
INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O 
STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE 

 

Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce – Bc. 

Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního oboru sociální práce 
na Katedře sociální práce FF UK 

Struktura přednášek: 

1. Stručný přehled hlavních teorií sociální práce  

(Doc. PhDr. Oldřich Matoušek) 

Přednáška přinese přehled několika hlavních teorií využívaných v sociální práci i v 

jiných pomáhajících profesích. Jde o teorie formulované během 20. století. 

 

2. Úvod do metod sociální práce  

(PhDr. Olga Havránková)  

Metody sociální práce jsou postupy směřující k sociální změně jednotlivce, skupiny 

nebo komunity v situaci jejich znevýhodnění nebo kolize s prostředím či se 

společností.  

 

3. Sociologie v kontextu oboru sociální práce  

(PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.) 

Středem pozornosti je sociální fungování jedinců a skupin ve společnosti. Bude 

poukázáno na sociologické teorie a výzkumy, které se staly stálou součástí a 

východiskem sociální práce, především pak v oblasti sociálních nerovností, 

marginalizace, sociální reprodukce a sociální změny. 

 

4. Úvod do psychologie  

(PhDr. Daniela Vodáčková) 

Znalost psychologie - vývojové, psychologie osobnosti, sociální psychologie je jednou 

z podmínek sociální práce. Tento předmět seznámí studenty s možnostmi, jak 

propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 

 

5. Zásady osobního vystupování u výběrové komise  

(PhDr. Petr Vojtíšek) 

Seminář je zaměřen na hlavní body úspěšné osobní prezentace - od přípravy na 

výběrové řízení až po samotný průběh rozhovoru s členy komise. Účastník se naučí, 

jak začít svou prezentaci, jaké zvolit strategie pro komunikaci s členy komise, jak 

reagovat v obtížných situacích a seznámí se s nejčastějšími chybami, kterých se 

dopouští neúspěšní uchazeči. 

 

Přednášející: 

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek 

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předměty 
Teorie sociální práce, Sociální práce s rodinou a Sociální služby. 



Je absolventem FF UK Praha Jednooborová psychologie (doktorát 1971, atestace z klinické 

psychologie 1988). Působil jako klinický psycholog na psychiatrii, a to převážně v oblasti 

manželské a rodinné terapie, později jako vedoucí Denního psychiatrického sanatoria. V 

roce 1991 spolu s PhDr. J. Šiklovou založil katedru sociální práce FF UK, kterou vedl od roku 

2000 do roku 2009. Zabýval se výzkumem efektivity režimové léčby psychiatrických 

pacientů, metodikou návštěvy v rodinách, psychoterapií skupin, manželství a rodin. Je 

spoluzakladatelem neziskové organizace - Sdružení pro pomoc rizikové mládeži LATA. 

Působí jako konzultant pro několik organizací poskytujících sociální služby. Je konzultantem 

a garantem programů s o.s. Člověk hledá člověka na projektech věnovaných ohroženým 

dětem a rodinám. Současný odborný zájem: Ohrožené děti, riziková mládež; rodina; duševní 

zdraví; dějiny, teorie a světonázorové základy sociální práce; systémy sociálních služeb.  

PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět Úvod 
do sociologie. 

Je absolventkou FF UK Praha, obor filozofie, postgraduálního studia na London University. 

Působila v Ústavu pro výzkum kultury, v Prognostickém ústavu ČSAV, na Katedře sociologie 

Central European University Praha, v Nadaci Open Society Fund Praha, jako expertka 

v Národní tematické síti – skupina C (sociální ekonomika) Iniciativy EQUAL, jako 

konzultantka projektů v oblasti sociální ekonomiky, jako hodnotitelka projektů Iniciativy 

EQUAL, Globálního grantu (NROS) a OPPA (Integrace postižených na trh práce), jako 

expertka projektu Podpora sociálního podnikání prostřednictvím rozvoje procedur veřejných 

zakázek, jako spoluřešitelka projektu Specifika financování sociálního podniku a měření 

sociální a veřejné přidané hodnoty, jako hlavní řešitelka projektu Sociální exkluze na místní 

úrovni a strategie jejich překonávání, jako vedoucí pracovní skupiny „Měření dopadů 

sociálního podnikání“ v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky (MPSV)  

V současnosti přednáší na Katedře sociální práce FF a na Katedře pastorační a sociální 

práce, ETF UK Praha. 

 

PhDr. Olga Havránková 

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět 
Metody sociální práce. 

Je absolventkou FF UK Praha, obor psychologie. Působila jako psychoterapeutka a 
arteterapeutka v PL Bohnice, adolescentní oddělení, jako psychoterapeutka v MPP Beroun, 
v RIAPS krizová intervence. Vede soukromou praxi zaměřenou na psychologické 
poradenství, lektorské a supervizní aktivity a psychoterapii. V současné době působí jako 
odborný garant a lektor výcviků v Remedium Praha.  

PhDr. Daniela Vodáčková 

V rámci bakalářského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší předmět Úvod 
do psychologie 

Je absolventkou FF UK v Praze, obory: český jazyk, psychologie s pedagogickým 
zaměřením, psychologie. Působila jako krizový pracovník na Lince důvěry pro mládež, jako 
klinický psycholog ve Středisku komplexní terapie v Liberci (pracoviště zaměřené na 
psychosomatiku), jako klinický psycholog, krizový pracovník, psychoterapeut a vedoucí 



v RIAPS. Dále působí na Katedře klinické psychologie IPV, vede soukromou praxi 
zaměřenou na psychologické poradenství, lektorské a supervizní aktivity a psychoterapii. 
Rovněž působí jako odborný garant výcviku Telefonická krizová intervence v Remedium 
Praha.  

PhDr. Petr Vojtíšek 

Je absolventem FF UK v Praze, působí jako asistent na katedře sociální práce FF UK, 

spolupodílí se na výuce předmětů z oblasti sociální politiky, jejichž garantem je prof. JUDr. 

Igor Tomeš, CSc. 

 

Garant kurzu: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 

Délka trvání kurzu: jeden den, celkem 10 hodin, pátek 17. 4. 2015 9:00 – 18:15 hod. 

Forma zakončení: certifikát katedry 

Předpokládaný počet posluchačů: 25 

Získaná kvalifikace: žádná 

Cena vzdělávacího programu: 1200,- Kč včetně DPH 

 Termín podání přihlášky: do 15.3.2015  

 
 Kontaktní osoba: Dana Myšková,  E-mail: dana.myskova@ff.cuni.cz 
 
více informací na http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/kurzy-
dalsiho-vzdelavani/zajemcum-o-pripr-kurzy/ 
 
 

http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/kurzy-dalsiho-vzdelavani/zajemcum-o-pripr-kurzy/
http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/kurzy-dalsiho-vzdelavani/zajemcum-o-pripr-kurzy/


 

Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce – NMgr. 

Přípravný kurz určený pro zájemce o studium navazujícího magisterského studijního oboru 
sociální práce na Katedře sociální práce FF UK 

Struktura přednášek: 

1.  Širší sociálněpolitické prostředí pro sociální práci   
(prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.) 
Sociální práce je podmíněna sociální politikou státu, jeho sociálním právem a 
sociálním prostředím, ve kterém se vykonává. Sociální politiku stát realizuje regulací 
sociálních služeb a jejich financování. Sociálním právem chrání klienty a vymezuje 
role sociálním službám. 
 

2.  Přehled metod sociální práce  
(PhDr. Olga Havránková) 
Jsou postupy vycházející z vědeckého poznání a zkušeností z praxe sociální práce, 
zaměřené na cílový subjekt, jeho aktuální situaci a vztahový kontext. Podporují 
jedince, skupiny či komunity ve směřování k jejich osobnímu blahu. 
 

3.  Komunitní práce a sociální podnikání   
(PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.)  
Součástí metod sociální práce je práce komunitní, k níž se v poslední dekádě připojil 
soubor postupů sociálního podnikání. Oba tematické okruhy spojuje snaha o 
vytváření kvalitního společenského prostředí pro různé skupiny obyvatelstva v 
lokalitách. V oboru sociální práce jde o hodnoty sociálního začleňování 
marginalizovaných skupin a podporu občanské participace na věcech veřejných. 
 

4.  Psychologie v kontextu oboru sociální práce 
(PhDr. Daniela Vodáčková) 
Znalost psychologie - vývojové, psychologie osobnosti, sociální psychologie je jednou 
z podmínek sociální práce. Tento předmět seznámí studenty s možnostmi, jak 
propojit teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. 
 
 

Přednášející: 

Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.  

V rámci navazujícího magisterského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší 

předměty Teorie sociální politiky, Obory sociální politiky, Řízení regionální sociální politiky, 

Evropská sociální politika, Sociální správa. 

Je absolventem PF UK v Praze, obor pracovní právo a sociální zabezpečení. Působil jako 

odborný asistent na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK v Praze, 

jako mezinárodní úředník Mezinárodní organizace práce, jako docent na Katedře pracovního 

práva a sociálního zabezpečení PF UK v Praze, jako sociální pracovník a výzkumník 

Technickoekonomického výzkumného ústavu hutnictví železa, jako první náměstek 

Federálního ministra práce a sociálních věcí. Nyní působí jako profesor na Katedře sociální 

práce FF UK. 



PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 

V rámci navazujícího magisterského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší 
předměty Metody SP – Pokročilá komunitní práce a Sociální ekonomiku. 

Je absolventkou FF UK Praha, obor filozofie, postgraduálního studia na London University. 

Působila v Ústavu pro výzkum kultury, v Prognostickém ústavu ČSAV, na Katedře sociologie 

Central European University Praha, v Nadaci Open Society Fund Praha, jako expertka 

v Národní tematické síti – skupina C (sociální ekonomika) Iniciativy EQUAL, jako 

konzultantka projektů v oblasti sociální ekonomiky, jako hodnotitelka projektů Iniciativy 

EQUAL, Globálního grantu (NROS) a OPPA (Integrace postižených na trh práce), jako 

expertka projektu Podpora sociálního podnikání prostřednictvím rozvoje procedur veřejných 

zakázek, jako spoluřešitelka projektu Specifika financování sociálního podniku a měření 

sociální a veřejné přidané hodnoty, jako hlavní řešitelka projektu Sociální exkluze na místní 

úrovni a strategie jejich překonávání, jako vedoucí pracovní skupiny „Měření dopadů 

sociálního podnikání“ v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky (MPSV)  

V současnosti přednáší na Katedře sociální práce FF a na Katedře pastorační a sociální 

práce, ETF UK Praha. 

PhDr. Olga Havránková 

V rámci navazujícího magisterského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší 
předměty Metody SP – Pokročilá případová a skupinová sociální práce a Krizová intervence 

Je absolventkou FF UK Praha, obor psychologie. Působila jako psychoterapeutka a 
arteterapeutka v PL Bohnice, adolescentní oddělení, jako psychoterapeutka v MPP Beroun, 
v RIAPS krizová intervence. Vede soukromou praxi zaměřenou na psychologické 
poradenství, lektorské a supervizní aktivity a psychoterapii. V současné době působí jako 
odborný garant a lektor výcviků v Remedium Praha.  

PhDr. Daniela Vodáčková 

V rámci navazujícího magisterského studijního programu sociální práce garantuje a přednáší 
předmět Úvod do supervize. 

Je absolventkou FF UK v Praze, obory: český jazyk, psychologie s pedagogickým 
zaměřením, psychologie. Působila jako krizový pracovník na Lince důvěry pro mládež, jako 
klinický psycholog ve Středisku komplexní terapie v Liberci (pracoviště zaměřené na 
psychosomatiku), jako klinický psycholog, krizový pracovník, psychoterapeut a vedoucí 
v RIAPS. Dále působí na Katedře klinické psychologie IPV, vede soukromou praxi 
zaměřenou na psychologické poradenství, lektorské a supervizní aktivity a psychoterapii. 
Rovněž působí jako odborný garant výcviku Telefonická krizová intervence v Remedium 
Praha.  

 
 
Garant kurzu: Prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. 

Délka trvání kurzu: jeden den, celkem 10 hodin, čtvrtek 16. 4. 2015 9:00 – 18:15 hod. 

Forma zakončení: certifikát katedry 

Předpokládaný počet posluchačů: 25 



Získaná kvalifikace: žádná 

Cena vzdělávacího programu: 1200,- Kč včetně DPH 

Termín podání přihlášky: do 15.3.2015  

 
 Kontaktní osoba: Dana Myšková,  E-mail: dana.myskova@ff.cuni.cz 
 
více informací na http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/kurzy-
dalsiho-vzdelavani/zajemcum-o-pripr-kurzy/ 
 
 
 

http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/kurzy-dalsiho-vzdelavani/zajemcum-o-pripr-kurzy/
http://www.ff.cuni.cz/studium/dalsi-vzdelavani/celozivotni-vzdelavani/kurzy-dalsiho-vzdelavani/zajemcum-o-pripr-kurzy/


Závazná přihláška  

Název vzdělávací akce: 

 

 

Odborný garant FF UK, 

který program zajišťuje:  

 

Příjmení, jméno a titul  

uchazeče: 

 

Datum a místo narození: 
 

Rodné číslo: 
 

Fakturační adresa: 

 

 

 

 

 

IČ: 
 

DČ: 
 

Korespondenční adresa: 

 

 

 

Telefon/mobil: 
 

E-mail:   
 

Absolvent FF UK:                    ano       /          ne 

 



Rok ukončení studia na FF UK: 
 

1. Prohlašuji, že tímto uděluji na dobu neurčitou souhlas Univerzitě Karlově v Praze, Filozofické fakultě, IČ: 

00216208, se sídlem: nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, se zpracováním a uchováním mých osobních údajů, 

v rozsahu v této přihlášce uvedených, za účelem evidence a archivace a k případnému kontaktování z důvodu 

realizace kurzu/studia, na něž se přihlašuji, či z důvodu nabídky účasti na obdobných akcích a též pro zasílání 

obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění 

pozdějších předpisů, pokud souvisí s činností Univerzity Karlovy v Praze. 

2. Prohlašuji, že jsem seznámen se svými právy týkajícími se přístupu k informacím a jejich ochraně podle § 12 a  

§ 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Datum a podpis uchazeče: 
 

 

 

 
. 

 
 
 

 

 


