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 Teorie a metody sociální práce               

NMgr. program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou 
psychoterapii 

 
 

1. Vymezení pojmu sociální práce a sociální péče, její zásady, etické principy, cíle, význam a 
specifika sociální práce jako pole praxe a oblast vědeckého zkoumání. 
 
2. Sociální práce –pojmový aparát –sociální případ, sociální klient, sociální situace, sociální 
problém, sociální událost a sociální instituce; význam jedince a sociálních systémů.  
 
3. Terénní sociální práce –streetwork; sociální práce s komunitou. 
 
4. Management a řízení v sociální práci, role supervize a dalších mechanismů řízení kvality 
v sociální práci.  
 
5. Hromadná neštěstí a jejich zvládání. Krize a krizová intervence. 
 
6. Sociální  služby – jejich  druhy,  standardy  kvality  sociálních  služeb;  kontrola  a  inspekce 
kvality, společenská odpovědnost zařízení sociálních služeb. 
 
7. Poradenský proces jako metoda sociální práce, systém sociálního poradenství v ČR. 
 
8. Komunitní plánování sociálních služeb jako metoda řízení a rozvoje sociální práce. 
 
9. Sociální  práce  v rámci  probační  a  mediační  služby.  Úloha  sociálního  pracovníka v 
postpenitenciární péči, zejména při realizaci alternativních trestů.  
 
10. Psychohygiena pracovníků v pomáhajících profesích, prevence stresu a syndromu vyhoření, 
role efektivní komunikace.  
 
11. Sociální práce jako profese, profesní etika a  profesní etická dilemata, nároky sociální práce, 
role sociálních pracovníků, pracovní stres. 
 
12. Obecná  metodologie  sociální  práce.  Metody  a  techniky  sociální  práce,  metodika práce 
sklientem, metodika evidence, zásady a principy aplikace metod sociální práce.  
 
13. Sociální anamnéza, sociální šetření, depistáž. 
 
14. Teorie sociální práce – psychodynamické směry;kognitivně-behaviorální přístupy a strategie; 
humanistické a existenciální teorie.  
 
15. Moderní  teorie  sociální  práce – systemické  a  antiopresivní  přístupy,  ekologický  a 
sociobiologický model sociální práce 
 
16. Sociální práce s vybranými skupinami klientů (se zneužívanými, týranými a zanedbávanými 
dětmi a jejich rodinami; s lidmi  s mentálním, tělesným a smyslovým postižením; s duševně 
nemocnými; se starými lidmi; s uživateli drog; s oběťmi násilí v rodině; s rizikovou mládeží; s 
nezaměstnanými;  s bezdomovci;   s klienty  se  sociokulturní  odlišností;  s uprchlíky  a emigranty;  
se  seniory)  
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