
Pokyny k práci v semináři a k seminární práci do předmětu Teorie  

a metody sociální práce ÚPPV 

 

Mílí studenti, 

Vzhledem k současné situace, ve které se nacházíme níže uvádím  pokyny k práci v semináři 

a k seminární práci.  

Práce v semináři 

• Vytvořte v rámci seminární dvoučlenné až tříčlenné skupiny; výběr nechám na vás. 

• Práce v semináři je zaměřena na nácvik konkrétních metod a technik v sociální práci 

a získání dovedností potřebných pro využití teoretických poznatků z kurzu Teorie  

a metody sociální práce v praxi.  

• Každá skupina bude si vybere téma ze sylabu předmětu nebo ze základní literatury, 

např.: 

1. Osobnost sociálního pracovníka, nároky na výkon povolání sociálního pracovníka. 

2. Syndrom vyhoření. Supervize. 

3. Etické principy v sociální práci.  

4. Psychosociální přístup. Přístup orientovaný na úkoly. 

5. Sociálně-psychologické a komunikační modely. 

6. Humanistické a existenciální teorie. Sociologické teorie. 

7. Na klienta orientovaný přístup v sociální práci. Realitní terapie. 

8. Systémové teorie. Systemický přístup v sociální práci. 

9. Kognitivní a behaviorální teorie. Antiopresivní přístupy v sociální práci. 

10. Sociální práce s jednotlivcem. 

11. Sociální práce s rodinou. 

12. Sociální práce se skupinou. 

13. Sociální práce s komunitou. 

14. Sociální práce a sociální služby. 

•  Kromě metod a přístupů v sociální práci, které jsou uvedené v sylabu a povinné 

literatuře můžete se v práci v semináři i v korespondenčním úkolu věnovat  

i technikám, které se v sociální práci používají, např.: 

dramaterapie, 

dramika, 

canisterapie, 

muzikoterapie, 

arteterapie, 

reminiscenční terapie, 

preterapie apod. 

• Vytvořte powerpointovou prezentaci, kde bude teoreticky popsáno vybrané téma včetně 

literatury, ze které budete čerpat. Vzhledem k současné situaci u práce v semináři 

stejně jako u seminární práce netrvám na poměrném zastoupení základní  



a doporučené literatury tak, jak je uvedeno v prezentaci a sylabu předmětu; 

pracujte s literaturou, kterou se vám podaří získat. 

• Připomínám, že literaturu můžete rovněž nalézt na https://online.knihovny.cz/ 

• Modelové situace stručně popište v prezentaci; bude-li-to z časových důvodů možné, 

situaci na semináři předvedete. Místo modelové situace je možné prezentovat filmy  

• a videa k dané problematice.  

Cíl: Předmět poskytuje základní orientaci v terminologii, historii a vzdělávání v sociální práci 

a seznamuje studující s vybranými teoriemi sociální práce a věnuje se metodám sociální práce. 

Stručně také nastíní problematiku jednotlivých cílových skupin a specifika práce s nimi. 

V semináři pak budou studující mít možnost prakticky si vyzkoušet teoretické poznatky. 

Záměrem kurzu je zajistit funkční propojení teoretické báze s praktickou aplikací získaných 

poznatků.  

 

Seminární práce 

Zpracování stati v rozsahu minimálně 7 normostran na téma Komparace dvou vybraných 

přístupů, metod nebo technik v sociální práci. Každý student si téma (2 přístupy) vybere a může 

ho konzultovat vyučujícím. Vzhledem k současné situaci, jak jsem již uvedl výše, ani u 

seminární práce netrvám na poměrném zastoupení základní a doporučené literatury ta, jak jsem 

anoncoval na začátku semestru; pracujte s literaturou, kterou se vám podaří získat. 

Základním kritériem při posuzování kvality stati bude prokázání schopnosti práce s odborným 

textem, s akcentem na vhodné propojování tezí jednotlivých autorů do uceleného logického 

rámce a schopnost promítnout teoretické poznatky do praxe sociální práce  

s klientem. Nezapomeňte prosím dodržovat platnou citační normu (viz např. Směrnice děkana 

č. 4/2018). Zpracovanou stať můžete zasílat průběžně, nejpozději dva týdny před zahájením 

zápočtového týdne, aby měl pedagog příležitost práce vyhodnotit a případně vrátit  

k přepracování prostřednictvím elektronické pošty. V rámci konzultací (telefonických, 

elektronických) může student využít čas pro řešení nejasností při zpracovávání úkolů.  

Zpracování seminární práce a skupinové powerpointové prezentace je podmínkou 

připuštění studenta ke zkoušce. 

Důležité upozornění: 

Odevzdat seminární práci a účastnit se tvorby powerpointové prezentace nemají studenti, 

kteří mají uloženou pracovní povinnost hejtmanem kraje anebo prokazatelně vyvíjejí 

dobrovolnickou činnost v souvislosti nouzovým stavem a pandemií v ČR. 

 

 

 

 

 

 



Literatura 

povinná literatura  

• MATOUŠEK, Oldřich a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 

2013. ISBN 978-80-262-0213-4. 

• MATOUŠEK, Oldřich a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012. 

ISBN 978-80-262-0211-0. 

• ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat: učebnice metod sociální praxe. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-36-6.  

• Zákon č. 108/2008 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

doporučená literatura  

• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

• Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 

ve znění pozdějších předpisů.  

• PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a 

praxi. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0932-4.  

• MATOUŠEK, Oldřich a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. 

ISBN 978-80-262-0366-7.  

• JŮN, Hynek. Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-590-5.  

• KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2016. 

ISBN  978-80-262-1147. 

 

 

Práci v semináři – prezentaci a seminární práci zašlete v samostatné příloze, kterou označte 

příjmeními a jmény, formou studia, ročníkem a tématem. 

Novák Jan nebo Bílá Lucie, PS, ÚVSSP, 1.roč., Komparace... 

Práce můžete průběžně zasílat na moji adresu: miroslav.pilat@fvp.slu.cz nebo 

miroslav.pilat@seznam.cz. V případě potřeby volejte na 602 752263. 

 

Příjemnou práci vám v této nelehké době přeje 

 

        PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. 
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