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TÉMATA 
 
1.  a) Úloha sociální politiky ve společnosti, pojetí sociální politiky 

� význam, úkoly a cíle sociální politiky, předměty činnosti sociální politiky. 
b) Sociální péče  
� charakteristika sociální péče, 
� sociální práce, specifické znaky sociální práce. 

 
2. a) Formy a metody realizace sociální politiky (východiska a cíle sociální politiky) 

� aktéři a nástroje sociální politiky, 
� modely a metody sociální politiky, oblasti sociální politiky, principy sociální 

politiky. 
b) Metody sociální práce  
� třídění sociální práce, metody sociální práce. 
 

3. a) Úloha orgánů, organizací a institucí v sociální politice 
� subjekty a objekty sociální politiky. 
b) Osobnost sociálního pracovníka 
� předpoklady pro výkon sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách, 
� funkce sociálních pracovníků, 
� syndrom vyhoření, výcvik a supervize. 
 

4. a) Vztah sociální politiky k ekonomii a demografii 
� vztah mezi ekonomikou a sociální politikou, 
� vztah mezi demografickým vývojem a sociální politikou. 
b) Etika sociální práce 
� vymezení pojmů, základní etické přístupy, 
� listina základních práv a svobod. 

 
5. a) Systém sociálního zabezpečení v ČR 

� základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich význam. 
b) Sociální práce s jednotlivcem (casework) I. 
� fáze sociální práce s jednotlivcem, 



� fáze sociálně diagnostická, sociální analýza, sociální diagnóza. 
6. a) Zdravotní politika   

� cíle a kritéria pro formování zdravotní politiky, funkce péče o zdraví. 
� zdravotnická zařízení, financování zdravotní politiky. 
b) Sociální práce s jednotlivcem (casework) II. 
� psychogenetický rozhovor a rozbor podle klíče. 
� dokumentace v sociální práci. 

 
7. a) Zdravotní pojišt ění 

� vznik a zánik pojištění, plátci pojistného, výše pojistného, 
� péče hrazena ze zdravotního pojištění, 
� práva a povinnosti pojištěnce, zaměstnavatele. 
b) Komunikace v sociální práci 
� zásady efektivní komunikace, metodika rozhovoru, aktivní naslouchání. 
 

8.  a) Nemocenské pojištění 
� funkce nemocenského pojištění, 
� druhy dávek, vznik a zánik pojištění, ochranná lhůta,  
� výše pojistného, okruh pojištěných osob, řízení o dávkách. 
b) Sociální práce se skupinou 
� podstata sociální práce se skupinou, základní fáze práce se skupinou, 

 
9. a) Dávky nemocenského pojištění 

� jednotlivé druhy dávek nemocenského pojištění, 
� podmínky nároku a výše jednotlivých dávek, 
� postavení zaměstnance, organizací a OSSZ při provádění nemocenského pojištění. 
b) Metody práce se skupinou 
� druhy skupin podle terapie, 
� dvě základní metody práce se skupinou, 
� svépomocné skupiny. 

 
10.  a) Systém důchodového pojištění 

� úloha důchodového pojištění, právní způsobilost, okruh pojištěných osob, 
nezaopatřené dítě, 

� podmínky účasti na pojištění, doba pojištění, dobrovolné pojištění,  
vyloučené doby, osobní vyměřovací základ, výpočtový základ, 

� složky důchodu, řízení o dávkách. 
b) Sociální práce s komunitou I. 
� vymezení sociální práce s komunitou, úloha a cíle komunitní práce,  
� typy komunit, fáze komunitní práce. 

 
11.   a) Jednotlivé druhy důchodů 

� druhy důchodů – podmínky nároku, výše důchodů, 
� úkoly organizací v důchodovém pojištění. 
b) Sociální práce s komunitou II. 
� komunitní pracovník, 
� nejčastější klienti komunitní práce. 
 
 

 



 
12.   a) Systém státní sociální podpory 

� právní úprava, funkce státní sociální podpory, druhy dávek, 
� vybrané pojmy, stanovení částek rozhodných pro nárok na dávky a jejich výši,  

nepříznivý zdravotní stav, výdělečná činnost, příjem rozhodný pro přiznání dávky, 
řízení o dávkách. 

b) Poradenství v sociální práci 
� cíle a obsah poradenského procesu, základní druhy poradenství, 
 

13. a) Dávky státní sociální podpory -testované   
� jednotlivé druhy testovaných dávek – podmínky nároku a výše dávek, 
� organizace a řízení o dávkách,  
b) Systém poradenství v ČR 
� poradenství v jednotlivých rezortech, 
� rizikoví klienti, typy rizikových klientů a metoda přístupu 
 

14.  a) Dávky státní sociální podpory – netestované 
� jednotlivé druhy netestovaných dávek – podmínky nároku a výše dávek okruh 

oprávněných osob, způsob uplatňování nároku a vyplácení dávky 
b) Sociální péče o rodinu s dětmi  
� sociální pomoc rodině, právní úprava, 
� formy nepřímé pomoci, formy přímé pomoci ze systému sociálního zabezpečení, 
� služby pro rodiny s dětmi. 

 
15. a) Systém státní sociální pomoci 

� právní úprava, rozsah, význam a účel sociální pomoci, 
� formy sociální pomoci, vymezení životního a existenčního minima, 
b) Sociálně právní ochrana dětí a mládeže 
� zákon o sociálně právní ochraně dětí, 
� syndrom CAN, úmluva o právech dítěte. 
 

16. a) Hmotná nouze  
� posuzování hmotné nouze, dávky hmotné nouze, podmínky nároku a výše na 

dávky, zvýšení příjmu, orgány pomoci v HN. 
b) Sociální péče o rodinu s postiženým dítětem  
� cíle a úkoly, komplexní rehabilitační péče, problematika socializace, 
� formy sociální pomoci rodinám s postiženými dětmi, typologie služeb, ústavní 

péče o zdravotně postižené děti a mládež. 
 

17. a) Zákon o sociálních službách   
� zákon o sociálních službách, základní pojmy,  
� typy sociálních služeb, 
� standardy kvality sociálních služeb, 
b) Sociální péče o zdravotně postižené / invalidní/ občany 
� vymezení a cíle sociální péče o zdravotně postižené, 
� komplexní rehabilitační péče, stupně a výhody zdravotně postižených, 
 
 
 

 



 
18. a) Příspěvek na péči 

� okruh oprávněných osob, základní pojmy, posuzování soběstačnosti a závislosti, 
� organizace a řízení výplaty příspěvků. 
b) Formy sociální pomoci pro zdravotně postižené 
� formy a druhy sociální pomoci, 
� přístup ke ZP. 

 
19. a) Trh práce a politika zaměstnanosti 

� cíle a úkoly politiky zaměstnanosti, formy nezaměstnanosti, 
� úloha státu, úloha úřadů práce, pasivní a aktivní nástroje politiky zaměstnanosti, 
� formy sociální pomoci nezaměstnaným. 
b) Sociální služby pro zdravotně postižené 
� typologie státních a nestátních služeb pro zdravotně postižené. 

 
20.  a) Politika zaměstnanosti 

� činnost úřadu práce, zprostředkování zaměstnání, 
� finanční zabezpečení v nezaměstnanosti, 
� povinnosti zaměstnavatelů. 
b) Sociální péče o nezaměstnané 
� nezaměstnanost a její dopad na kvalitu života, 
� nejčastější následky nezaměstnanosti. 

 
21. a) Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením 

� vymezení zdravotního postižení, povinnosti zaměstnavatele, 
� pracovní rehabilitace, 
� rekvalifikace v nezaměstnanosti. 
b) 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 opatření, rizikové skupiny, syndrom EAN. 

 
22.  a) Rodinná politika 

� cíle a kritéria pro formování rodinné politiky. 
b) Formy pomoci seniorům  
� finanční pomoc, služby a zařízení pro staré občany, ústavní péče – druhy, obsah, 

zajištění. 
 
23.  a) Rodinné právo  

� Zákon o rodině, vznik a zánik manželství, 
� vyživovací povinnost mezi členy rodiny, 
� určování otcovství, rodičovská práva a povinnosti. 
b) Sociální pomoc zvláštním skupinám obyvatel 
� cíle sociální pomoci, formy pomoci, služby. 

 
 
 
 
 
 



 
24. a) Náhradní  výchovná péče o dítě I. 

� systém náhradní výchovná péče, 
� osvojení, druhy osvojení, podmínky pro osvojení. 
b) Sociální péče o osoby bez přístřeší 
� charakteristika bezdomovectví, 
� sociální péče o osoby bez přístřeší, azylová péče azylová centra. 

 
25. a) Náhradní výchovná péče o dítě II. 

� pěstounská péče, alternativní formy pěstounské péče, 
� poručenství, svěření dítěte do péče jiného občana než je rodič, 
� kolektivní výchova – rozdělení, obsah jednotlivých forem. 
b) sociální péče o rizikovou mládež 
� trestná činnost dětí a mládeže, 
� soudnictví pro děti mládež, výchovná opatření. 
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