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TÉMATA 

 

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

sociální politiku. Sociální práce. Základní životní potřeby. Metody sociální práce. 

2. Osobnost sociálního pracovníka. Nároky sociální práce na osobnost pracovníka. 

Kompetence pracovníků v sociálních službách. Další profesní zařazení. 

3. Nároky sociální práce. Profesní etika, syndrom vyhoření, výcvik a supervize. Sociální 

učení.  

4. Sociální práce s jednotlivcem I. Fáze sociálně diagnostická. Průběh fáze sociálně 

diagnostické. Komplexní šetření sociální situace. 

5. Sociální práce s jednotlivcem II. Fáze sociálně terapeutická. Metodika převýchovy. 

Ukončení práce s klientem 

6. Komunikace v sociální práci.  Sociální percepce.  Zásady vedení rozhovoru a aktivního 

naslouchání v sociální práci.  

7. Rizikoví klienti v sociální práci. Příčiny a projevy jejich chování. Zásady jednání a 

komunikace s nimi. 

8. Sociální práce se skupinou. Sociální skupina, cíle skupinové práce, typy skupin, sociální 

pracovník ve skupině.  

9. Fáze a techniky skupinové práce, svépomocné skupiny. Jedinec ve skupině 

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

poradenství.  

11. Krizová intervence. Příčiny krize, typy krizí. Kritické období ve vývoji jedinců. Průběh 

krize, zásady krizové intervence. 

12. Postupy krizové intervence. Náročné životní situace. Stres, frustrace, deprivace, 

konflikt. Mediace v sociální práci. 

13. Typy klientů v krizové intervenci. Doporučené přístupy k vybraným typům klientů.  

14. Komunitní sociální práce. Komunita, cíle komunitní práce, komunitní pracovník, Etapy 

komunitní práce. Zpracování projektu. Klienti komunitní práce. 

15. Sociální práce s rodinou. Typologie rodin, rodina ve specifické situaci. Posuzování 

funkčnosti rodiny. 

16. Rodina a rozvod. Práce s rodinou v rozvodové situaci. Postavení dítěte po rozvodu. 

Metody a postupy práce s rodinou. 

17. Formy pomoci rodině. Předběžné opatření, intervenční centrum. Zařízení, ve kterých je 

prováděn výkon ústavní výchovy. 



18. Náhradní výchovná péče. Systém náhradní výchovné péče, formy náhradní výchovy. 

Pěstounská péče. 

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

Syndrom EAN. 

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

zdravotně postiženým. Sociální péče o zdravotně postižené děti.  

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

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

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

metodika práce s nezaměstnaným. 

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

přístřeší, sociální práce se zadluženým.  

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

Systém péče a sociální služby pro drogově závislé, terapeutická komunita. 

25. Sociální péče o uprchlíky a azylanty. Právní postavení uprchlíků a azylantů. Specifika 

práce s uprchlíky a azylanty. Systém péče a sociálních služeb. 
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