
VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ
Tým Katedry sociální práce spolupracuje s institucemi 
veřejné správy, výzkumnými organizacemi, nestátními 
neziskovými organizacemi a soukromými firmami, pro 
něž vzdělává experty v oblasti sociální práce a sociální 
politiky. Spolupráce je realizována prostřednictvím práce 
na dlouhodobých úkolech, projektové spolupráce, účasti ve 
vědeckých projektech i ve formě praxí studentů v jednotlivých 
organizacích. Naši odborníci jsou graduovaní v několika 
vědních oblastech: psychologie, právo, sociologie, sociální 
práce, psychiatrie, andragogika, ekonomie aj. Mohou tak 
uplatnit různé metodologické přístupy k sociální problematice 
a poskytnout komplexní náhled na řešení daných témat.  

CO UMÍME
Umíme vypracovat analýzy, expertizy, odborná 
stanoviska a poskytovat odborné konzultace 
v následujících oblastech: 

• projektování a plánování sociální politiky obcí a krajů

• řízení neziskových organizací, sociálních podniků a 
organizací poskytujících sociální služby, supervize 
v organizacích poskytujících sociální služby  

• sociální práce v trestní justici, probace a mediace

• sociální práce v oblasti zdravotního postižení

• práce s rizikovou mládeží a rodinami, otázky náhradní 
rodinné péče a sociálněprávní ochrany dětí a mládeže

• psychosociální pomoc a krizová intervence

• reformy ústavní péče a rozvoj terénních služeb 
(transformace psychiatrické péče, sociálních ústavů a 
ústavních zařízení pro děti)

• výzkum v oblasti stárnutí a dlouhodobé péče (integrace 
formálních a neformálních systémů péče se zaměřením 
na rodinu pečující o jedince s omezenou soběstačností, 
model paliativní péče v systému sociálních služeb, 
předpoklady zapojování osob předdůchodového věku 
a seniorů do místního veřejného života, sebevražednost 
seniorů)

• tzv. service research, hodnocení psychosociálních 
intervencí, programů a služeb, měření kvality života

CO NABÍZÍME
• zpracování kompletních i dílčích odborných analýz a 

stanovisek ve výše uvedených oblastech

• odborné konzultace, školení, workshopy a semináře 
ve výše uvedených oblastech 

• individuální a skupinové supervize, supervize 
v organizacích 

• zpracování metodických materiálů ve vybraných 
oblastech sociální práce   

• odborné konzultace při přípravě a realizaci výzkumů 

• překlady a validizaci (kulturní adaptaci) hodnoticích 
metod podle mezinárodní metodiky

• zpracování oponentur a recenzních posudků

SYSTÉMOVÉ SOCIÁLNÍ 
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• Vydávání odborného periodika – pracoviště vydává 
od r. 2010 recenzované periodikum Fórum sociální 
práce / Social Work Forum.

PUBLIKACE
Základní oborové učebnice a monografie 

Vzdělávací standardy v sociální práci (Tomeš a kol., 
1997); Sociální politika (Tomeš, 1996, 2001); Základy 
sociální práce (Matoušek a kol., 2001, 2007, 2012); 
Sociální správa: úvod do teorie a praxe (Tomeš a kol., 
2002, 2009); Metody a řízení sociální práce (Matoušek a 
kol., 2003, 2008, 2013).

Současné práce důležité pro obor 

Sociální právo České republiky (Tomeš, 2014); Historie 
české sociální práce (Kodymová, 2013); Základy 
kriminologie a trestní politiky (Válková, 2012); Obory 
sociální politiky (Tomeš, 2011).

Nová témata v sociální práci 

Rozvoj hospicové péče a její bariéry (Tomeš a kol., 
2015); Děti a rodiče v rozvodu (Matoušek a kol., 2015); 
Psychiatrie pro sociální pracovníky (Probstová, Pěč, 
2014); Aktuální otázky vězeňství (Válková a kol., 2014); 
Zákon o obětech trestných činů (Gřivna, Šámal, Válková 
a kol., 2014), Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny: 
v kontextu plánování péče (Matoušek, Pazlarová, 2014). 

Systémové sociální inovace

POPTÁVKA
Našimi partnery mohou být výzkumná a vzdělávací 
pracoviště, organizace a instituce státní správy, samospráv, 
speciální sociální zařízení státu a municipalit, nestátní 
neziskové organizace poskytující sociální a komunitní 
služby, komerční subjekty především v oblasti sociální 
práce.  

NEJVĚTŠÍ ŘEŠENÉ PROJEKTY
Členové Katedry sociální práce se podílejí či podíleli na 
řešení grantových projektů z několika výše zmíněných 
oblastí:

• Right of Children in Alternative Care, from theory 
to practice: filling the gaps through peer research – 
národní koordinace za ČR (2010–2012)

• Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního 
práva v oblasti sankcí (GA ČR 2012–2015)

• Sociální aspekty stárnutí obyvatelstva a Ohrožené 
rodiny v ČR – účinné strategie pomoci, úkoly řešené 
v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě 
Karlově (2012–2016) 

• Audit a nastavení procesů v oblasti sociálního 
začleňování (MPSV 2015)

• Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících 
o seniory (GA ČR 2016–2018) 

NEJVĚTŠÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY
• Příprava legislativy – Příprava zákona o sociálních 

pracovnících včetně pořádání seminářů pro odbornou 
veřejnost o podobě profesního zákona, podíl na 
přípravě již přijatých zákonů, např. Zákon o obětech 
trestných činů č. 45/2013 Sb., Trestní zákoník 
č. 40/2009 Sb., Zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže č. 218/2003 Sb. a příprava Zákona o Probační 
a mediační službě č. 257/2000 Sb. 

• Vznik a rozvoj nových specializací – především 
probace a mediace, resp. práce v trestní justici, jejíž 
vzdělávací obsah vypracovala prof. H. Válková a spolu 
se studenty založila Sdružení pro probaci a mediaci 
zavádějící tyto oblasti sociální práce do praxe, dále 
pracoviště přispívá k rozvoji oblasti sociální práce 
s lidmi se závažným duševním onemocněním.  

• Příprava oborových učebnic a monografií – práce 
na základních učebních textech, které jsou široce 
využívány pro výuku, např. Encyklopedie sociální práce 
(Matoušek a kol., 2013).

• Konference – Perspektivy sociální práce (2010); Dny 
sociální práce (2010–2012) s Univerzitou Konštantína 
Filozofa v Nitře a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně; Social 
services: a pillar of European society s  univerzitami 
v Lodži, ve Zlíně a Nitře.  
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