
Milé spřízněné duše Katedry sociální práce FF UK, 

rok 2022 se blíží ke svému konci a my začínáme bilancovat. Nebyl to lehký rok pro nikoho 
z nás, katedru nevyjímaje. Začátek roku provázející naděje konce pandemie byla brzy vy-
střídána bezprecedentním válečným konfliktem na Ukrajině. Vrásy do tváře katedry byly 
zasazeny i ztrátou další její čelní osobnosti, Oldy Matouška.  
Buďme ale spravedliví, do naší kroniky vstoupila také řada radostných událostí – poprvé se 
například setkal Spolek absolventů, studentů a přátel KSOCP FF UK, byl založen Expertní 
panel praktiků a svoji činnost zahájil Studentský spolek SIRKA, z. s. To vše nám znovu dává 
víru v lepší budoucnost a další sílu ji příznivě utvářet.  
Přejeme Vám příjemný advent a hezké chvíle strávené s čaSOCPisem. 

Za celý pracovní tým katedry a organizační tým Spolku a ča-
SOCPisu Vám přejeme zdravý, inspirativní a smysluplný rok 

2023! 

Zpravodaj Spolku absolventů, studentů a přátel katedry sociální práce 

prosinec/2022  

čaSOCPis 
Nejdůležitější body: 

• Sirka 

• Osobnosti  katedry 

• Pozvánky 

• 100 let Z. Matějčka 

• Expertní panel 

Spolek Sirka je společným projektem studentek a studentů, kteří se potkali na Katedře soci-

ální práce FF UK a měli v sobě podobnou dávku frustrace a nadšení. 

Rádi bychom vytvořili platformu pro mezioborovou spolupráci se studenty a studentkami 

jiných pomáhajících oborů, protože věříme, že multidisciplinární přístup je třeba podně-

covat již během studia. 

Chceme také přiblížit sociální práci veřejnosti, při-

spívat do diskuze k aktuálním společenským téma-

tům, a v neposlední řadě naslouchat a zesílit hlas 

těch, kteří se v rámci naší společnosti z nějakého 

důvodu ocitli mimo hlavní proud. 

Chtěli bychom nabídnout Sirku vám všem, kdo o ni 

budete stát. Abyste při pomáhání nevyhořeli.  

Můžete se těšit na obsah plný zajímavostí z (nejen) 

našeho oboru, příkladů dobré praxe a tipů z oblasti 

psychohygieny a vzdělávání, pravidelný newsletter, 

podcast, besedy, přednášky i tematické workshopy.   

Spolek Sirka 

 Spolek Sirka 

 

@spoleksirka 

 

@spolek Sirka 

 

https://www.facebook.com/spoleksirka
https://www.instagram.com/spoleksirka/
https://www.tiktok.com/@spoleksirka


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

doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. († 3.8.2022) 

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

v současnosti 

VÁNOCE NA MARIÁNSKÉM  

Vánoční atmosféru s trhy lze poprvé 
zažít i na Mariánském náměstí před No-
vou radnicí na Praze 1. Od 25. listopadu 
do 18. prosince budou ve stáncích nabí-
zet prodejci z řad příspěvkových 
a neziskových organizací či chráněných 
dílen originální výrobky s příběhem. 
Zdroj: www.praha.eu 

Pozvánky  

Vzpomínka na Oldu Matouška 

Oldřich Matoušek byl duchovní otec organizace 
Lata, z.ú., ve které pracuji bezmála 10 let.  Byl to 
člověk, jenž založil Latu na principech moderní 
sociální práce, které se snažíme dodržovat dod-
nes. 

Věřil síle vrstevnické podpory a zkoušel různé me-
tody tak dlouho, až přišel na ty nejefektivnější. Od 
pokusu pracovat prostřednictvím dobrovolníků se 
skupinou mladých delikventních klientů až k práci 
jeden na jednoho, tedy tandem dobrovolník a kli-
ent, což je model, se kterým v Latě pracujeme i po 
27 letech. 

Vždy se snažil přebírat nejnovější trendy v pomoci po-
třebným, neváhal a se svými tehdejšími kolegy, našimi 
předchůdci, vyrazil do zahraničí zjišťovat, co kde fungu-
je. Jeden z důležitých impulsů přinesl v roce 2012, kdy 
jsme žádali o finanční podporu MPSV. Peníze jsme zís-
kali pod podmínkou práci s rodinami ještě mírně upra-
vit. V té chvíli přišel Olda a říká: „tak zkuste pracovat 
metodou rodinných konferencí.“ A podařilo se. Byli 
jsme jedna z prvních a nyní jedna z mála organizací, 

která s touto metodou pracuje a snaží se ji šířit dále po 
republice. 

Co mohu dodat víc, než jen: DÍKY, OLDO!  

Petra Pfaurová a tým Lata, z.ú.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AKCE V KAMPUSU HYB4 
 

Dále vás v prosinci zveme na 
akce v Hybernské. Sledujte 

program na webu   

ADVENT NA UK   
 

Přijďte si společně s námi užít svá-
teční čas! Jaké vánoční akce mů-
žete navštívit na Univerzitě Karlo-
vě v době adventu? WWW 

Odpočítávejme společně dny do 
Vánoc s adventním kalendářem 
na Facebooku @UniverzitaKarlova   

https://www.lata.cz/
https://www.kampushybernska.cz/program-2/
https://cuni.cz/UK-12330.html
https://www.facebook.com/UniverzitaKarlova


U příležitosti 100 let od narození prof. Zdeňka Matějčka 
došlo k propojení hned 3 absolventek naší katedry, 
jmenovitě Jany Severové (dcery Z. Matějčka), Alžběty 
Candia Muňoz (vnučky Z. Matějčka) a Veroniky Korčá-
kové (dcery O. Matouška). Všechny zmíněné dámy se 
podílely na přípravě filmového dokumentu "Život je 
hra: sto let Zdeňka Matějčka". Film je hlubším portré-
tem Zdeňka Matějčka. Zároveň ale máme možnost v 
detailním pohledu časosběrnou metodou sledovat 
vznik a vývoj metody práce "Rodina hrou", která je dí-
lem organizace HOST Home-Start ČR, jejíž ředitelkou je 
právě vnučka prof. Matějčka. Metoda je zajímavým cíle-
ným vytvářením "času na lásku a pozornost" mezi dět-
mi a rodiči v ohrožených rodinách. 

Odkaz prof. Zdeňka Matějčka je stále neopomenutelný i 
v dnešní době, kdy se věda, výzkum, ale i vlastní práce s 
dětmi od dob jeho působení v oboru posunuly velkými 
kroky kupředu. Přesto stále zůstávají oblasti, které si 
zaslouží pozornost veřejnosti a státní politiky. 

Prof. Zdeněk Matějček byl jedním z reformátorů péče o 

děti, který zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. 
Zabýval se výzkumem dětí se specifickými poruchami 
učení i chování a studiem dětí vyrůstajících v nepřízni-
vých podmínkách. Po více než 30 let sledoval vývoj 
dětí pocházejících 
z rizikových podmí-
nek (nechtěné dě-
ti, děti z dětských 
domovů a SOS ves-
niček, děti svobod-
ných matek aj.). 
Myslel nejen na 
děti ohrožené a na 
děti s hendikepem 
či v dnešní době 
spíše se specifický-
mi potřebami, ale 
jeho práce má vel-
ký význam pro vý-
chovu dětí obecně. 

jako představitelé střešních organizací sociálních pra-
covníků a profesních svazů.  
Odbornosti jednotlivých členů panelu máme v úmyslu 
využít v řadě oblastí. Především ke konzultacím strate-
gických činností katedry, pro zprostředkování zpětné 
vazby o činnostech sociální práce v terénu, ve vlastní 
výuce a rozvoji tvůrčí činnosti a mnohých dalších.  

Velice nás těší zájem, kterého se nám ze strany prakti-
ků dostalo. Těšíme se na spolupráci. 

V polovině roku 2022 byl na katedře ustanoven sbor 
expertů z praxe. Založení tohoto panelu praktiků bylo 
inspirováno zahraniční praxí, konkrétně dánským systé-
mem vzdělávání, ve kterém jsou zaměstnavatelé klíčo-
vým prvkem vzdělávání budoucích (nejen) sociálních 
pracovníků.  
Dvanáctičlenný sbor tvoří zástupci významných zaměst-
navatelů sociálních pracovníků, zástupci odborné veřej-
nosti z oblasti výzkumu a praxe sociální práce stejně 

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 čtvrtého 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 218! 

 Jsme na webu https://ksocp.ff.cuni.cz/

cs/spolek-absolventu/   

 Naši absolventi 

Dokument ČT Život je hra: 100 let od narození prof. Zdeňka Matějčka  

Expertní panel praktiků na KSP 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11819684773-zivot-je-hra-sto-let-zdenka-matejcka/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11819684773-zivot-je-hra-sto-let-zdenka-matejcka/
https://www.hostcz.org/
mailto:spolek.SOCP@ff.cuni.cz
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/spolek-absolventu/

