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Nabídka studijních programů

bakalářský magisterský doktorský

Sociální politika a sociální práce 



Bakalářské studium

 bakalářský studijní program tříletý

 ukončený státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce 

 absolvent získává titul Bc. - „bakalář“ 

Absolvent studia je způsobilý: 

(a) provádět činnosti sociální práce s využitím vhodných metod sociální práce; 

(b) rozpoznávat a analyzovat vlivy vyvolávající sociální problémy; 

(c) spolu s klienty identifikovat jejich potřeby, zdroje a plánovat postup k obnovení nebo 

posílení jejich psychosociálního fungování; 

(d) obhajovat zájmy klientů vůči jiným subjektům; 

(e) koncipovat a provést základní výzkumné šetření v oboru své činnosti.



Bakalářské studium – struktura studia 

 Povinné předměty 

 Povinně – volitelné předměty

 Volitelné předměty 

Povinné předměty Povinně – volitelné předměty Volitelné předměty – př.
Úvod do filozofie

Cizí jazyk 

Proseminář akademické práce

Etika sociální práce a profesní chování 

Historie sociální práce

Odborná praxe 

Komunikační dovednosti sociálního pracovníka

Metody sociální práce 

Právo 

Rizikové sociální skupiny a chování 

Sociální psychologie 

Sociální služby

Teorie sociální práce

Úvod do metod sociálních věd

Úvod do psychologie

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociologie

Základy sociálního práva 

Profesní role sociálních pracovníků

Interkulturní sociální práce 

Náhradní rodinná péče

Introduction to Social Work and Social Welfare

Psychohygiena v kontextu sociální práce

Sociálně-právní ochrana dětí

Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním

Sociální práce s rizikovou mládeží

Sociální práce s lidmi se zdravotním postižením

Sociální práce v trestní justici

Úvod do mediace

Úvod do sociální gerontologie

Expresivní přístupy v sociální práci 

Sociální práce s bezdomovci 

Inovativní programy podpory rodiny

Proměny práce a zaměstnání 

Romská politika v ČR 

Sociální politika obcí

Sociální práce se seniory

Spiritualita v pomáhajících profesích 

Strategie a techniky sociálních reforem

Vybraná témata z komunitní práce



Magisterské studium – struktura studia 

• Magisterský studijní program dvouletý zaměřený na osvojení kompetencí v linii klientské i neklientské 

• ukončený státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce 

• absolvent získává titul Mgr. - „magistr“ 

Absolvent studia je způsobilý provádět: 

(a) činnosti sociální práce s využitím pokročilých metod sociální práce; 

(b) sociální analýzy a koncepční činnosti, spočívají v rozboru hromadně se vyskytujících 

sociálních situací a vytvářet sociální koncepce k jejich řešení, zejména tvorbou 

sociálních programů a plánů (sociální plánování); 

(c) řízení sociálních institucí a týmů, zabývajících se sociální prací (sociální management); 

(d) sociální výzkum, spočívající ve vyhodnocování potřeb klientů a účinnosti služeb i 

sociálně politických a správních opatření; 

(e) vědeckou činnost, směřující k rozvoji teorie a metodologie praxe.



Magisterské studium

• Povinné předměty

• Povinně – volitelné předměty

• Volitelné předměty 

Povinné předměty Povinně – volitelné předměty Volitelné předměty – př.
Diplomový seminář
Etická dilemata v praxi sociální práce
Krizová intervence
Metody SP 
Obory sociální politiky
Pokročilé metody výzkumu
Sociální správa
Supervidovaná odborná praxe 
Řízení a vedení v sociální práci 
Teorie sociální politiky
Terénní výzkum

Aplikované trestní právo

Diskriminace a právo na rovné zacházení 

Evropská sociální politika

Manažerské dovednosti v sociální práci 

Multidisciplinární spolupráce 

Pokročilá náhradní rodinná péče 

Pokročilá práce s lidmi s duševním onemocněním

Řízení regionální sociální politiky

Sociální ekonomika

Social Work and Social Welfare Advanced

Sociologické praktikum pro SP

Teorie sociálního práva

Úvod do kriminologie a trestní politiky 

Úvod do supervize

Základy projektového managementu 

Aktuální trendy v péči o duševní zdraví perspektivou 

uživatelů

Personální management a sociální politika v podniku

Prezentační a sebeprezentační dovednosti

Proměny práce a zaměstnání

Psychoanalytická teorie pro praxi sociální práce

Romská politika v ČR

Strategie a technika sociálních reforem

Školská sociální práce

Zooterapie v sociální práci 



Doktorské studium

• Doktorský studijní program čtyřletý

• ukončený státní doktorskou zkouškou a obhajobou dizertační práce 

• absolvent získává titul Ph.D. - „doktor“ 

Absolvent doktorského studia:

(a) ovládá výzkumné metody a jejich aplikaci v oblasti sociální práce, 

(b) je schopen aplikovat postupy vhodné ke komplexní analýze sociálních problémů, řízení komunitní 

péče a služeb a analýze obtížných životních a pracovních situací;

(c) je schopen provádět výzkum, vytvářet koncepce a vzdělávat na vysokoškolské úrovni v oblasti 

sociální ochrany, teorie a metod sociální práce, příp. supervize, etiky, probace a mediace v oblasti 

trestní justice a dalších aplikačních oblastech sociální práce;

(d) je schopen koordinovat koncepční a analytickou práci na řídících pracovních pozicích v institucích 

sociální ochrany (resort MPSV, MS, MZ a další).



Doktorské studium – struktura studia

• Základní studijní povinnosti

• Povinnosti spojené s kontrolou práce na dizertaci 

• Odborné aktivity

Základní studijní povinnosti Kontrola práce na dizertaci Odborné aktivity
Cizí jazyk
Teoreticko-metodologický seminář
Teoretický a profesní rámec výzkumu v sociální práci
Oborová zkouška

Doktorandský seminář
Prezentace designu výzkumné části práce
Komentovaná rešerše z odborné literatury k disertační 
práci
Komentovaná osnova dizertační práce
Prezentace metodologických otázek dizertační práce
Kapitola nebo jiný ucelený výstup z dizertační práce
Prezentace výsledků výzkumného projektu

Zahraniční stáž

Aktivní účast na odborné konferenci

Odborná publikace

Povinně-volitelná odborná aktivita



Odborná praxe ve studiu

• Integrální součást studia na bakalářské a magisterské úrovni

• Bc. studium – 50 h/ semestr, Mgr. studium – 60 h/semestr

• Probíhá pod supervizí školených a zkušených supervizorů

• Poradenství při výběru organizací (veřejno- i soukromoprávních)

• Předpokládané výstupy učení

• Provázanost teoretické a praktické výuky



Přijímací řízení 2019/20

Bakalářský Magisterský Doktorský 

Studijní program Sociální politika a sociální práce

Forma studia prezenční prezenční prezenční/kombinovaná

Termín přihlášek 28. 2. 2019 31. 3. 2019 30. 4. 2019

Termín přijímacích 

zkoušek 25.5. – 13.6. 2019 1. – 15. 6. 2019



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

- přijímací zkouška: dvoukolová

- prominutí zkoušky: NELZE

1. kolo - písemná část

 test obecných studijních předpokladů

 základní orientace ve společenském a oborovém dění 

2. kolo - ústní část

 pohovor o praxi a motivaci uchazeče ke studiu oboru sociální práce 

 oborové předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, 
znalosti základů oboru a příbuzných věd)

Více informací zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21083



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – MAGISTERSKÉ STUDIUM

- přijímací zkouška: dvoukolová

- prominutí zkoušky: NELZE

1. kolo - písemná část

 znalosti z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd 

 znalost odborné literatury a aktuálního dění v oboru 

 obecné vědecké pojmy a termíny 

2. kolo - ústní část

 pohovor o tématu bakalářské práce

 oborové předpoklady a pohovor o praxi

Více informací zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21219



- přijímací zkouška: jednokolová

- prominutí zkoušky: NELZE

Skládá se z: 

 odborné rozpravy nad předloženým projektem dizertační práce

 posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče

 prokázání znalostí ze studia odborné literatury

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – DOKTORSKÉ STUDIUM

Více informací zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21474 a 
zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=21475



ÚSPĚŠNOST přijímacího řízení v r. 2018/19

(1) bakalářské studium

- počet přihlášek: 97, přijatí: 40

- plánovaný počet přijatých v r. 2019: 40

(2) magisterské studium

- počet přihlášek: 65, přijatí: 40

- plánovaný počet přijatých v r. 2019: 40

(2) doktorské studium

- počet přihlášek: 5, přijatí: 2

- plánovaný počet přijatých v r. 2019: 3



PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

• čtvrtek 25. 4. 2019

MAGISTERSKÝ PROGRAM

• pátek 26. 4. 2019

- čas konání: jednodenní, 9:00-18:15

- místo konání: Katedra sociální práce, budova B, 4 p.

- adresa: U Kříže 8, Praha 5 – Jinonice

- uzávěrka přihlášek: do 29. 3. 2019

Cena: 1 210 Kč



Univerzitní www:

 https://uchazeci.cuni.cz/UCH-1.html

 https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=info_fakulta&fak=11210

Katedrové www:

 http://ksocp.ff.cuni.cz/cs/uchazec/

Kontaktní osoba na katedře:

PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. – garant přijímacího řízení (eva.dragomirecka@ff.cuni.cz)

Dana Myšková – koordinace přijímacího řízení (dana.myskova@ff.cuni.cz)

Informační ZDROJE 



Přijďte k nám studovat! Těšíme se na vás!



Katedra sociální práce
Filozofická fakulta
U Kříže 8
158 00 Praha 5
socp.ff.cuni.cz 

Děkujeme za vaši pozornost!


