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Vzdělávací program: Sociálně právní činnost (75-32-N/05) 
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Mgr. Lenka Benešová Rucká 

SPČ1 Použité metody sociální práce na vybraném odboru SPOD (případová konference, 

rodinná konference, case management atd.) 

SPČ2  Vývoj sociální práce s bezdomovci v České republice 

SPČ3  Sekty a jejich působení v České republice 

SPČ4  Koncept resilience v sociální práci 

SPČ5  Registrované sociální služby v dané instituci a jejich poskytování 

SPČ6  Cochemský model a jeho zavádění do praxe 

SPČ7  Rodinná mediace a způsoby řešení konfliktních situací (rozvod, střídavá péče, 

společná péče) 

SPČ8  Sociální práce v kontextu humanitární pomoci 

SPČ9  Dobrovolnictví jako smysl života 

SPČ10  Sociální práce s menšinami ve vybrané vyloučené lokalitě 

SPČ11  Využití socioterapeutických přístupů v sociální práci 

SPČ12  Komunitní plánování ve vybraném městě či obci 

SPČ13  Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 

SPČ14  Komunitní práce v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež 

SPČ15  Analýza sociální rehabilitace osob s duševním onemocněním v Centrech duševního 

zdraví 

SPČ16  Rozvoj kompetencí sociálního pracovníka v jednotlivých oblastech sociální práce 

SPČ17  Krizová intervenční centra a jejich poskytované služby a fungování 

SPČ18  Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku 

SPČ59 Sociální práce se zdravotně postiženými osobami ve výkonu trestu odnětí svobody se 

zaměřením na Věznici Ostrov 

 

Mgr. Alena Kročilová 

SPČ19  Nastavení a fungování sociální politiky státu z pohledu studenta / praktikanta  

SPČ20  Osobní odpovědnost každého z nás v přípravě na stáří  

SPČ21  Zodpovědnost státu v přípravě na stáří  



SPČ22  Dávky státní sociální podpory pro rodiny s dětmi a jejich význam v rozhodování mít 

či nemít 2 a více dětí  

SPČ23  Pobírání sociálních dávek a stigmatizace rodiny z pohledu nezaopatřeného dítěte  

SPČ24  Dluhové poradenství a práce s klienty ve zvolené sociálně vyloučené lokalitě  

SPČ25  Sociální pracovník a jeho náplň práce ve zvoleném vězeňském zařízení  

SPČ26  Sociální pracovník a jeho náplň práce ve zvoleném zařízení pro děti a mládež  

SPČ27  Služby sociální prevence podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve 

zvolené lokalitě  

SPČ28  Služby sociální péče podle zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve zvolené 

lokalitě  

SPČ29  Žití ze sociálních dávek a jejich vliv na demotivaci k práci ve zvolené lokalitě  

SPČ30  Práce s migranty v Poradně pro integraci  

SPČ31  Domácí hospicová péče a pohled na umírání v domácím prostředí  

SPČ32  Drogová závislost z pohledu osoby žijící ve společné domácnosti  

SPČ33  Přínos a překážky canisterapie ve zvoleném sociálním zařízení  

SPČ34  Přínos a překážky vybraných / zvolených terapií ve zvoleném sociálním zařízení  

SPČ35  Postoj společnosti k adopci dětí stejnopohlavními páry  

SPČ36  Vnímání homosexuality z pohledu mladistvých  

SPČ37  Vnímání homosexuality z pohledu seniorů  

SPČ38  Princip subsidiarity (pomoz si sám) v praxi / v sociálním státě  

SPČ39  Princip nevynucené solidarity v praxi  

SPČ40  Princip participace v praxi  

 

Mgr. Eva Povová 

SPČ41  Metody práce vedoucí ke zvyšování finanční gramotnosti u vybrané cílové skupiny  

SPČ42  Metody práce vedoucí ke zvyšování mediální gramotnosti u vybrané cílové skupiny  

SPČ43  Význam sociální práce v problematice domácího násilí  

SPČ44  Kompetence sociálního pracovníka v oblasti prevence rizikového chování u vybrané 

cílové skupiny  

SPČ45  Kompetence sociálního pracovníka v oblasti prevence nezaměstnanosti  

SPČ46  Význam dobrovolnictví ve společnosti  

SPČ47  Kariérové poradenství jako nástroj pomoci a podpory v sociální práci  

SPČ58  Vnímání genderových stereotypů ve výběru budoucího povolání v oblasti 

pomáhajících profesí 

SPČ60 Analýza sociálního bydlení v ČR se zaměřením na Housing First 

 

Ing. Dobroslava Vodrášková 

SPČ48  Proces uzavírání registrovaného partnerství v ČR 



SPČ49  Alternativní trest – aspekty jeho uložení a jeho efektivita 

 

Ing. Bc. Ivana Drážďanská 

SPČ50  Úloha projektů v prevenci kriminality 

SPČ51  Úloha projektů v činnosti PMS 

 

Ing. Blanka Štefanková 

SPČ52  Trestná činnost mladistvých, její příčiny a důsledky ve vybrané lokalitě 

SPČ53  Mateřská a rodičovská dovolená v ČR a vybraném státě (komparatistika)  

 

Mgr. Eliška Vítková 

SPČ54  Graffiti subkultura a její sociální modifikace u adolescentů 

SPČ55  Sociální práce s gamblery se zaměřením na kurzové sázení 

SPČ56  Komparace sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji  

SPČ57  Hodnotová orientace u sociálně vyloučených skupin populace 

 


