
VOŠ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ ČINNOST 

Návrhy témat k absolventským pracím 2021/2022 

 

Mgr. Lenka Rucká 

1. Vývoj sociální politiky od roku 1989 a její nedůležitější reformy v ČR 

2. Metody sociální práce - nové trendy (případová konference, rodinná konference, case 

management atd.) 

3. Vývoj sociální práce s bezdomovci v České republice 

4. Sekty a jejich působení v České republice 

5. Koncept resilience v sociální práci 

6. Sociální služby  

7. Subkultury mládeže 

8. Sociální práce s mentálně postiženými klienty 

9. Chráněná dílna 

10. Tetování – životní filozofie nebo módní trend 

11. Cochemský model a jeho zavádění do praxe 

12. Probační a mediační služba – výkon alternativních trestů 

13. Rodinná mediace a způsoby řešení konfliktních situací 

14. Uzavírání partnerských svazků u gayů a lesbiček 

15. Sociální práce v kontextu humanitární pomoci 

16. Rozvod a jeho příčiny  České republice v porovnání s Evropou 

17. Dobrovolnictví jako smysl života 

18. Sociální práce s menšinami 

19. Druhy terapií v sociální práci 

20. Komunitní plánování 

21. Návrat osob z výkonu trestu a jejich adaptační proces 

22. Alkoholismus a význam svépomocných skupin 

23. Netolismus – nové druhy závislostí 

 

Mgr. Alena Dvořáková 

1. Senioři a politika stárnutí 

2. Rodinná politika, krize rodiny 

3. Chudoba, boj s chudobou 

4. Minimální mzda - zavedení, vývoj, přínos, porovnání 

 

  



Mgr. Eva Povová 

1. Prevence rizikového chování u dětí  

2. Sociální práce s obětí domácího násilí  

3. Vliv médií na dnešní mládež  

4. Hrozba kyberšikany v dnešním světě mládeže  

5. Nezaměstnanost jako životní styl  

6. Sociální a psychické dopady nezaměstnanosti na rodinu  

7. Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách  

8. Aktivizace ve stáří a její význam  

9. Metody ochrany seniorů před lživou reklamou  

10. Finanční gramotnost jako prevence dluhového pasti  

11. Způsoby zvyšování kompetencí v oblasti finanční gramotnosti u dětí v dětských 

domovech  

12. Dobrovolnictví jako forma pomoci  

 

Ing. Dobroslava Vodrášková 

1. Péče o dítě po rozvodu manželství a její dopady 

2. Uzavření sňatku – překážky, které jeho uzavření vylučují 

3. Alternativní trest – aspekty jeho uložení 

 

Ing. Bc. Ivana Drážďanská 

1. Právní rámec české lázeňské péče 

2. Analýza správního řízení se zaměřením na … (vybraná oblast dle zaměření studenta) 

3. Úloha projektů v prevenci kriminality 

4. Úloha projektů v činnosti PMS 

5. Úloha probace a mediace v trestním řízení 

 

Ing. Blanka Štefanková 

1. Trestná činnost mladistvých, její příčiny a důsledky 

2. Střídavá péče a pohled na její realizaci 

3. Působnost nařízení GDPR  v systému fungování veřejné správy 

4. Nemocenské pojištění v ČR 

5. Mateřská a rodičovská dovolená v ČR a vybraném státě (komparatistika) 

 

  



Mgr. Eliška Vítková 

1. Graffiti subkultura a její sociální modifikace 

2. Sociální práce s gamblery 

3. Sociálně vyloučené lokality severočeského kraje 

4. Hodnotová orientace u sociálně vyloučených skupin populace 

 

 

Vlastní téma, které souvisí s problematikou SPČ, je možné zvolit po dohodě 

s jednotlivými vyučujícími VOŠ. 

 


