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Při prezentaci u státní závěrečné zkoušky magisterského studia se od studenta/studentky 
očekává syntéza všech znalostí nabytých nejen v průběhu magisterského, ale rovněž i 

předcházejícího bakalářského studia. Student/ka tedy do své prezentace u jednotlivých 

otázek zahrnuje nejen znalosti na základě přednášek v navazujícím magisterském studiu, 
ale též na základě znalostí ze studia bakalářského a absolvovaných odborných 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. Při prezentaci otázky hodnotí komise u studenta /studentky právě 
zvládnutí této syntézy znalostí, nikoliv pouhé zvládnutí memorování dílčích znalostí.  

 
Student musí být připraven, že jej komise vyzve k aplikaci vylosovaného tématu na téma 

vlastní diplomové práce. 
 
 
Teorie, metody a kontexty sociální práce 
 
1. Objektivistický diskurs sociální práce - nový manažerismus, „evidence based“ 
teorie/praxe 
 
2. Konstruktivistický diskurs sociální práce - reflexivní teorie, 
postmodernistické/poststrukturalistické teorie 
 
3. Kritické teorie sociální práce - teoretická východiska, principy, geneze, 
radikální/strukturální sociální práce 
 
4. Feministické teorie sociální práce  
 
5. Kritické teorie jednodimenzionální - kritika oprese na základě třídy, rasy/etnika, 
sexuální orientace, globálního/transnacionálního statusu 
 
6. Kritické teorie vícedimenzionální - antiopresivní přístupy 
 
7. Globální kontext a dominující společenský diskurs sociálna a jejich důsledky pro 
sociální práci  
 
8. Kontext podmínek výkonu sociální práce v ČR - různorodost, praxe, budoucnost 
sociální práce 
 
9. Kontext zadavatelů služeb sociální práce a jejich vliv na výkon sociální práce  
 
10. Kontext interakce práva a etiky při výkonu sociální práce 
 
11. Řešení etických dilemat ve výkonu sociální práce. (Student/ka na vybraném příkladě 
dilematu z praxe sociální práce modelově navrhuje možné způsoby jejich řešení na 
podkladě různých etických konceptů.)  
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12. Case Management  
 
13. Vzájemnost sociální politiky a sociální práce - filosofické souvislosti a společné 
hodnotové základy obou disciplín, různá pojetí vztahu obou disciplín 
 
14. Evaluace jako nástroj - využití evaluace pro plánování a inovace v oblasti sociální 
práce, využití evaluace jako výzkumného nástroje 
 

15. Typologie sociálního státu – mezinárodní komparativní přístup v sociální politice, 
kritéria komparace a indikátory 

16. Tzv. „krize“ sociálního státu a způsoby jejího zvládání v pozdně-moderní Evropě -  
konvergence sociálních států, teorie kvazitrhu apod. 
 
17. Politické ideologie, na kterých může být sociální blahobyt vystavěn – hlavní rozdíly 
v pojetí sociálního státu v duchu socialistické a liberální ideje 
 
18. Novodobé politické ideologie ovlivňující sociální blahobyt – feminismus, jeho proudy 
a dopady na podobu sociálního státu, environmentalismus a další 
 
19. Reflexe a její podoba v osobnostně sociálním rozvoji - pojem, proces, sebereflexe 
 
20. Supervize v sociální práci - pojem, proces, význam, podmínky dobré supervize 
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Distanční texty k dílčím předmětům 
Skripta k dílčím předmětům 
Aktuální právní normy platné v oblasti sociální práce 
Navrhované právní normy do oblasti sociální práce a sociální politiky 
Mezinárodní klíčové dokumenty z oblasti sociální práce 
Aktuální etické kodexy a oborové standardy 
Oborový časopis Sociální práce/Sociálna práca 
Oborový časopis Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe 
Sborníky z Hradeckých dnů sociální práce 
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Řízení organizací a projektů služeb sociální práce 
 
 
1. Organizovaná občanská společnost – teorie a vývoj 
 
2. Management, vývoj teorií a modely managementu 
 
3. Management kvality 
 
4. Management dobrovolnictví 
 
5. Organizace občanského sektoru 
 
6. Získávání a rozvoj finančních prostředků v neziskových organizacích 
 
7. Sociální ekonomika a sociální podnikání 
 
8. Plánování jako nástroj rozvoje 
 
9. Strategický plán 
 
10. Komunitní plánování a tvorba střednědobého plánu rozvoje sítě sociálních služeb 
 
11. Plánování v kontextu regionálního rozvoje v ČR a v EU 
 
12. Základní pojmy projektu a projektového řízení  
 
13. Příprava a plánování projektu  
 
14. Realizace projektu  
 
15. Projekty v oblasti sociální práce - možnosti získávání projektů a jejich specifika, 
převažující typy projektů, poskytovatelé dotací, velikost a zaměření projektů apod. 
 
16. Budování obrazu sociální práce v médiích 
 
17. Zásady správné prezentace na příkladu služeb sociální práce – marketing služby 
 
18. Kultura organizace, aktér v organizaci a jeho motivace 
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