
 
 
 

Státní závěrečné zkoušky – obor Sociální a charitativní práce, bakalářské studium 

 

 
Při prezentaci u státní závěrečné zkoušky bakalářského studia se od studenta očekává 

syntéza všech znalostí nabytých v průběhu bakalářského studia. Student tedy do své 

prezentace u jednotlivých otázek zahrnuje nejen znalosti na základě přednášek 

absolvovaných v průběhu studia, ale též v průběhu absolvovaných praxí. Při prezentaci u 
státní závěrečné zkoušky tedy nejde o opakování zkoušek dílčích z jednotlivých 

absolvovaných předmětů, ale o propojování znalostí z těchto dílčích předmětů navzájem a 

dále o aplikaci teoretických znalostí v praktických situacích. Při prezentaci otázky hodnotí 

komise u studenta právě zvládnutí této syntézy všech znalostí, nikoliv pouhé zvládnutí 
memorování dílčích znalostí. 

 
 
Metody sociální práce 

 
1. Vymezení a pojetí sociální práce v ekosystémové perspektivě; vymezení, členění a 

základní charakteristika metod sociální práce. 
2. Vývojové modely sociální práce. Malá paradigmata sociální práce.  
3. Etické kodexy sociální práce v ČR a v zahraničí. Oborové standardy. Profesní asociace 

sociální práce. 
4. Potřeba sebereflexe v sociální práci a klíčové profesionální znalosti a dovednosti 

sociálních pracovnic/pracovníků. 
5. Sociální práce v organizaci a ve vícečlenných systémech. 
6. Ambivalence sociální práce mezi pomocí a kontrolou; dovednost pracovat s mocí, 

autoritou a odpovědností v kontextu klientských potřeb, práv, kompetencí a rizik.  
7. Počáteční fáze sociální práce s klienty a posouzení životní situace. 
8. Fáze dojednávání cílů sociální práce a plánu intervence. 
9. Fáze vyhodnocování průběhu spolupráce, ukončení a evaluace intervence. 
10. Metody sociální práce s lidmi ve finančních problémech. 
11. Nepřímé metody sociální práce (vedení dokumentace, supervize, intervize, depistáž). 
12. Nízkoprahové metody sociální práce. 
13. Mediace. 
14. Krizová intervence. 
15. Přístupy řazené k terapeutickému paradigmatu sociální práce. Analýza vybraného 

přístupu a jeho komparace s dalšími přístupy.  
16. Reformistické paradigma sociální práce a antiopresivní přístupy. 
17. Vymezení a cíle sociální práce s komunitou. Modely komunitní práce.  
18. Etapy sociální práce s komunitou. 
19. Radikální pojetí komunitní práce. 
20. Historie sociální práce se skupinou. Vymezení, cíle a pozitiva práce se skupinou. 

Druhy skupin a jejich cíle. Zásady práce se skupinou. 
21. Principy sociální práce se skupinou: Plánování skupiny, skupinová dynamika, etapy 

práce se skupinou. 
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Distanční texty k dílčím předmětům 
Skripta k dílčím předmětům 
Aktuální právní normy platné v oblasti sociální práce 
Aktuální etické kodexy a oborové standardy 
Oborový časopis Sociální práce/Sociálna práca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociální a pastorační péče 

 
1. Pastorační péče, vztah pastorační a sociální péče – definice pastorační péče a 

sociální péče, základní rozdíly a styčné body obou disciplín; ideové kořeny obou 
disciplín; obsah, forma, cíle a prostředky k vykonávání pastorační péče; 
pastorační rozhovor jako hlavní prostředek PP; atributy PP – respekt k 
důstojnosti, individualitě, k filosofickým a teologickým názorům člověka, potřeba 
doprovázet druhého v krizové životní situaci. 

2. Sociální a pastorační péče u vybrané cílové skupiny (student si při zadání vybere 
jednu z významných cílových skupin – sociální a pastorační péče u týraných a 
zanedbaných dětí; u psychicky manipulovaných jedinců; u dospělých alkoholiků; 
u klientů v seniorském věku; sociální a pastorační péče s obětmi psychického a 
fyzického násilí a šikany ve škole; u romských „domovských“ menšin; u 
multiproblémových rodin; v oblasti domácího násilí; u skupin rizikové mládeže; u 
uživatelů drog; v oblasti prostituce; v oblasti paliativní a hospicové péče; sociální 
a pastorační práce s lidmi bez domova; sociální a pastorační péče o uprchlíky, 
azylanty a imigranty; sociální a pastorační péče s rodinami v rozvodu). 

3. Člověk ve čtveré dimenzi – dimenze biologická; dimenze psychologická; dimenze 
sociální; dimenze spirituální; vzájemný poměr a vztahy mezi jednotlivými 
dimenzemi lidské existence; potřeby biologické, psychologické, sociální a 
spirituální; Maslowova pyramida potřeb; Kurt Goldstein a potřeba 
sebeaktualizace; čtvero dimenzí potřeb člověka a praxe sociální a pastorační 
praxe. 

4. Křesťanské chápání sociální a charitativní péče – evangelní prameny; 
interpretace podobenství o milosrdném Samaritánovi podle hermeneutických 
kritérií teologie služby; činnost Ježíše Krista jako pramen SoPaP; hermeneutický 
vztah dvou základních aspektů činnosti JK; mesiášské poslání JK a charitativní 
činnost; deset charakteristických znaků činnosti JK; hlavní prostředky 
charitativní a sociální péče; význam pojmu charitas. 

5. Dějinný vývoj soc. a char. péče - starověk  –  hlavní místa, způsob a formy SoPaP 
ve starověkém Řecku a Římu, SoPaP v rámci judaismu, SoPaP ve 3-4. století n.l.; 
Konstantinův zákoník a sociální opatření; hlavní místa, způsob a formy SoPaP ve 
4.-5. století; v 6.-10. století; hlavní prostředky charitativní a sociální péče; 
vysvětlit pojmy xenodochium, ptochotrofium, hospic, armarium pigmentariorum, 
piae causae, diakon, útočištné právo aj. 

6. Dějinný vývoj soc. a char. péče - středověk  –   hlavní místa, způsob a formy SoPaP 
v 11.-13. století, specifika SoPaP ve 12. st.; rytířské řády a SoPaP, špitální hnutí a 
špitální bratrstva, špitály na českém území sv. Anežka Česká; činnost sv. Zdislavy 
z Lemberka; první nemocniční hnutí; Islám a péče o potřebné, almužna a zakát, 
muslimské desatero. 

7. Dějinný vývoj soc. a char. péče - novověk  –   hlavní místa, způsob a formy SoPaP v 
novověku; nové řády a péče po Tridentském koncilu; tři hlavní reformátoři péče v 
15.- 16. století; všeobecné nemocnice; péče po VFR;  hlavní místa, způsob a formy 
SoPaP v 19. století; významné osobnosti a počiny SoPaP ve 20. století; křesťanské 
charitativní organizace. 

8. Teologie služby – objasnění pojmu teologie; hlavní dva předpoklady křesťanské 
teologie; rozum, zjevení a jejich vzájemný poměr; personalistický základ zjevení 
jako oslovení, které vyzývá ke službě; vztah důvěry potřebného a svědomí 
sloužícího; předpoklady teologie a jejich vztah k praktické službě. 



9. Služba jako synkatabasis – objasnění pojmu synkatabasis, terapeutický charakter 
sklonění; trojí povaha sklonění se Boha k člověku; vysvobození židovského 
národa z otroctví; přizpůsobení se Boha kultuře a myšlení; vzorové a vrcholné 
sklonění Boha v Ježíši Kristu; aplikace trojí povahy sklonění ve služebné praxi; 
citlivost srdce a svědomí a rozhodnutí sloužit. 

10. Hermeneutický kruh služby – objasnění pojmu hermeneutický kruh; vzájemný 
vztah pravdy a lásky, teorie a praxe, ortodoxie a ortopraxe, rozumu a zjevení, 
profesionality a odbornosti; služba jako hermenutická kompozice; kritérium 
pravdivosti a kritérium lásky; aplikace hermeneutického kruhu služby ve 
služebné praxi. 

11. Člověk jako Boží obraz a služba – objasnění pojmu obraz Boží na základě 
biblických pramenů; Vestigium Dei, Imago Dei, Similitudo Dei; vztah mezi 
obrazem a podobou Boží, vztah mezi poznámím Boha a poznáním člověka a jeho 
odraz ve spiritualitě, lidská existence jako dar a úkol; kde člověk nosí, rozeznává 
a čte skutečnost Božího obrazu?; aplikace biblického pojetí identity člověka ve 
služebné praxi. 

12. Falešný obraz – co se stane, když se Boží obraz poškodí?; objasnění pojmu modla; 
kde má falešný obraz své místo?; různorodé podoby falešného obrazu; společný 
jmenovatel všech podob falešného obrazu; kácení model jako cesta k identitě, 
boření model a egoismus; služba boření model; vyjití ze sebe jako motivace pro 
charitativní službu; očišťování srdce a služba.  

13. Služba a Trojiční obraz Boha – teorie vnitrobožských vztahů; jednotlivé osoby 
Trojice; Duch Svatý jeho místo v Trojici; vztahová diference osob v Trojici; 
analogie vztahů uvnitř Trojice; člověk jako obraz Trojice, význam a odraz vztahů 
uvnitř Trojice v identitě člověka; objasnění pojmů vztah, láska, dar, prostor, 
vzájemnost na pozadí vztahů uvnitř Trojice; služba jako důsledek trojičních 
vztahů vycházení; vycházení ze sebe sama jako předpoklad služby. 

14. Osobnost klienta a osobnost doprovázejícího – struktura osobnosti klienta; 
přirozený svět klienta; typologie klientů – tradiční typologie, modernistická 
typologie a typologie postmateriální; osobnost doprovázejícího a její 
kompetence; motivace ke službě a jejich úskalí; praktické požadavky na osobnost 
doprovázejícího – odbornost, profesionalita, morální úroveň, komunikativnost, 
empatičnost, schopnost řešit morální dilemata, umění anamnéze; pravidla 
lidského profesního vztahu. 

15. Sociologická východiska sociální práce. Propojení sociologických pojmů se 
sociální prací (např. nerovnost, chudoba, rodina, etnicita aj.). 

16. Psychologická východiska sociální práce. Psychologické pojetí osobnosti, 
struktura osobnosti, utváření trvalejších vlastností osobnosti, temperament a 
emocionalita s využitím do praxe sociálního pracovníka. 

17. Sociální politika (definice, cíle, předmět, pojetí a typy sociální politiky, aktéři 
sociální politiky, faktory ovlivňující sociální politiku, nástroje, principy a funkce 
sociální politiky, základní pilíře systému sociálního zabezpečení v ČR). 

18. Úloha jedince v aktivním udržování zdraví (zdravý životní styl, rizikové faktory, 
salutory – moderátory zdraví). 

19. Soudobé multikulturní teorie a antidiskriminační sociálně politické strategie. 
20. Normy, sociální normy a normalita. Specifika sociální práce s rizikovými 

skupinami. 
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Právo a právní předpisy v sociálním zabezpečení 
 

1. Pojem práva, právní řád, funkce práva ve společnost, prameny práva, právní 
norma. 

2. Ústava České republiky, moc zákonodárná, výkonná, včetně státní správy a 
samosprávy, a moc soudní.  

3. Právní jednání, fyzické osoby, právní osobnost a svéprávnost, včetně procesní 
úpravy péče osoby s narušenou schopností právně jednat. 

4. Zvláštní řízení soudní ve srovnání s řízením občanskoprávním. 
5. Vyživovací povinnost. 
6. Vznik a zánik manželství, kolizní normy, manželské majetkové právo. 
7. Určení rodičovství a popření otcovství, náhradní mateřství. 
8. Ochrana sociálních práv.  

(Student/ka popíše historický vývoj ochrany sociálních práv a jejich ukotvení v 
právním řádu ČR). 

9. Právní úprava sociálního zabezpečení v ČR a jejich charakteristika.  
(Student/ka popíše systém sociálního zabezpečení v ČR vč. právního ukotvení v 
konkrétních právních předpisech hmotného a procesního práva.) 

10. Právní úprava sociálního pojištění.  
(Student/ka vymezí oblast sociálního pojištění a právní předpisy, které ho 
upravují. Dále se studentka zaměří na jednotlivé instituty a dávky sociálního 
pojištění, které popíše podrobněji vč. organizace a správy.) 

11. Právní úprava státní sociální podpory.  
(Student/ka vymezí oblast státní sociální podpory a právní předpisy, které ji 
upravují. Dále se studentka zaměří na jednotlivé instituty a dávky státní sociální 
podpory, které popíše podrobněji vč. organizace a správy.) 

12. Právní úprava sociální pomoci.  
(Student/ka vymezí oblast sociální péče (pomoci) a právní předpisy, které ji 
upravují. Dále se studentka zaměří na jednotlivé instituty a dávky sociální péče, 
které popíše podrobněji vč. organizace a správy.) 

13. Právní úprava sociálního zabezpečení osob pohybujících se v EU.  
(Student/ka popíše normy českého i evropského práva, které upravují sociální 
zabezpečení osob, pohybujících se v členských státech EU. Student/ka popíše 
principy, na kterých je právní regulace založena a na příkladech životních situací 
popíše způsoby řešení). 

14. Správní právo a veřejná správa. 
15. Správní akty, správní rozhodnutí. 
16. Státní občanství. 
17. Pracovněprávní vztahy. Vznik, změna a ukončení pracovního poměru. Dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 
18. Znaky skutkové podstaty trestného činu.  
19. Poškozený a oběť trestného činu.  
20. Náhradní rodinná péče. 
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Zákon č. 141/1964 Sb., trestní řád 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
Zákon č. 293/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže 
Zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi 
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
 
 


