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1. Sociální práce a sociální spravedlnost 

(PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.) 

Přehled hodnot sociální práce, etiky, oblastí praxe a problémových oblastí. 

2. Přehled metod sociální práce 

(doc. PaedDr. Tatiana Matulayvé, Ph.D.) 

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. 

Overview of Methods of Social Work 

Procedures are based on scientific knowledge and experience of social work practice, focusing on the 

target entity, its current situation and interpersonal context. They supports individuals, groups or 

communities that were heading to their personal well-being. 

mailto:dana.myskova@ff.cuni.cz
mailto:dana.myskova@ff.cuni.cz


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. 

Community work and social enterpreneurship. 

Part of the methods of social work is the community work which has been complemented by a set of 

processes of social entrepreneurship in the last decade. Both topics joins the effort to create high-

quality social environment for different population groups in the localities. In the field of social work, 

there is the emphasis on values related to the social inclusion of marginalized groups and those which 

promote citizen participation in public affairs. 

4. Psychologie v kontextu oboru sociální práce 

(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. 

Psychology in the context of social work 

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 
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