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1. Postavení rodiny ve společnosti 

a) Psychická deprivace jako příčina sociálního vykolejení, typy rodin z hlediska sociální práce 

b) Rodinná politika 

c) Manželství, vztahy mezi manžely (včetně společného jmění manželů) 

 

2. Sociální práce a sociální politika 

a) Vymezení sociální práce, její funkce a metody 

b) Sociální politika, její pojetí a funkce, transformace sociální politiky 

c) Lidská práva v ČR (Listina základních práv a svobod) a jejich ochrana 

 

3. Sociální politika a právo 

a) Historie sociální práce, současné trendy sociální práce 

b) Welfare state; modely sociální politiky 

c) Právní vztahy, subjekty práva 

 

4. Sociální práce s nezaměstnanými 

a) Sociální práce s nezaměstnanými, typy nezaměstnanosti, úřady práce 

b) Politika zaměstnanosti, zákon o zaměstnanosti 

c) Pracovní poměr, vznik pracovního poměru, dohody nad rámec pracovního poměru  

 

5. Sociální práce se sociálně vyloučenými 

a) Pomoc státních a nestátních institucí sociálně nepřizpůsobeným občanům 

b) Chudoba a sociální vyloučení 

c) Trestní odpovědnost, trestné činy 

 

6. Sociální práce se zdravotně postiženými 

a) Sociální péče zdravotně postiženým – včetně služeb 

b) Dávky pro osoby se zdravotním postižením 

c) Trestní řízení 

 

7. Komunitní práce 

a) Komunitní práce, komunitní plánování, komunitní projekt 

b) Objekty a subjekty v sociální politice 

c) Zánik pracovního poměru, změny v pracovním poměru 

 

8. Sociální práce s mládeží 

a) Delikvence mládeže, příčiny delikvence, sociální práce v převýchovných zařízeních 

b) Zákon o státní sociální podpoře, dávky 

c) Soudnictví ve věcech mládeže 



 

9. Sociální práce se seniory 

a) Sociální práce se seniory 

b) Zákon o důchodovém pojištění, starobní důchod, důchodová reforma 

c) Dědické právo 

 

10. Sociální pomoc v sociálně vyloučených lokalitách 

a) Terénní šetření ve státních a nestátních institucích, sociální práce v sociálně vyloučených 

oblastech 

b) Zákon o životním a existenčním minimu; dávky hmotné nouze 

c) Správní řízení 

 

11. Sociální politika a sociální práce v Evropě 

a) Skupinová práce s klienty, fáze, techniky 

b) Sociální politika v zemích EU 

c) Právní normy, právní systém ČR, vztah českého práva a práva EU 

 

12. Sociální klient a krize  

a) Krizová intervence, supervize v sociální práci 

b) Zákon o důchodovém pojištění, pozůstalostní důchody 

c) Věcná práva 

 

13. Občan jako sociální klient 

a) Sociální práce s jednotlivcem, historie, fáze 

b) Zákon o nemocenském pojištění, dávka nemocenské, dávka dlouhodobé ošetřovné 

c) Občanské soudní řízení 

 

14. Kvalita sociálních služeb a jejich financování 

a) Dokumentace v sociální práci, standardy kvality sociálních služeb 

b) Pojem sociální zabezpečení, pilíře, financování sociálního zabezpečení 

c) Závazková práva 

 

15. Práce se sociálním klientem 

a) Sociální práce s cizinci a žadateli o mezinárodní ochranu 

b) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, invalidní důchody 

c) Pracovní doba, přestávky, odpočinek, dovolená a odměňování v pracovním právu 

 

16. Mediace a probace 

a) Mediace a probace jako metoda sociální práce, PMS ČR 

b) Právní skutečnosti v sociálním zabezpečení; principy sociální politiky 

c) Sankce v trestním právu 

 

17. Sociální práce s rodinou a dětmi 

a) Sociální práce oddělení sociálně právní ochrany dětí, kurátor pro děti a mládež 

b) Zákon o nemocenském pojištění, dávky NP vztahující se k rodinám s dětmi 

c) Vztahy mezi rodiči a dětmi, sociálně právní ochrana dětí 

 

18. Sociální politika a přístupy v sociální práci 

a) Teoretické přístupy v sociální práci 

b) Nástroje v sociální politice; aktivní a pasivní přístup v sociální politice 

c) Ústavní pořádek ČR 



 

19. Sociální pracovník, jeho vzdělání a úkoly  

a) Požadavky na osobnost sociálního pracovníka, typy sociálních pracovníků z hlediska 

profesionálního zařazení 

b) Vzdělávací politika 

c) Náhradní rodinná péče  

 

20. Prevence v sociální politice a v sociální práci 

a) Instituce v oblasti poradenství, sociální síť pro dospělé 

b) Zdravotní politika; zákon o veřejném zdravotním pojištění 

c) Odpovědnost za způsobenou újmu 


