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Nabídka studijních programů

bakalářský magisterský doktorský

Studijní program: sociální práce 



Bakalářské studium - profil absolventa 

 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 – profil absolventa 

• 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 - struktura studia 

• 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 



Odborná praxe jako součást studia

• 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 2020/21

Bakalářský Magisterský Doktorský 

Studijní program Sociální práce

Forma studia prezenční prezenční neotevírá se 

Termín přihlášek 29. 2. 2020 31. 3. 2020

Termín přijímacích 

zkoušek 16. 5. – 12.6. 2020, 

náhradní: 17.–18. 6. 2020



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

- přijímací zkouška: dvoukolová

- prominutí zkoušky: NELZE

1. kolo - písemná část (100 minut)

 test orientace ve společenském dění a v oboru: základní poznatky z oboru sociální 
práce, sociální politiky a příbuzných věd, všeobecný kulturněhistorický přehled na 
úrovni všeobecné středoškolské vzdělanosti, obecné vědecké pojmy a termíny (max. 
50 bodů)

 úvaha na zadané téma v rozsahu 250–500 slov; bodové hodnocení úvahy bude 
zahrnuto do 2. kola



2. kolo - ústní část

 pohovor o odborné praxi a motivaci uchazeče ke studiu programu sociální práce (max. 20 
bodů)

 oborové předpoklady (pohovor o přečtené odborné literatuře, znalost aktuálního dění, 
znalosti základů oboru a příbuzných věd) (max. 20 bodů)

 hodnocení úvahy zpracované v rámci 1. kola zkoušky (10 bodů)

Více informací zde: https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22741

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

+ seznam přečtené odborné literatury, motivační esej a seznam doložených praxí!  



PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – MAGISTERSKÉ STUDIUM

- přijímací zkouška: dvoukolová

- prominutí zkoušky: NELZE

1. kolo - písemná část (30 minut)

 znalosti z oboru sociální práce, sociální politiky a příbuzných věd 

 znalost odborné literatury a aktuálního dění v dané oblasti

 obecné vědecké pojmy a termíny (za celou část max. 50 bodů)

2. kolo - ústní část

 pohovor o tématu bakalářské práce (max. 10 bodů)

 oborové předpoklady (max. 25 bodů)

 pohovor o praxi (max. 15 bodů)

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

+ seznam přečtené odborné literatury, 
motivační esej a seznam doložených 
praxí!



ÚSPĚŠNOST přijímacího řízení v r. 2019/20

(1) bakalářské studium

- počet přihlášek: 112, přijatí: 41

- plánovaný počet přijatých v r. 2020: 40

(2) magisterské studium

- počet přihlášek: 54, přijatí: 32

- plánovaný počet přijatých v r. 2020: 40

(2) doktorské studium

- počet přihlášek: 5, přijatí: 2

- plánovaný počet přijatých v r. 2020: 0



PŘÍPRAVNÝ KURZ PRO UCHAZEČE

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

• duben 2020

MAGISTERSKÝ PROGRAM

• duben 2020

- termín: bude upřesněn

- místo konání: bude upřesněno 

- adresa: bude upřesněna 

Cena: 1 210 KčUzávěrka přihlášek: do 31. 3. 2020



Jak úspěšně projít přijímacím řízením

Sociologie v kontextu oboru sociální práce

Psychologie v kontextu oboru sociální práce

Základní pojmy oboru sociální práce

Úvod do metod sociální práce

Jak úspěšně projít přijímacím řízením

Úvod do sociální politiky

Sociální služby

Přehled metod sociální práce

Bakalářský Magisterský

OBSAH přípravných kurzů pro uchazeče o studium



Univerzitní a fakultní www:

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

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

 https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/

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
Na Příkopě 29
Praha 1
socp.ff.cuni.cz 
FB katedry

Děkujeme za vaši pozornost!


