
 

Milí absolventi, studenti, přátelé katedry a ostatní čtenáři čaSOCPisu.  

Místo v úvodu měla zaujmout pozvánka na první společné adventní setkání Spolku. Odpověd-

nost ke zdraví a bezpečí nás všech nás bohužel vede k odložení tohoto plánu na jarní měsíce. 

Těšíme se na osobní sdílení, diskuze a další oživení činnosti Spolku včetně plánů do budoucna. 

Přejeme příjemné čtení a zastavení se v adventní době. 

 

Za celý pracovní tým katedry a organizační tým Spolku a čaSOCPisu přejeme 
po celý nový rok 2022, ať jste zdraví, profesně a osobně šťastní. 

Zpravodaj Spolku absolventů, studentů a přátel katedry sociální práce 

prosinec/2021  

čaSOCPis 

Nejdůležitější body: 

• Tým katedry 

• Publikace 

• Pozvánky 

• Osobnosti  katedry 

• Odborné praxe stu-

dentů 

Po náročném jaru, ve kterém jsme ztratili významné postavy naší katedry a vzpomínali na ty, 
kteří mezi námi již delší čas nejsou, je pro nás velkým potěšením, že Vás, naše absolventy, stu-
denty a přátele, můžeme seznámit s novými tvářemi naší katedry.  

Naše řady byly rozšířeny o respektovanou osobu oboru sociální práce doc. PaedDr. Tatianu Ma-
tulayovou, Ph.D. Ta se v brzké budoucnosti ujímá role garantky navazujícího magisterského stu-
dia a bude na tomto stupni studia vyučovat metody sociální práce, kurzy zaměřené na dobrovol-
nictví, školskou sociální práci a další témata. Novou katedrovou tváří se stala také PhDr. Kateřina 
Cidlinská, Ph.D., které je svěřena výuka výzkumných předmětů a diplomového semináře. A do 
třetice novou katedrovou posilou je PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA, jehož doménou bu-
dou veškeré právní disciplíny vyučované na bakalářském stupni studia.  

Přejeme všem našim novým kolegům, aby se na katedře dobře zabydleli a studentům a kolegům, 
aby tito vyučující byli pro ně zdrojem bohatého profesního vedení a inspirace.  

Nový tým katedry 



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

Jedná se o knihu Profes-

ní způsobilost a vzdělá-

vání v sociální práci 

(Karolinum), jejímž edi-

torem je Oldřich Matou-

šek. Publikace je výstu-

pem projektu TAČR Pro-

fesionalizace sociální 

práce v České republice. 

Cílem projektu bylo vy-

tvořit systematický po-

pis pracovních pozic 

sociálních pracovníků na 

trhu práce v ČR ve for-

mě tzv. profesiogramů. Ty byly doplněny kazuistickými 

studiemi, tzv. příklady pozoruhodné praxe, průběžně publi-

kovanými na webu časopisu Sociální práce. Tento základní 

materiál je v publikaci shrnut, vyhodnocen a doplněn o 

popisy profesních drah absolventů oboru na FF UK.  

Knižní novinky z katedrové dílny 

Autorské kolektivy složené ze členů katedry vydaly tento rok dvě významné knižní monografie, které posouvají naše oborové 

vědění zase o kousek dál.  

Další knižní novinkou je monografie s názvem Sociální 

správa: organizace a řízení sociálních systémů (Grada Pu-

blishing). Jejími editory jsou Kateřina Šámalová a Petr Voj-

tíšek. Její text je dělen do dvou vzájemně provázených 

částí. První část představuje čtenářům obecnou teorii soci-

ální správy, nastiňuje genezi současných modelů řízení 

sociálních systémů, seznamuje s principy řízení v sociální 

správě a dalšími klíčovými koncepty, které je nutné znát 

pro porozumění souvislostem předloženým v části druhé. 

Ta se zabývá výkladem specifických způsobů organizace a 

řízení jednotlivých segmentů sociální správy, jako je sociál-

ní pojištění a podpora, zdravotní správa, správa systému 

sociálně-právní ochrany, 

podpora nezaměstna-

ných, ohrožených a soci-

álně vyloučených osob a 

další. Pozornost je věno-

vána také specifikům 

správy nově se utvářejí-

cích systémů, jako je 

ochrana před diskrimi-

nací či ochrana práv 

cizinců. Akcentována je 

role sociální práce jako 

klíčové pomáhající pro-

fese ve fungování sociál-

ních systémů.  

zdarma. Čtenář se zaregistruje odsouhlasením a odesláním 

elektronické přihlášky, kterou najde na webu Ústřední kni-

hovny UK https://knihovna.cuni.cz/e-prihlaska/ 

Pro přístup k elektronické přihlášce je třeba přihlásit se 

použitím údajů a hesla, které bylo vydáno ve výdejním cen-

tru UK. Po úspěšném odeslání přihlášky se uživatel stává 

registrovaným uživatelem všech knihoven UK.  

Knihovny Filozofické fakulty jsou otevřeny veřejnosti. Pro 

prezenční studium v knihovnách není nutná žádná registra-

ce. Pro objednávání dokumentů ze skladů a absenční výpůjč-

ky domů je nutné mít průkaz externího uživatele služeb Uni-

verzity Karlovy, který vydávají Výdejní centra průkazů 

UK https://cuni.cz/UK-3249.html. Vydání tohoto průkazu je 

zpoplatněno. Samotná registrace do knihoven UK je však 

Pozor! I jako absolventi můžete navštěvovat knihovny na FF UK.  

https://knihovna.cuni.cz/e-prihlaska/
https://cuni.cz/UK-3249.html


Eliška Freiová /6. 9. 1931 – 11. 2. 2018/  

Další osobností podílející se pro roce 1989 na budování ka-

tedry a jejího vzdělávacího programu byla PhDr. Eliška Freio-

vá. Spolu s dr. Jiřinou Šiklovou, prof. Igorem Tomešem, doc. 

Pavlem Hartlem a dalšími kolegy dokázala pozvednout obor 

sociální práce tam, kde je dodnes – na univerzitní úroveň. 

V tehdejším Československu byla jedním z mála skutečných 

odborníků v oboru sociální patologie, který měla možnost 

studovat v 60. letech na univerzitě v Oxfordu. Studenti měli 

velké štěstí, že se s ní mohli na jejích zajímavých, praktickými 

zkušenostmi okořeněných a někdy až nečekaně otevřených 

přednáškách potkávat. A taková byla i Eliška Freiová sama – 

zajímavá a nezapomenutelná se svým orlím nosem a dlou-

hým šedivým copem, bystrýma pronikavýma očima. Na první  

 

pohled pro někoho drsná, ale 

přitom neuvěřitelně vnímavá a 

všímavá, připravená konkrétně 

pomoci, když to někdo potřebo-

val. Sama kdysi napsala: „Na ka-

tedře jsem prožila opravdu krásné 

roky plné velkého nadšení z vy-

tváření něčeho nového. Poznala 

jsem pár nových lidí, které by bylo 

škoda nepoznat. Profesně jsem se 

vrátila ke své staré lásce, která 

nezrezivěla. A jestli občas zavrzala, budiž mi odpuštěno.“  

 

Do budoucna mimo jiné plánujeme obohatit systém odbor-

ných praxí na bakalářském studiu o blokové praxe a v nava-

zujícím magisterském studiu uvažujeme o provázání odbor-

ných praxí se specializačním vzděláváním. Jednou z připra-

vovaných změn je také zavádění inovativních strategií učení 

– kupříkladu tzv. Service Learningu neboli strategie učení, 

kdy se studenti angažují v komunitních aktivitách. Našim 

velkým úkolem je rovněž kontinuálně budovat a posilovat 

vztahy s výcvikovými pracovišti, jejichž času a úsilí věnova-

nému doprovázení našich studentů během odborných praxí 

si nesmírně vážíme.  

Má-li pracoviště, na kterém působíte, zájem spolupraco-

vat s námi na realizaci odborných praxí, ozvěte se nám na 

email ksocp@ff.cuni.cz 

ODBORNÉ PRAXE jsou nedílnou součástí studia na katedře 

sociální práce již dlouhá léta. Studenti na obou stupních stu-

dia absolvují praxi v každém semestru a vždy v organizacích, 

u nichž můžeme garantovat patřičně kvalitní vedení. Mimo to 

mají studenti možnost reflektovat své postoje a zkušenosti v 

rámci pravidelných supervizních a metodických seminářů, 

které jsou povinnou součástí studia.  

V posledních letech zaznamenal systém odborných praxí ce-

lou řadu změn – od zavedení pravidelných metodických semi-

nářů a vytvoření praktického elektronického průvodce, který 

studenty se systémem seznamuje, až po vybudování sítě po-

skytovatelů praxí a zavedení nových mechanismů hodnocení. 

Změny na obou stupních studia se dějí postupně, vycházejí z 

potřeb studentů a výcvikových pracovišť a odrážejí aktuální 

vývoj v oboru. 

čaSOCPis 

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 druhého čísla čaSOCPisu. Chtěli bychom vás tímto podpořit, abyste se zapojili se svými pří-

spěvky a nápady do jeho obsahu. Sdílejte s námi vaše dobré nápady, výsledky své práce, videa a tipy na zajímavé udá-

losti a akce, které realizujete. Budeme se těšit na milá shledání v  rámci Spolku, do něhož se můžete registrovat prostřed-

nictvím webu katedry. Je nás už 206! 

 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.  

Výzva ke spolupráci ve věci odborných praxí 

mailto:ksocp@ff.cuni.cz
mailto:spolek.SOCP@ff.cuni.cz
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/

