
 
 
Státní závěrečné zkoušky – obor Sociální 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 dílčích zkoušek 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. 
 
 
Teorie a 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 teorie v sociální práci. 
4. Etické kodexy sociální práce v ČR a v zahraničí. Oborové standardy. Profesní asociace 

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

sociálních pracovnic/pracovníků. 
6. Metody psychohygieny v sociální práci (stres a jeho zvládání, zdravý životní styl, 

nástroje). 
7. Sociální práce v organizaci a ve vícečlenných systémech. 
8. Ambivalence sociální práce mezi pomocí a kontrolou; dovednost pracovat s mocí, 

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

přístupu a jeho komparace s dalšími přístupy.  
17. Reformistické paradigma sociální práce a antiopresivní přístupy. 
18. Metody sociální práce s prostředím na úrovních mezosystému a makrosystému. 
19. Vymezení a cíle sociální práce s komunitou. Modely komunitní práce.  
20. Etapy sociální práce s komunitou. 
21. Radikální pojetí komunitní práce. 
22. Vymezení, cíle a pozitiva práce se skupinou. Druhy skupin a jejich cíle. Zásady práce 

se skupinou. 
23. Principy sociální práce se skupinou: Plánování skupiny, skupinová dynamika, etapy 

práce se skupinou a využití skupiny v sociální práci. 
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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 

 
Další literatura viz sylaby k jednotlivým studijním předmětům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociální práce s cílovými skupinami  
 

1. Institucionální systém sociální ochrany pro lidi s handicapem v důsledku duševního 
onemocnění (resorty, instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

2. Institucionální systém sociální ochrany pro lidi s handicapem v důsledku mentálního 
postižení (resorty, instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

3. Institucionální systém sociální ochrany pro lidi s handicapem v důsledku tělesného a 
smyslového postižení (resorty, instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

4. Institucionální systém sociální ochrany pro seniorky a seniory (resorty, instituce, 
kompetence, přístupy). 

5. Institucionální systém sociální ochrany pro rodiny s dětmi (resorty, instituce, 
kompetence, teoretické přístupy a metody). 

6. Institucionální systém sociální ochrany v oblasti náhradní rodinné péče (resorty, 
instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

7. Institucionální systém, principy a výkon sociálně-právní ochrany dětí (instituce, 
kompetence, teoretické přístupy a metody). 

8. Institucionální systém sociální ochrany pro lidi z tzv. sociálně vyloučených lokalit 
(resorty, instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

9. Institucionální systém sociální ochrany pro tzv. neorganizovanou mládež (resorty, 
instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

10. Institucionální systém sociální ochrany pro lidi bez domova (resorty, instituce, 
kompetence, teoretické přístupy a metody). 

11. Institucionální systém sociální ochrany v rámci penitenciární a postpenitenciární 
péče (resorty, instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

12. Institucionální systém v rámci restorativní justice (resorty, instituce, kompetence, 
teoretické přístupy a metody). 

13. Institucionální systém sociální ochrany pro osoby provozující sexuální služby za 
úplatu (resorty, instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

14. Institucionální systém sociální ochrany pro oběti sekt (resorty, instituce, 
kompetence, teoretické přístupy a metody). 

15. Institucionální systém při práci s alternativními subkulturami (resorty, instituce, 
kompetence, teoretické přístupy a metody). 

16. Institucionální systém sociální ochrany pro migranty a migrantky (resorty, instituce, 
kompetence, teoretické přístupy a metody).  

17. Institucionální systém sociální ochrany pro uživatele a uživatelky psychotropních a 
omamných látek (resorty, instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

18. Institucionální systém sociální ochrany pro lidi ve finančních problémech (resorty, 
instituce, kompetence, teoretické přístupy a metody). 

 
 

Doporučená základní literatura 
 
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 
 
Další literatura viz sylaby k jednotlivým studijním předmětům. 
 



 
Sociální politika, právo a právní předpisy 

 
 

1. Sociální politika - definice, cíle, předmět, pojetí a typy sociální politiky, aktéři sociální 
politiky, faktory ovlivňující sociální politiku, nástroje, principy a funkce sociální 
politiky. 

2. Systém sociálního zabezpečení v ČR - sociální riziko, sociální problém, sociální 
událost, sociální ochrana, hmotná a sociální nouze, záchranná sociální síť.  

3. Historický vývoj sociální politiky/sociálního státu v Evropě a na našem území. Etapy 
vývoje sociálního státu. Soudobá krize sociálního státu a její zdroje. 

4. Nezaměstnanost jako sociální problém; politika zaměstnanosti. 
5. Další oblasti sociální politiky (vzdělávací politika, zdravotní politika, bytová politika, 

rodinná politika).  
6. Soudobé multikulturní teorie a antidiskriminační sociálně politické strategie. 
7. Demografický vývoj se zaměřením na 20. století a současnost, jednotlivé typy 

populací, typy migrací, demografické prognózy a projekce. 
8. Pojem práva, právní řád, funkce práva ve společnost, prameny práva, právní norma.  
9. Ústava České republiky, moc zákonodárná, výkonná, včetně státní správy a 

samosprávy, a moc soudní. 
10. Právní jednání, fyzické osoby, právní osobnost a svéprávnost, včetně procesní 

úpravy péče osoby s narušenou schopností právně jednat. 
11. Zvláštní řízení soudní ve srovnání s řízením občanskoprávním. 
12. Právnické osoby a právní úprava podnikání. 
13. Vznik a zánik manželství, kolizní normy, manželské majetkové právo. 
14. Určení rodičovství a popření otcovství, náhradní mateřství. 
15. Ochrana sociálních práv (historický vývoj ochrany sociálních práv a jejich ukotvení v 

právním řádu ČR). 
16. Právní úprava sociálního zabezpečení v ČR a jejich charakteristika (systém 

sociálního zabezpečení v ČR vč. právního ukotvení v konkrétních právních 
předpisech hmotného a procesního práva). 

17. Právní úprava sociálního pojištění (oblast sociálního pojištění a právní předpisy, 
které ho upravují, jednotlivé instituty a dávky sociálního pojištění). 

18. Právní úprava státní sociální podpory (oblast státní sociální podpory a právní 
předpisy, které ji upravují, jednotlivé instituty a dávky státní sociální podpory). 

19. Právní úprava sociální péče (oblast sociální péče/pomoci a právní předpisy, které ji 
upravují, jednotlivé instituty a dávky sociální péče). 

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

21. Správní právo a veřejná správa. 
22. Správní akty, správní rozhodnutí.  
23. Státní občanství. 
24. Pracovněprávní vztahy. Vznik, změna a ukončení pracovního poměru. Dohody o 

pracích konaných mimo pracovní poměr. 
25. Znaky skutkové podstaty trestného činu. 
26. Poškozený a oběť trestného činu. 
27. Komunitární právo. 
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Ústava České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. 
Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 
Nařízení Rady EU 1408/71 a 574/72 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 
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 
 
 
Další literatura viz sylaby k jednotlivým studijním předmětům 


