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Sociální práce s romskými rodinami
Sociálně psychologické důvody bezdomovectví.
Životní perspektivy bezdomovců.
Ženy bezdomovkyně.
Duševně nemocní bezdomovci.
Vnější svět pro bezdomovce.
Možnosti návratů z bezdomovectví.
Hierarchie potřeb dospívajících v dětských domovech.
Role sociálního pracovníka v dětských domovech,
možnosti a meze.
Specifika terénní práce sociálního pracovníka u minorit
Role sociálního pracovníka s využitím
psychoterapeutického vzdělání.
Stereotypy v práci sociálního pracovníka.
Rizika vyplývající z práce sociálního pracovníka. (BP)
Uplatnění absolventů PVŠPS v praxi od r. 2003 do r. 2016.
(DP)
Volba povolání v ČR ve vztahu k potřebám společnosti.
(DP)
Patologické hráčství
Mobbing a bossing
Kriminalita mladistvých
Projevy stigmatizace v naší době
Soudobý fenomén graffiti
Závislost na počítačových hrách
Psychologická intervence u pacienta s demencí
(nefarmakologické přístupy)
Primární, sekundární a terciální stárnutí kognitivních
funkcí
Aktivační programy pro staré lidi se zaměřením na
kognitivní funkce
Vztah mezi vnoučetem a prarodičem
Psychoterapeutické přístupy u seniorů
Prožívání vlastní hodnoty seniora
Postoj lidí k seniorům
Sny u paliativních a umírajících pacientů. Kvalitativní a
kvantitativní přístup
Příklady dobré praxe ze sociální práce s vybranou cílovou
skupinou (cílová skupina bude upřesněna dle zájmu
studujícího)
Etická dilemata sociálních prácovníků při práci s vybranou
cílovou skupinou (cílová skupina bude upřesněna dle
zájmu studujícího)
Reforma psychiatrické péče pohledem sociálních
pracovníků
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PhDr. M. KOŤOVÁ, Ph.D.
Pozn.: Děkuji za důvěru, pokud si vyberete některé
z uvedených témat. Spolu s prvním emailem mi
zašlete, prosím, dva texty (eseje, odborné texty...),
o nichž si myslíte, že jsou dobré. Upozorňuji raději
předem, že nutností je znalost alespoň jednoho
cizího jazyka (pasivní úroveň – čtení) a pokud si
zvolíte typ práce „výzkumná“ či „teoretickovýzkumná“, dobrá znalost metodologie výzkumu.
Do prvního emailu napište, prosím, proč Vás téma
zaujalo a jak byste si představoval/a jeho
zpracování (počítá se s tím, že původní koncept
může procházet změnou...). Před nastíněním
koncepce práce si přečtěte pokyny vážící se ke psaní
prací (viz web školy)! Díky.
Uvítám i Vaše vlastní témata (čemu nerozumím:
děti, výchova a vzdělávání, problematika mentální
retardace, homeopatie, tantra a mnoho dalšího☺)
E-mail: magdalena.kotova@gmail.com
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Sociálna komunikácia ako metóda sociálnej práce
Sociálny pracovníka ako súčasť v procese paliatívnej a
hospicovej starostlivosti
Nezamestnanosť ako súčasný sociálny problém mladej
generácie
Spolupráca sociálnej práce a sociálnej pedagogiky
Rodina a jej miesto v súčasnej postmodernej spoločnosti
Ponímanie týraných žien v domácom prostredí z pohľadu
sociálnej práce
Rozvod ako sociálny problém spoločnosti
Nezamestnanosť a jej dopad na vzťahy v rodine
Práca sociálneho pracovníka so seniormi v domove
seniorov
Postavenie sociálneho pracovníka v protidrogovej
prevencii
Kompetence pracovníků center duševního zdraví pro práci
s lidmi s duální diagnózou
Kompetence pracovníků terénních programů a K-center
pro práci s klienty s duální diagnózou
Kompetence pracovníků terapeutických komunit pro
závislé pro práci s klienty s duální diagnózou
Triple trouble - péče o lidi bez domova s duální diagnózou
Potřeby rodiny s dospívajícím dítětem s PAS (kvalitativní
výzkum) - pro Bc.
Příklady dobré praxe práce s rodinou drogově závislého
(kazuistická práce) - pro NMgr.
Osobnost sociálního pracovníka podle NEO-FFI - BP, lze
se zaměřit na různé cílové skupiny (OSPOD, NGO, atd.)
Neoblíbené cílové skupiny v sociální práci
Práce se strachem z uživatele v praxi sociálních služeb
Možnosti a meze sociální práce s lidmi, kteří přicházejí
do České republiky (uprchlíci, imigranti, běženci...názvů
existuje mnoho. Práci lze pojmout jako teoretickou,
výzkumnou či teoreticko-výzkumnou. Co můžeme jako
sociální pracovníci pro tyto lidi učinit? Jaké jsou příčiny
migrace? Jak vidí příchozí příčiny migrace? Odkud
přicházejí, kdo jsou?....otázek je mnoho)
Dluhy (teoreticko-výzkumná, výzkumná) –jak se lidé
dostanou do dluhů? Po čem touží? Před čím utíkají? Jak
mohou situaci řešit? Jaké jsou možnosti a meze sociální
práce se zadluženým člověkem?
Jak se žije lidem, kteří pracují na úřadech práce?
(postoje, hodnoty, vztah ke klientům atp. Teoretická či
teoreticko-výzkumná práce)
Možnosti a meze sociální práce s rodinami vězněných
Téma chůze, Camino de Santiago a jiné poutní cesty,
dálkové pochody - lze je využít v rámci sociální práce?
Pouť jako cesta k sobě, pouť a změna...
Komunity a jejich úloha v sociální práci
Drogové závislosti v ČR – primární prevence
Drogové závislosti - streetwork a programy Harm
reduction
Drogové závislosti sekundární a terciární prevence
Klinický koučink – nový koncept koučinku jako metody
práce s lidmi s duševním onemocněním, jeho specifika,
perspektivy, možnosti a limity
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Ing. Mgr. E. Dubovská, Ph.D.
(pro NMgr.)
Předpokladem vedení práce je, že student
projeví: 1.) zájem o téma, 2.) aktivní
znalost AJ, 3.) schopnost po zaučení
samostatně vyhledávat informace ve
vědeckých databázích

Moderní využití koučinku v oblasti sociální práce
Sociální práce s lidmi s tělesným a kombinovaným
postižením
Problematika zaměstnávání lidí s tělesným a
kombinovaným postižením, sociální služba Podporované
zaměstnávání z hlediska zaměstnavatelů a uživatelů služby
Studijní komunita PVŠPS v teorii a praxi
Uplatnění daseinsanalýzy v dětské skupinové psychoterapii
Sociální práce v prostředí ZŠ
Sociální práce se seniory
Uplatnění daseinsanalytických poradenských programů v
prostředí ZŠ
Realizace a právní rámec výkonu trestu odnětí svobody
Resocializace odsouzených ve výkonu trestu odnětí
svobody
Omezení osobní svobody a fáze trestního řízení
Sociální práce s mladistvými delikventy
Vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody
Postpenitenciární péče
Vliv Probační a mediační služby ČR na resocializaci
odsouzených osob
Alternativní tresty
Viktimologie
Patologické závislosti
Analýza vybraného etického problému z oblasti
pomáhajících profesí
(upřesnění problému a názvu po individuální domluvě)
Hloubková analýza prožívání u speciální anebo ohrožené
skupiny obyvatel, dle vlastního výběru studenta –
kvalitativní studie (vhodná pro studenty, kteří mají přístup
k takové skupině, např. závislí, příslušníci sekt, vyznavači
extrémních sportů a pod).
Problémoví klienti ve skupinové psychoterapii.
Kvalitativní studie – analýza rozhovorů s psychoterapeuty.
Pracovní stres a psychosomatická onemocnění –
kvalitativní studie, rozhovory s pacienty denního
stacionáře ESETu.
Dlouhodobě abstinující alkoholici – narativní studie
s použitím Life Story Interview (McAdams) (kontakty
máme).
Hloubková analýza prožívání u speciální anebo ohrožené
skupiny obyvatel, dle vlastního výběru studenta –
kvalitativní studie.

Ing. Mgr. E. Dubovská, Ph.D.
(pro Bc.)
Předpokladem vedení práce je, že student
projeví: 1.) zájem o téma, 2.) aktivní
znalost AJ, 3.) schopnost po zaučení
samostatně vyhledávat informace ve
vědeckých databázích

Problémoví klienti ve skupinové psychoterapii.
Kvalitativní studie – analýza rozhovorů s psychoterapeuty.
Dobrovolnická pomoc velmi starým osamělým seniorům –
příprava projektu (teoretická práce a výzkumná sonda
ohledně potřeb a možností) – vhodné pro studentku /
studenta s dobrými organizačními schopnostmi, který by se
tímto projektem pak zabýval i v magisterském studiu,
započítání hodin praxe.
Prožívání rodičů postižených dětí (pak by se upřesnily typy
postižení / diagnózy) – kvalitativní studie
Problematika náhradní rodinné péče (pěstounská péče,
osvojení, opatrovnictví,…)

Mgr. I. Jelínková
E-mail: jivetaj@centrum.cz

Funkce zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Role sociálního pracovníka v dětských domovech,
diagnostických zařízeních či výchovných ústavech
Kriminalita mládeže
Sociální práce s osobami s mentálním a kombinovaným
postižením
Práce s tělesně postiženými spoluobčany, jejich integrace
ve společnosti, postoj a přístup k nim
Sociální služby, jejich historie a vývoj po r. 1989 v ČR
Funkce zařízení poskytující služby sociální péče či sociální
prevence
Využití systemické rodinné a párové terapie v sociální
práci
Syndrom zavrženého rodiče
Problematika střídavé péče
Důvody asistovaného styku rodiče s dítětem a role
sociálních pracovníka při jejich realizaci

Tělesnost z antropologické perspektivy
Mgr. M. KONOPÍKOVÁ, Ph.D.
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Proces integrace migrantů do české společnosti

