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Akademický rok 2019/2020

Název Soc. integrace Romů - KA

Způsob zakončení Kolokvium

Název dlouhý Sociální integrace Romů
Akreditováno/Kredity Ano, 3 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 2 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

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

0/-

0/-

Letní semestr

Hodnotící stupnice S|N

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

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodn. stup. zp. před zk. S|N

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):
Předmět bude zaměřen na problematiku sociálního vyloučení a prostředky jeho odstraňování. Bude se orientovat na popis života v
ghettech z různých perspektiv (perspektiva stylu života, právní perspektiva, bezpečnostní, perspektiva vzdělávání, bydlení,
zaměstnávání) a nástroje sociální integrace. Sociální integrace bude pojímána jako soubor provázaných činností právě v oblasti
odstraňování sociálně patologických jevů, na poli rovného přístupu ke vzdělání, na poli podpory zaměstnanosti a kvality bydlení.
Semináře budou mít následující strukturu: Na anonymizovaných příkladech budou ukázané jednotlivé aspekty sociálního
vyloučení, které budou vřazené do právního, sociálního a kulturního kontextu. Cílem semináře bude hledat návrhy řešení pro
jednotlivé problémy. Program semináře předpokládá aktivní zapojení studentů a přípravu na seminář, bude koncipován
interaktivně. Dále počítá s tím, že každý student během semináře přečte tři knihy doporučené literatury a zpracuje seminární práci
na jedno z dílčích témat kurzu. Předpokládaný rozsah seminární práce 5-7 stran.
Požadavky na studenta
Program semináře vyžaduje aktivní účast studentů a příprava na semináře bude navržena interaktivně. Dále se předpokládá, že
každý student v průběhu semináře přečte tři knihy dle doporučené literatury a rozpracovává seminární práce na dílčích témat
kurzu. Předpokládaný rozsah seminární práce je 5-7 stran.
Obsah
1.. Popis života v ghettu z různých perspektiv (životní styl, pohled, právní hledisko, atd.)
2. Bezpečnost, vyhlídky na vzdělání, bydlení a zaměstnanosti.
3. Nástroje sociální integrace.
4. Sociální integrace jako soubor vzájemně provázaných aktivit, zejména v oblasti snižování sociálně patologických jevů v oblasti
rovného přístupu ke vzdělání.
5. Podpora zaměstnanosti a kvality bydlení.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
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Získané způsobilosti
Po úspěšném ukončení kurzu bude student umět definovat téma sociální integrace Romů; analyzovat konkrétní aspekty sociálního
vyloučení, navrhuje řešení pro každou situaci sociálního vyloučení.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
Mgr. Martin Navrátil, Ph.D., Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Literatura
• Základní:
• Základní:
• Základní:
• Základní:

RŮŽIČKA M. Deskripce a analýza problematiky sociální exkluze v Plzni. Plzeň 2006..
Gabal Analysis and consulting, Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity
subjektů působících v této oblasti, Praha 2006..
Hirt, T., Jakoubek, M. "Romové" v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň, 2002..
VÍŠEK, P. Romové ve městě. Praha, 2002..

Vyučovací metody
Přednášení
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody práce s textem (učebnicí, knihou)
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Seminární práce
Předmět je zařazen do studijních programů:
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