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Akademický rok 2018/2019
Způsob zakončení Státní závěrečná
zkouška
Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

4/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru ANO
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice A|B|C|D|E|F
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk.

Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Zahrnuje znalosti z kurzů Sociální andragogika, Sociální politika a Teorie a metody sociální práce
Požadavky na studenta

Obsah
1.
Vymezení sociální andragogiky, předmět sociální andragogiky. Různá pojetí sociální andragogiky, jejich kritické
zhodnocení. Vztah andragogiky a sociální andragogiky. Východiska sociální andragogiky.
2.
Aktéři sociální andragogiky. Objekt sociální andragogiky subjekt sociální práce. Oslabení klienta v sociálním prostředí,
jeho příčiny a důsledky. Cílové skupiny sociální andragogiky.
3.
Nástroje sociální andragogiky. Aktivní sociální učení jako hlavní nástroj sociální andragogiky: andragogické působení
na oblast psychické regulace činností, na oblast cílů a aspirací člověka, na oblast sociální interakce a komunikace. Sociální
poradenství. Edukační poradenství.
4.
Práce sociálního andragoga s vybranou cílovou skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených. Specifikace vybrané cílové skupiny. Příčiny a důsledky jejich sociálního vyloučení. Využitelné nástroje sociální
andragogiky a strategie jejich uplatnění k dosažení cíle andragogického působení. Instituce nabízející potřebné služby a podporu,
jejich cíle, možnosti.
5.
Vymezení sociální práce. Sociální práce v širším a v užším slova smyslu. Sociální práce kurativní, preventivní a
paliativní a jejich prolínání. Vývoj sociální práce v návaznosti na historický a společenský vývoj ve světě a v České republice,
profesionalizace a institucionalizace sociální práce. Etický kodex sociální práce. Vztah sociální práce a andragogiky.
6.
Psychoanalýza a psychoanalytické přístupy v sociální práci, psychosociální a funkční přístup v sociální práci. Vliv
psychoanalýzy na vývoj sociální práce od počátku dvacátého století. Základní koncepty psychoanalýzy a jejich aplikace do
sociální práce.
7.
Kognitivně-behaviorální přístupy v sociální práci, realitní terapie. Historické prameny vývoje behaviorismu a
kognitivních přístupů v psychoterapii, teorie učení. Hlavní terapeutické přístupy založené na teoriích učení behaviorální a
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kognitivní.
8.
Humanistické a existenciální přístupy v sociální práci, obecný přístup v sociální práci. Společenské souvislosti vzniku a
rozvoje humanisticky orientovaného přístupu k psychoterapii a sociální práci.
9.
Systemické přístupy v sociální práci, sociální práce se skupinou a komunitou. Systémové paradigma. Metodika
systémové sociální práce, principy aplikovatelné do andragogického působení poradenství, vyjednávání, intervence, zastupování,
obstarávání služeb, péče. Sociální práce se skupinou historie, výhody a nevýhody, role sociálního pracovníka. Fáze skupinové
práce. Svépomocné skupiny. Komunitní sociální práce.
10.
Vymezení sociální politiky. Základní pojmy. Vztah sociální politiky k jiným vědním oborům, vztah sociální politiky a
andragogiky. Historický vývoj sociální politiky ve světě a v České republice, sociální politika dneška. Typy a modely sociální
politiky, sociálně politické doktríny.
11.
Principy a funkce sociální politiky. Sociální spravedlnost, sociální solidarita, subsidiarita, participace. Prosazování
principů sociální politiky v praxi. Funkce sociální politiky ochranná funkce, redistribuční funkce a její mechanismy,
homogenizační funkce, stimulační funkce, preventivní funkce. Otázky sociální nerovnosti.
12.
Aktéři a nástroje sociální politiky. Aktéři sociální politiky a jejich funkce v přípravě a realizaci sociální politiky
formální a neformální, státní a nestátní, ziskoví a neziskoví. Účast občanů na formování a realizaci sociální politiky. Nástroje
sociální politiky: právo a právní řád, program a plán, ekonomické nástroje, kolektivní vyjednávání, sociální programy, nátlakové
akce, hromadné sdělovací prostředky, organizační struktury a další.
13.
Sociální stát vymezení sociálního státu, ideální typy sociálního státu. Východiska sociálního státu, jeho historický
vývoj. Jádro sociálního státu sociální pojištění, sociální občanství, dekomodifikace práce, rovnost a sociální spravedlnost. Příčiny
a podoby krize sociálního státu dneška. Sociální stát v postkomunistických zemích. Welfare mix.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Zahrnuje znalosti z kurzů Sociální andragogika, Sociální politika a Teorie a metody sociální práce
Získané způsobilosti
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Přednášející:

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

Literatura

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Humanitní studia

Navazující Prezenční Andragogika

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

1 2015 2018 Předměty
státní
závěrečné
zkoušky

Statut D.roč. D.sem.
A
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