
Milé absolventky,  

milí absolventi a studenti,  

milí přátelé katedry. 

Připravili jsme pro vás 1. číslo čaSOCPisu 21. století. Vychází v nelehké době vrcholící covi-

dové pandemie, kdy nás omezují nejrůznější zákazy a mnozí z nás jsou nuceni se více zdržo-

vat na jednom místě. A tak možná věnujeme více času informacím z počítače. Pokud jste si 

otevřeli právě naše stránky, vítáme vás a doufáme, že vás některá jejich část zaujme nebo 

potěší. A pokud vás oslovíme natolik, že nám sami budete chtít poslat nějaký svůj příspě-

vek, budeme moc rádi.  

 

Zpravodaj Spolku absolventů, studentů a přátel katedry sociální práce 

květen/2021  

čaSOCPis 

Nejdůležitější body: 

• Kde se vzal čaSOCPis a 

Spolek absolventů? 

• Aktuality 

• Videospoty 

• Osobnosti  katedry 

• Co katedra chystá? 

V posledních měsících se snažíme o vybu-

dování Spolku absolventů a přátel katedry 

sociální práce FF UK a objevili jsme dvě 

čísla čaSOCPisu (k přečtení zde), který vy-

dávali studenti naší katedry ve druhé polo-

vině 90. let minulého století. Byla to milá 

náhoda a zároveň nás to vede k tomu, aby-

chom se tímto nápadem inspirovali. Oživí-

me čaSOCPis na absolventských stránkách 

a budeme se snažit pokračovat v této tradi-

ci, ovšem již moderní online formou. 

ČaSOCPis by měl být určený absolventům, 

studentům a přátelům katedry, kteří se 

k našemu spolku hlásí.  

Naším cílem je (prozatím) zprostředkovávat: 

* Informace spojené se životem katedry od 

jejích počátků po současnost - osobnosti 

katedry, historie katedry, chystané akce 

(konference, veřejné semináře, akce připra-

vené pro absolventy apod.), zajímavé výstu-

py z projektů realizovaných učiteli katedry; 

* prezentace příspěvků od absolventů – in-

formace, o které se absolventi  chtějí se 

studenty, učiteli i přáteli katedry podělit ze 

své profesní činnosti (dobrá praxe, úspěchy, 

výstupy z vlastních projektů, zajímavosti 

apod.). 

Příspěvky na našich stránkách budou prezen-

továny formou článků/textů, schválených 

prokliků, videí, video-vzkazů apod.  

Nezapomeňte také navštívit webové stránky 

katedry nebo ji sledujte na FB. Archivní i ak-

tuální texty časopisu Fórum sociální práce 

naleznete dostupné rovněž na webu.  

https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/casocpis/
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/
https://www.facebook.com/Katedra-soci%C3%A1ln%C3%AD-pr%C3%A1ce-Filozofick%C3%A9-fakulty-UK-1831167693601811/
https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/


Spolek absolventů, studentů a přátel katedry sociální práce KSP FF UK 

Projekt PROSO 

Katedra se podílela na projektu Pro-

fesionalizace sociální práce (PROSO), 

mezi jehož výstupy patří zpracované 

profesiogramy a příklady pozoruhod-

né praxe: https://socialniprace.cz/

proso/. Stav profese a přípravy na 

profesi v ČR byl porovnán se stavem 

profese ve vybraných evropských 

zemích a v několika dalších tzv. vy-

spělých zemích.  

Katedrové aktuality, které vás mohou zaujmout 

Ocenění pro Jiřinu Šiklovou  

Jiřina Šiklová získala od MPSV cenu 

Gratias (cenu získala již v loňském 

roce, ale předání proběhlo online 

letos) za přispění k rozvoji sociální 

práce. (Jiřina Šiklová byla již druhým 

pracovníkem katedry, který tuto ce-

nu získal – jako první ji obdržel in 

memoriam Igor Tomeš v r. 2019). 

Více se dočtete  v jarním newsletteru 

projektu MPSV „Profíci II.“, uveřejně-

ném na webu Buďme profi! 

Chcete se s námi podělit o zkušenosti z vaší práce, o 

dobrou praxi, o své úspěchy, sdílet zajímavé výsled-

ky své práce? 

Pošlete nám svůj příspěvek.  

Může být formou textu,  

videospotu,  

krátkého filmu apod. 

 

Jako první příspěvek uvádíme videospoty o našich 

absolventech, které katedra vytvořila k 30. výročí 

jejího založení. 

 

 

 

 Absolventi v praxi 

Nominace Gratias 2022 

Je čas na nominaci dalších jmen pro 

ocenění sociálních pracovníků  za 

jejich každodenní náročnou práci a 

přínos společnosti. Učinit tak můžete 

do 15.8.21 prostřednictvím online 

formuláře. 

https://socialniprace.cz/proso/
https://socialniprace.cz/proso/
http://www.budmeprofi.cz/wp-content/uploads/2021/04/newsletter-final.pdf
http://www.budmeprofi.cz/
http://www.budmeprofi.cz/oceneni/rocnik-2022/
http://www.budmeprofi.cz/oceneni/rocnik-2022/
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/videospoty-absolventu/
https://youtu.be/rHJ_WmGw-x8


22. května 2021 zemřela Jiřina Šiklová. 

Už s Tebou, Jiřinko, ten chystaný 

rozhovor pro Fórum sociální práce a 

pro náš čaSOCPis neuděláme. Chtěli 

jsme všem připomenout, jak důleži-

tým krokem bylo založení naší kated-

ry, které jste doslova „upekli“ 

s Igorem Tomešem a Pavlem Hartlem 

hned po sametové revoluci. Nebyl to 

jednoduchý úkol – ale co v Tvém 

profesním životě bylo jednoduché?! 

Za naše absolventy, studenty a učite-

le Ti děkuji, Jiřinko. Irena Tomešová 

 

Vzpomínka na prof. Igora Tomeše. 

Dne 17. 4. 2021  by oslavil 90. narozeniny. 

Pokud vám uniklo na sociálních sítích krásné, upřím-

né, vzpomínkové video, máte možnost ho shlédnout 

na YouTube pod tímto odkazem. 

Ještě se hodí připomenout článek z roku 2018 uve-

řejněný v Listech 

sociální práce u 

příležitosti úmrtí 

této neopomenu-

telné osobnosti 

katedry. K přečte-

ní zde. 

kladně podívat do útrob studijních programů sociální 

práce a přinášet do nich nový, čerstvý vítr. Spolu 

s námi se na této obnově podílejí i univerzity 

v Hradci Králové a Olomouci. Na všech těchto praco-

vištích připravujeme specializační magisterská studia 

sociální práce, zabýváme se výzkumem profesní 

identity a plánujeme řadu společných vzdělávacích 

akcí. Tvůrčí práce tohoto typu je pro nás čirou rados-

tí! Těšíme se na všechny nové uchazeče, které tyto 

specializace připraví do praxe. 

V roce 2018 katedru sociální práce 

oslovila Irena Tomešová, současná 

ředitelka neziskové organizace CEKAS, 

z.ú. s nápadem realizovat na katedře 

další vzdělávací projekt. Společný 

nápad byl úspěšný. Od r. 2020 tak 

díky podpoře THE VELUX FOUNDATI-

ONS máme příležitost se  v rámci pro-

jektu („3S-Skilled-Specialized - Soci-

al workers – Introduction of a new 

system of skill-oriented vocational 

training at 3 Higher Educational Insti-

tutions in the Czech Republic“) dů-
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čaSOCPis 

Bez činu zůstává i 

nejkrásnější myšlenka 

bezcennou.  

Mahátma Gándhí 

Spolek absolventů, studentů a přátel katedry sociální práce 

Katedra sociální práce FFUK 

Na Příkopě 29,110 00 Praha 1 

E: spolek.SOCP@ff.cuni.cz  

Jsme u konce obnoveného prvního čísla čaSOCPisu.  

Chtěli bychom vás tímto podpořit, abyste se zapojili se svými příspěvky a nápady do jeho obsahu. Sdílejte s námi vaše 

dobré nápady, výsledky své práce, videa a tipy na zajímavé události a akce, které realizujete. Budeme se těšit na milá 

shledání v  rámci Spolku, do něhož se můžete registrovat prostřednictvím webu katedry. Je nás už 194! 

 Jsme na webu 

https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-

absolventu/   

 Historie a osobnosti katedry 

 Tato část je věnována historii katedry, učitelům, kteří se o její fungování zasloužili v minulosti a věnují se jejímu rozvoji také v současnosti.  

Na čem spolupracujeme... 

https://youtu.be/9w1hv8lubHA
https://ksocp.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/54/2021/05/LSP_Igor-Tomes.pdf
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/

