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1)  

a) Definování pojmu sociální práce, poslání, funkce a cíl sociální práce, vztah sociální práce 

k jiným disciplínám, vývoj sociální práce a) domácí tradice sociální práce b) vývoj 

sociální práce v zahraničí. 

b) Ústava ČR – základní principy, rozdělení státní moci v České republice 

c) Sociální politika (pojem, cíle, objekty, subjekty sociální politiky 

 

2)  

a) Etika a sociální práce, etické zásady práce sociálního pracovníka, Etický kodex sociálních 

pracovníků ČR, mezinárodní etický kodex sociální práce – principy. 

b) Ústavní právo - Listina základních práv a svobod  

c) Sociálně-politické doktríny, typy (modely sociální politiky, jejich charakteristika, 

aplikace na ČR 

 

3)    

a) Vnější podmínky poradenské práce, krizová intervence – základní principy, formy 

odborné pomoci. 

b) Občanské právo - subjekty právních vztahů, fyzické osoby, právnické osoby 

c) Základní principy sociální politiky, jejich charakteristika a uplatnění v ČR 

 

4)  

a) Principy vzájemného vztahu klient – sociální pracovník, role a osobnost sociálního 

pracovníka. 

b) Věcná práva - vlastnictví, spoluvlastnictví, ochrana vlastnictví 

c) Základní funkce sociální politiky (postavení státu a úloha dalších subjektů při realizaci 

 

5)  

a) Vliv rodiny na formování osobnosti, rodina a socializace jedince, základní psychické 

potřeby jedince, nedostatky ve funkci rodiny. 

b) Dědické právo – dědění ze zákona, dědění ze závěti, řízení o dědictví 

c) Nástroje sociální politiky (aplikace v ČR) 

 

  



6)  

a) Verbální a nonverbální komunikace v poradenském procesu. 

b) Občanské soudní řízení – pojem, zásady, účastníci řízení a jejich zástupci 

c) Vztahy mezi sociální a hospodářskou politikou a zhodnocení české SoP na českou 

ekonomiku 

7)  

a) Rozhovor jako jedna z metod získávání informací a důležitý nástroj poradce, terapeutický 

rozhovor a jiné typy rozhovoru, metodika vedení rozhovoru, průběh rozhovoru, kritéria 

sestavování otázek, aktivní naslouchání. 

b) Občanské soudní řízení – zahájení a průběh civilního procesu, náležitosti žaloby 

c) Transformační proces sociální politiky ČR (charakteristika socialistické sociální politiky, 

sociální reforma, sociální politika ČR v letech 1990 – dosud, sociální správa jako 

realizace sociální politiky 

 

8)  

a) Pojem psychoterapie, druhy psychoterapie, směry v psychoterapii, cíle psychoterapie. 

b) Občanské soudní řízení – rozhodnutí, opravné prostředky, výkon rozhodnutí  

c) Sociální služby – charakteristika, formy a druhy sociálních služeb, komunitní plánování, 

financování sociálních služeb (příspěvek na péči  

 

9)  

a) Náročné životní situace a formy vyrovnávání se s nimi – stres, paleta stresorů, frustrační 

situace a frustrační tolerance. 

b) Rodinné právo – manželství, vznik a zánik manželství, úprava právních poměrů 

k nezletilým dětem 

c) Sociální stát (vznik, vývoj, podstata, typy) 

 

10)  
a) Syndrom vyhoření jako ohrožující faktor povolání sociálního pracovníka, fáze burn-out 

syndromu, prevence. 

b) Rodinné právo – vztahy mezi manžely, společné jmění manželů 

c) Účast státu v sociální politice, welfare state (vznik, pozitiva, negativa), sociálně-tržní 

hospodářství (vznik, vývoj, charakteristika) 

 

11)  
a) Specifická situace v rodině – sociální práce s rodinami v rozvodu, sociální práce s 

osamocenými rodiči (rizika osamoceného rodičovství), syndrom zavrženého rodiče. 

b) Vztahy mezi rodiči a dětmi – rodičovská odpovědnost, pěstounská péče, osvojení, 

poručenství, opatrovnictví 

c) Vývoj sociální politiky (1. a 2. etapa) 

 

12)  
a) Sociální práce s mnohaproblémovými rodinami – znaky MPR, interpretace chování v 

MPR, principy terapeutické práce s MPR. 

b) Výživné – druhy vyživovacích povinností, jejich charakteristika 

c) Chudoba (příčiny, koncepty chudoby, měření a řešení chudoby obecně a aplikace v ČR) 

 

13)  
a) Sociální práce s obětmi domácího násilí – znaky a formy DN, dynamika rozvoje DN, 

profil oběti a agresora, následky DN. Formy pomoci obětem DN. 

b) Úmluva o právech dítěte – charakteristika jednotlivých práv 

c) Sociální politika EU /koordinace sociálních systémů, modernizace sociální ochrany/ 

 



14)  
a) Syndrom CAN – charakteristiky obětí a jejich rodin, typy poškozování dětí, následky 

špatného zacházení s dítětem. 

b) Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – pojem sociálně-právní ochrana dětí, zásady a 

opatření 

c) Zdravotní politika (subjekty, úloha státu, zdravotní pojištění, financování zdravotní péče) 

 

15)  
a) Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými – koncepce ucelené rehabilitace, ideál 

inkluze případně integrace. 

b) Pracovní právo - pracovní poměr, jeho vznik, změny a zánik 

c) Politika zaměstnanosti (úkoly trhu práce, nezaměstnanost, nástroje sociální politiky 

v ČR) 

 

16)  
a) Sociální práce s lidmi s mentálním postižením – MR; demence. Přehled poskytovaných 

služeb. 

b) Pracovní právo – zvláštní pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním 

postižením 

c) Sociální zabezpečení (pojem, vývoj, základní faktory, systém obecně a aplikace v ČR) 

 

17)  
a) Sociální práce se starými lidmi. Validace. Možnosti terapeutického působení při práci s 

klienty: reminiscenční terapie, ergoterapie. 

b) Trestní právo hmotné – pojem, prameny, vývojová stadia trestného činu, formy 

účastenství 

c) Sociální pojištění (pojem obecně, systém v ČR, poplatníci, vyměřovací základ, sazby, 

odvod), financování důchodového zabezpečení (možnosti financování, základní typy 

konstrukce důchodů, valorizace) 

 

18)  
a) Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici. Paliativní medicína. Fáze umírání dle 

Kubler-Rossové. Formy hospicové péče. 

b) Trestní právo hmotné – skutková podstata trestného činu 

c) Důchodové pojištění (pramen práva v ČR, vývoj, druhy dávek, podmínky nároku, 

výpočtový základ, problémy v důchodovém zabezpečení v ČR), penzijní připojištění 

(charakteristika, dávky) 

 

19)  
a) Sociální práce s rizikovou mládeží. Hlavní typy rizik. Instituce a služby zabývající se 

rizikovou mládeží. 

b) Trestní právo hmotné – účel a druhy trestů, jejich charakteristika, ochranná opatření 

c) Nemocenské pojištění (vývoj v ČR, sociální události, okruh pojištěných, druhy dávek, 

podmínky nároku, redukce denního vyměřovacího základu, sazby, podpůrčí doba, 

ochranná doba) 

 

20)  
a) Sociální práce s nezaměstnanými. Druhy a příčiny nezaměstnanosti. Rizikové skupiny. 

Psychosociální důsledky nezaměstnanosti. 

b) Trestní právo procesní – pojem, prameny, zásady trestního řízení, subjekty trestního 

řízení 

c) Státní sociální podpora v ČR (pramen práva, druhy dávek, podmínky nároku, testování   

příjmu) 



 

21)  
a) Supervize. Funkce supervize. Typy supervize. Balintovská skupina jako jedna z forem 

skupinové supervize. Etika v práci supervizora. 

b) Trestní právo procesní – stadia trestního řízení 

c) Sociální pomoc v ČR (pojem, právní úprava, základní nástroje, životní minimum, dávky 

pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči) 

 

22)  
a) Sociální práce v rámci probační a mediační služby – poslání a cíl, zásady činnosti PMS. 

b) Trestní právo procesní – rozhodnutí v trestním řízení, opravné prostředky 

c) Rodinná politika (obecně, vývoj, systémy rodinných politik, charakteristika rodinné 

politiky v ČR, přímá a nepřímá podpora rodinám) 

 

23)  
a) Terénní sociální práce – streetworking. 

b) Soudnictví ve věcech mládeže – protiprávní čin, výchovná, ochranná a trestní opatření, 

zásady řízení pro děti a mladistvé 

c) Sociálně – právní ochrana dětí (právní úprava, náhradní výchovná péče, orgány sociálně-

právní ochrany dětí) 

 

24)  
a) Metody získávání informací v sociální práci – případová studie, anamnéza, dotazování. 

b) Úřad práce a jeho působnost 

c) Politika bydlení – bytové systémy, transformace v ČR, podpora bydlení, sociální bydlení, 

deregulace nájemného 

 

25)  
a) Typologie klientů v sociální práci. 

b) Právo sociálního zabezpečení – pojem, předmět, prameny a význam práva SZ, právní 

vztahy sociálního zabezpečení a jejich prvky 

c) Vzdělávací politika – obecně, aplikace na ČR, postavení vzdělání a jeho funkce, základní 

principy vzdělávací politiky, hlavní rysy vzdělávací politiky před rokem 1989 a změny 

po roce 1989, financování, vzdělávací systém 
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