
Tématické okruhy k rozdílové zkoušce „Metody sociální práce“ pro 

navazující magisterské studium na PVŠPS 
 
Průběh rozdílové zkoušky:  
Student/ka si vylosuje jednu otázku, následuje 15 minutová příprava. Při neúspěchu má 
student možnost zkoušku opakovat, nejvýše však dvakrát. 

 
1. Historické počátky sociální práce ve světě a v ČR. Solidarita ve starověkém Řecku a 

Římě, křesťanský starověk. Období středověku a reformace. Období novověku, vznik 
sociální práce jako samostatné profese. Cíle a úrovně sociální práce (ZSP kap. 1; 
ZSP kap. 3 – 4; MRSP kap. 1). 

2. Etika sociální práce. Vztah mezi profesionálem a klientem. Hodnoty a cítění. Etický 
kodex sociálních pracovníků České republiky (MRSP kap. 2; LVSP kap. 2 a 5). 

3. Případová práce. Pochopení jedince, jeho rodiny, komunity a kultury. Hodnoty, 
jedinečnost a právo na sebeurčení jedince. Komunikace. Rozhovor. Poradenství. 
Mediace. Sociální práce se seniory (MRSP kap. 5 - 8; SPP kap. 9; LVSP kap. 7). 

4. Skupinová práce. Skupina, aktivity skupiny, svépomocné a podpůrné skupiny, 
skupinová psychoterapie. Hranice mezi pomáhajícím a klientem. Streetwork (MRSP 
kap. 9-10, LVSP kap. 5, KOKT II. část, kap. 2). 

5. Komunitní práce. Charakteristika komunity. Zásady komunity. Typy komunit. Historie 
komunitní sociální práce. Organizace, jež v současnosti aplikují komunitní práci 
v každodenní praxi. Komunitní práce v procesu. Přístupy k práci s menšinami, 
uprchlíky a lidmi bez domova (MRSP kap. 14; ZSP kap. 7; SPP kap.  17 – 18, KOKT 
část I. kap. 1 a 9) 

6. Sociální práce s dětmi a rodinou. Rodina a její význam, rodina jako podpůrná 
instituce. Teorie rodiny. Typy služeb. Ohrožené dítě a role sociálního pracovníka. 
Sociální práce s rizikovou mládeží (MRSP kap. 11 – 12, SPP kap. 2 – 5, SPP kap. 
14). 

7. Stres a syndrom vyhoření. Nároky sociální práce. Výcvik a supervize (MRSP kap. 3 a 
19; LVSP kap. 6 a 9). 

 

Poznámky ke studiu: 
Odkazy na kapitoly v doporučené literatuře jsou jen orientační. Někdy je nutno si dané téma 
v kapitole vyhledat, někdy je tam obsaženo jen zčásti a vyžaduje doplnění z jiného zdroje, 
například z podrobnějšího psychologického, sociologického slovníku, nebo slovníku sociální 
práce, či psychologické encyklopedie. 
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