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

Číslo kurzu: 960 207 

Katedra/Ústav: Katedra sociální práce 

Kontaktní osoba: Dana Myšková 

E-mail: dana.myskova@ff.cuni.cz 

Termín konání: březen 2022 (bude upřesněno) 

Termín podání přihlášky: do 15.2.2022 

Cena kurzu: 1.210,- Kč vč. DPH 

Délka kurzu: 9,5 hodiny 

Frekvence kurzu: 1 den 

Formát kurzu: prezenční, případně online v závislosti na aktuální epidemické situaci 

Požadované vzdělání: středoškolské + středoškolské před dokončením 

Předpokládaný počet studentů: 25 

Adresa zaslání přihlášky: dana.myskova@ff.cuni.cz 

Obsah kurzu:  

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. 

Concise survey of Social Work theories 

Lecture will deal with several principal theories are used in social work and other helping professions. 

The theories were proposed during 20. Century. 

2. Úvod do metod sociální práce 

(Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.) 

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

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

Introduction to Social Work Methods 
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Methods of social work practices are conducive to social change individuals, groups or 

communities in a situation of disadvantage or collision with the environment or with the 

company. 

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. 

Sociology in the context of social work 

The focus is social functioning of individuals and groups in society.  It will be pointed 

atsociological theorie and research, which have become a permanent part of starting a social 

work, especially in the areas of social inequalities, marginalization, social reproduction and social 

change. 

4. Úvod do psychologie 

(PhDr. Olga Havránková, Ph.D.) 

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. 

Introduction to the psychology 

The knowledge of psychology – developmental, psychology of personality, social psychology is the 

condition of social work. The subject brings possibilities, how connect teoretical knowledges with 

practical skills. 

Certifikace: Osvědčení FF UK 

Více informací o programu na stránkách fakulty: 
https://ksocp.ff.cuni.cz/cs/uchazec/pripravne-kurzy/ 
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