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Odborné praxe na katedře sociální práce v ZS 2020/2021 

Vážené studentky, vážení studenti, 

rády bychom vám v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19, která má za následek také 

změny ve výuce na katedře sociální práce, nabídly pro naplnění povinností v předmětech 

odborných praxí maximální podporu a alternativní řešení v situacích, které s tím mohou 

souviset.  

Obecně vám v úvodu doporučujeme tento postup: 

1. Pokuste si na výcvikovém pracovišti vyjednat náhradní zadání, které lze vykonávat 

distančně z domova, souvisí s nastavenými cíli praxe, přináší užitek organizaci i vám a 

přímo souvisí s náplní sociální práce jako svébytné profese (např. zpracování 

případových studií, příprava podkladů). S jeho formulací vám velmi ráda pomůže 

garantka praxe. Příkladem náhradního zadání může být zapojení studentů do síťování 

služeb nebo poskytování podpory dle potřeb komunity. Inspirativní je rovněž společný 

projekt Centra dobrovoľníctva v Banské Bystrici a Pedagogické fakulty tamější 

univerzity, v rámci něhož studenti poskytují klientům telefonickou podporu (více o 

projektu zde). 

2. Pokuste se s výcvikovým pracovištěm domluvit na plnění odborné praxe v náhradním 

termínu. Termín pro odevzdání veškerých podkladů k odborné praxi se posouvá do 31. 

ledna 2021. Jestliže se vám podaří domluvit se s pracovištěm na posunutí doby 

plnění odborné praxe, které přesáhne období realizace odborné praxe uvedené v již 

uzavřené smlouvě o zabezpečení odborné praxe, je nutné uzavřít novou smlouvu o 

zabezpečení odborné praxe. Bližší informace jsou k dispozici v samostatné aktualitě na 

webu katedry v sekci Studium -> Odborné praxe. 

3. Činnost na výcvikovém pracovišti můžete vykonávat dál, nicméně pouze na vlastní riziko 

a bez smluvního zajištění ze strany fakulty. V případě, že byste se po dohodě s 

pracovištěm rozhodli pokračovat v odborné praxi jako dobrovolníci, takto odpracované 

hodiny vám uznáme do celkového povinného penza. 

4. V případě, že nebude výše uvedené možné, obraťte se na vaši garantku odborné 

praxe, která s vámi projde další možnosti řešení. Jestliže nebude dokončení odborné 

praxe na daném výcvikovém pracovišti reálné nebo nedojde do 30. 11. 2020 k uvolnění 

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/aktualne-projekty/usi-k-dusi-prilezitostny-dobrovolnicky-program
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opatření, je možné zvolit některou z možností alternativního plnění odborné praxe 

níže (výběr je po dohodě s vámi v kompetenci garantek odborné praxe).  

Jaké jsou možnosti alternativního plnění odborné praxe? 

a) Posunutí termínu pro splnění odborné praxe a odevzdání zprávy z praxe a povinných 

příloh do 31. ledna 2021 tak, abyste si mohli praxi odchodit blokově např. i v lednu 2021. 

b) Dobrovolnická činnost vykonávaná v průběhu ZS 2020/2021 – doložená 

smlouvou o výkonu dobrovolnické činnosti, případně potvrzením dané organizace o tom, 

že jste dobrovolníkem a v jakém rozsahu činnost dobrovolníka vykonáváte. 

c) Zaměstnání vykonávané v průběhu ZS 2020/2021 - doložené pracovní smlouvou, 

dohodou o pracovní činnosti, příp. dohodou o provedení práce platnou na období ZS 

2020/2021, popřípadě potvrzením zaměstnavatele.  

d) Výkon pracovní povinnosti v souvislosti s usnesením o zajištění poskytování péče v 

zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – doložený potvrzením dané 

organizace, Magistrátem hl. m. Prahy nebo jiným rozhodným orgánem. 

e) V případě, že se s garantkou praxe domluvíte na některé z výše uvedených možností 

náhradního plnění, vedle písemného potvrzení musíte vypracovat písemnou zprávu 

v rozsahu 3-5 NS v této struktuře: stručný popis organizace a vaší činnosti během 

dobrovolnictví/zaměstnání/výkonu pracovní povinnosti, reflexe vlastní zkušenosti při 

výkonu dobrovolnictví/zaměstnání/výkonu pracovní povinnosti a sebereflexe, reflexe 

významu a výkonu profese sociální práce v kontextu aktuální situace, reflexe fungování 

společnosti v kontextu aktuální situace a vnímání změn celospolečenských hodnot, 

způsobených karanténními opatřeními. 

f) V případě, že se vás týká zrušení nebo odložení odborné praxe a žádná z výše uvedených 

možností náhradního plnění pro vás není z řádného důvodu přijatelná, obraťte se na vaši 

garantku odborné praxe, která s vámi domluví individuální řešení.  

g) Pokud nenaleznete s garantkou praxe vhodné řešení pro naplnění podmínek k získání 

atestace tak, abyste mohli v příslušném termínu uzavřít semestr, může vám garantka 

odborné praxe zadat písemnou práci, v níž budete rozborem vybraného video/dokumentu 

vycházejícího z obsahu či cílů oborové praxe rekonstruovat případ klienta 

(charakterizovat jeho problém, případně objednávku) a následně hledat řešení, jehož 

součástí je diskuse nad možnými teoretickými přístupy, výběr vhodného/vhodných 

přístupu/přístupů k pomáhající intervenci a cíle navrhované pomáhající intervence 
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s všestrannou argumentací volby. K dispozici budete mít dostatečný časový limit 

v rozsahu 2 hodin a dle aktuální situace se s garantkou odborné praxe domluvíte na tom, 

zda vše proběhne osobně nebo on-line. Cíl písemné práce bude v souladu s cílem odborné 

praxe, a to prokázat znalost teorií a metod sociální práce a reflexi vlastní zkušenosti. 

Supervize a metodické semináře probíhají i nadále on-line a v domluvených termínech. 

Současně připomínáme možnost individuální supervize a individuální konzultace. 

V případě, že se rozhodnete pro plnění zrušené nebo odložené odborné praxe 

dobrovolnictvím nebo výkonem pracovní povinnosti, nezapomínejte, prosím, na své 

vlastní zdraví a bezpečí a pečlivě rozvažujte. S případným výběrem vám rády pomohou 

garantky odborné praxe.  

Garantka odborné praxe pro Bc. studium:  

Mgr. Kateřina Hejnová, katerina.hejnova@ff.cuni.cz 

Garantka odborné praxe pro NMgr. studium: 

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., pavla.kodymova@ff.cuni.cz 


