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TÉMATA 
 

1. Sociální péče  
� charakteristika sociální péče, 
� sociální práce, specifické znaky sociální práce, etika sociální práce. 
Úloha sociální politiky ve společnosti, pojetí sociální politiky 
� význam, úkoly a cíle sociální politiky,  
� vztah mezi ekonomikou a sociální politikou, 
� vztah mezi demografickým vývojem a sociální politikou. 
 

2. Návaznost sociální péče na sociální politiku 
� vymezení pojmu sociální, sociální péče, sociální politika, sociální práce, 
� úloha sociální politiky a sociální péče ve společnosti, 
� vymezení pojmů, předměty činnosti sociální politiky – sociální událost, problém,   

sociální jistoty, sociální situace. 
Formy realizace sociální politiky 
� aktéři a nástroje sociální politiky, 
� záchranná sociální síť, životní a existenční minimum. 

3. Sociální pomoc (péče) 
� právní úprava, definice, právní způsobilost, formy sociální péče, 
� základní pojmy, životní a existenční minimu, oblasti sociální pomoci.       
Úloha orgánů, organizací a institucí v sociální politice 
� subjekty a objekty sociální politiky. 

4. Zákon o sociálních službách 
� sociální služby – základní charakteristika, rozdělení, základní pojmy,  
� základní činnosti při poskytování sociální služby, podmínky poskytování služeb. 
Systém sociálního zabezpečení v ČR 
� základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich význam. 

 
 
 



5. Příspěvek na péči 
� příspěvek na péči, okruh oprávněných osob, poskytovatelé, základní pojmy, 
� stupně a posuzování závislosti, organizace a řízení výplaty příspěvku. 

            Oblasti sociální politiky 
� modely a metody sociální politiky, oblasti sociální politiky,  
� principy sociální politiky. 
 

6. Krize a krizové poradenství 
� pojem krize, příčiny a typy krizí, chování člověka v krizi, 
� průběh krize, řešení, krizová intervence, telefonická krizová intervence. 
Hmotná nouze 
� zákon o hmotné nouzi, posuzování hmotné nouze, částka živobytí,  
� dávky hmotné nouze, zvýšení příjmu, orgány pomoci v HN, řízení o pomoci 

v hmotné nouzi. 

7. Sociální péče o děti a mládež 
� sociálně právní ochrana dětí,  
� systém sociálních služeb a pomoci. 
Zákon o rodině  
� vznik manželství, podmínky uzavírání sňatků a typy sňatků, 
� vyživovací povinnost, určování otcovství. 

 
8. Sociální péče o rodinu 

� rodina a její funkce, vývojové fáze rodiny, 
� rozdělení rodin podle funkčnosti, typy dysfunkčních rodin, syndrom CAN, 
� rodičovská odpovědnost, zásahy do rodičovské odpovědnosti. 
Státní sociální podpora 
� právní úprava, funkce státní sociální podpory, druhy dávek, 
� vybrané pojmy, stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši,  

výdělečná činnost, příjem rozhodný pro přiznání dávky, řízení o dávkách. 
 
9. Sociální péče o rodinu v rozvodu 

� rodina v rozvodu, příčiny rozvodu, rozvod jako proces, typy rozvodů, 
� období po rozvodu, postavení dítěte po rozvodu, syndrom zavrženého rodiče, 
� neúplná rodina. 
Testované dávky státní sociální podpory 
� jednotlivé druhy testovaných dávek – podmínky nároku a výše dávek, 
� organizace a řízení o dávkách. 

10. Náhradní výchovná péče o děti 
� vymezení základních pojmů – podmínky, právní úprava, 
� systém náhradní rodinné péče, ústavní výchova. 
Netestované dávky státní sociální podpory 
� jednotlivé druhy netestovaných dávek – podmínky nároku a výše dávek, 
� organizace a řízení o dávkách. 

11. Sociální poradenství 
� základní druhy sociálního  poradenství, cíle a obsah, systém poradenství v 

jednotlivých oblastech. 
 



Zdravotní pojišt ění 
� vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, výše pojistného, 
� péče hrazena ze zdravotního pojištění, 
� práva a povinnosti pojištěnce, zaměstnavatele.  
 

12. Paliativní péče 
� fáze vyrovnávání se s nemocí,  
� paliativní péče a její formy, potřeby nemocného, poslání hospice. 
Zdravotní politika   
� cíle a kritéria pro formování zdravotní politiky, funkce péče o zdraví, 
� zdravotnická zařízení, financování zdravotní politiky. 
 

13. Sociální práce s rizikovou mládeží 
� vymezení pojmů – poruchy chování, rizikové chování, delikvence, 
� služby a zařízení pro rizikové děti a mládež. 
Náhradní rodinná výchova 
� Podmínky a formy osvojení, pěstounská péče. 

14. Prevence kriminality  dětí a mládeže 
� právní odpovědnost dětí a mládeže, 
� charakteristika trestné činnosti mládeže 
� prevence rizikového chování dětí a mládeže 
� ochranná výchova, dohled probačního úředníka. 
Formy sociální pomoci rodině 
� systému sociálního zabezpečení pro rodinu, přímá a nepřímá pomoc státu, 
� sociální služby pro rodinu. 

15. Kriminalita d ětí a mládeže 
� soud pro mladistvé, druhy opatření, 
� probační a mediační služba. 

      Systém důchodového pojištění 
� úloha důchodového pojištění, právní způsobilost, okruh pojištěných osob,  
� podmínky účasti na pojištění, doba pojištění, dobrovolné pojištění,  

vyloučené doby, osobní vyměřovací základ, výpočtový základ, 
� složky důchodu, řízení o dávkách. 

16. Sociální péče o rodinu se zdravotním postiženým dítětem 
� zdravotně postižené dítě, cíle sociální péče o zdravotně postižené dítě, 
� sociální zabezpečení, komunikace a jednání se zdravotně postiženým. 
Dávky důchodového pojištění – přímé důchody 
� druhy důchodů – podmínky nároku, výše důchodů, 
� úkoly organizací v důchodovém pojištění. 

17. Sociální péče o staré občany 
� vymezení a cíle sociální péče o staré občany 
� periodizace stáří, fyzické a psychické změny ve stáří, adaptace na stáří, sociální 

zabezpečení starých občanů – dávky a služby. 
Dávky důchodového pojištění – pozůstalostní důchody 
� druhy důchodů – podmínky nároku, výše důchodů, 
� úkoly organizací v důchodovém pojištění. 



18. Sociální péče o zdravotně postižené občany 
� vymezení pojmu, vliv zdravotního postižení na postavení ve společnosti,  
� základní úkoly sociální práce, komplexní rehabilitační péče, stupně integrace, 
� sociální zabezpečení zdravotně postižených občanů. 
Politika zaměstnanosti 
� uchazeč a zájemce o zaměstnání,  
� finanční zabezpečení v nezaměstnanosti. 

19. Sociální pomoc nezaměstnaným občanům 
� nezaměstnanost a její dopad na kvalitu života, psychické a sociální důsledky, 
� sociální péče o nezaměstnané. 
Politika zaměstnanosti 
� zprostředkování zaměstnání,  
� aktivní nástroje politiky zaměstnanosti, 
� zaměstnávání ZP. 

20. Sociální pomoc lidem bez přístřeší 
� vymezení bezdomovectví, faktory, které vedou k bezdomovectví, 
� sociální péče, azylová péče, azylová centra. 
Nemocenské pojištění 
� funkce nemocenského pojištění, 
� druhy dávek, vznik a zánik pojištění, ochranná lhůta,  
� výše pojistného, okruh pojištěných osob, řízení o dávkách. 

 
21. Komunikace v sociální práci 

� zásady komunikace, chyby v sociální percepci,  
� specifika rozhovoru  a jeho fáze, aktivní naslouchání, 
� techniky aktivního naslouchání, 
� rizikoví klienti v sociální práci. 
Druhy dávek nemocenské pojištění 
� náhrada mzdy, nemocenské-podmínky nároku a výše dávek, 
� postavení zaměstnance, organizací a OSSZ při provádění nemocenského pojištění. 

 
22. Kompetence pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka 

� osobní asistent, romský asistent, 
� dobrovolnická činnost, terénní sociální práce 
� vymezení cílové skupiny, obsahu činnosti a cíle. 
Druhy dávek nemocenské pojištění 
� ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc 

v mateřství - podmínky nároku a výše dávek, 
� postavení zaměstnance, organizací a OSSZ při provádění nemocenského pojištění. 

 
23. Sociální péče o uprchlíky a azylanty 

� základní problematika uprchlíků, azylantů, 
� podmínky udělování azylu, doporučené etické přístupy, 
� specifika sociální práce s uprchlíky. 
Ochrana lidských práv 
� Listina základních práv a svobod, 
� Úmluva o právech dítěte. 
 



24.       Pěstounská péče a  jiné formy náhradní rodinné výchovy 
� Základní rozdělení, podmínky vzniku a obsah pěstounské péče 
� Alternativní formy pěstounské péče, 
� Další formy náhradní rodinné výchovy a podmínky jejich poskytování. 
Služby sociální prevence 
� charakteristika služeb sociální prevence, 
� standardy kvality sociálních služeb. 

25. Sociální pomoc o společensky nepřizpůsobivé občany 
� úkoly a cíle péče o desintegrované občany, vymezení osob, 
� pomoc ze systému sociálního zabezpečení, typologie služeb pro společensky 

nepřizpůsobivé občany, azylová péče o osoby bez přístřeší. 
Služby sociální péče 
� charakteristika služeb sociální péče, 
� úhrada za poskytování sociálních služeb. 
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