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Rozvrh hodin  

 

 

 

Popis kurzů 
 

Základy práva  

(po 9:15-10:45) (dr. Daniel Bartoň) 

Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v českém právním řádu a jeho 

jednotlivých odvětvích, naučit studenta číst právní texty a uvést jej do problematiky psaní 

jednodušších právních textů. Témata jednotlivých přednášek jsou vybírána především s ohledem na 

možnosti jejich uplatnění při výkonu sociální práce a v běžném životě. 



Filosofická a teologická antropologie   

(po 11:00-12:30) (dr. Ondřej Fischer) 

Jedná se o kurz, který spojuje filosofické a teologické pohledy na člověka, a tím utváří určité „pojetí“ 

člověka, které může být cenné v pomáhající praxi. Cíl předmětu: S využitím metody filosofické 

antropologie zejm. 20 stol. přiblížit snahy o poznání člověka jako celku, a pokusit se ho využít při práci 

v pomáhající profesi, v pastorační a sociální především. 

 

Sociální práce s  menšinami  

(po 13:30-15:00) (Mgr. Alžběta Matochová) 

Předmět se zaměřuje na porozumění sociálním problémům vyplývajících z postavení menšin ve 

společnosti a vzájemných vztahů s majoritou v současné etnicky a kulturně rozmanité společnosti.  

Předmět klade důraz na menšiny etnické a národnostní. Věnuje se jejich postavení ve společnosti. 

Pojednává o otázkách tolerance a intolerance, kulturním relativismu, identitě, multietnickém soužití a 

problematice etnických konfliktů, vyjasňuje nejdůležitější pojmy. Přináší informace o národnostním 

složení ČR i jeho historickém kontextu. Zvláštní pozornost je věnována situaci Romů, jejich sociálnímu 

postavení a kulturně-historickému kontextu jejich odlišnosti. Nad konkrétními příklady z praxe budou 

studenti uvažovat o důležitých charakteristikách etnicky citlivé sociální práce a komunitní práce. 

 

Systematická teologie 2   

(út 11:00-12:30) (dr. Petr Jandejsek) 

Předmět Systematická teologie 2 je pokračováním Systematické teologie 1 pro obor Pastorační a 

sociální práce. Tento druhý semestr je zaměřen na christologii. Prostřednictvím výňatků z textů od 

zásadních teologů napříč dějinami křesťanství se budeme seznamovat s různými typy porozumění 

postavě Ježíše Krista. Budeme objevovat, jak interpretace Ježíše těchto autorů rezonují se sociálními 

a existenciálními otázkami, které si dnes klademe.  

 

Sociální a vývojová psychologie  

(út 11:00-12:30) (dr. Eva Mašková, dr. Monika Ulrichová) 

Psychologie vývojová se kromě pohledu na vývoj jednotlivých psychických funkcí, zabývá životní 

cestou člověka, což znamená mj. jeho socializaci a individualizací, vrůstáním do společenských skupin 

a institucí. Díky sociální podstatě člověka se prolíná s psychologií sociální.  

 

Teoretická východiska pastorace   

(út 13:30-15:00) (dr. Ladislav Beneš) 

Úvodní předmět modulu Pastorace – jeho cílem je uvést studenty do rámce pastorační reflexe i 

praxe: seznámit je s biblickým východiskem pojmu pastorace, jeho následným teologickým vývojem v 

různých křesťanských tradicích a s historickou i současnou realitou pastorace v křesťanských církvích. 



Management v sociálních  službách  

(út 15:10-16:40) (dr. Jan Kranát) 

Kurz Management v sociálních službách je jednosemestrální. Studenty seznamuje se základními 

poznatky teorie řízení, manažerské teorie a její aplikace do praxe neziskových organizací poskytujících 

sociální služby. 

 

Teorie sociální práce  

(út 15:10-16:40) (Mgr. Alžběta Matochová, dr. Pavel Pěnkava, dr. Monika Ulrichová) 

Předmět seznámí studenty s následujícími teoriemi používaných v sociální práci:  

Teoretické zázemí sociální práce, význam, souvislosti, historie a současnost, aktuální témata  

Participační teorie, zplnomocnění (empowerment)  

Psychodynamické teorie a jejich odkaz sociální práci  

Kognitivně behaviorální teorie a aplikace v sociální práci  

Humanistické a existenciální teorie a jejich význam v sociální práci (přístup zaměřený na klienta, 

logoterapie)  

Systemický přístup v sociální práci  

Sociálně ekologický přístup , význam a aplikace v sociální práci.  

Psychosociální přístup v sociální práci  

Přístup orientovaný na úkoly  

Antiopresivní přístupy, (pedagogika osvobození, teologie osvobození)  

Kritická sociální práce 

 

Metodika vědecké a výzkumné práce 1  

 (st 13:30-15:00) (dr. Alois Křišťan, prof. Ivana Noble) 

Cílem tohoto kursu je seznámit studenty se základy hermeneutiky jakožto teorie porozumění, ukázat, 

jak se v dějinách vyvíjela a naučit studenty interpretovat texty a umělecká díla z různých dob a 

různých žánrů, ukázat, jak je hermeneutika využívána ve výkladu kultury a sociální situace.  

 

Úvod do biblické interpretace   

(st 15:10-16:40) (doc. Petr Sláma) 

Jednosemestrální kurz poodkrývající tajemství výkladu Bible. Cílem kurzu je představit studentům 

pastorační a sociální práce 1) Bibli jako unikátní literární útvar, který svým pojetím lidského života 

před Boží tváří inspiruje spiritualitu a etiku; a 2) základní pravidla interpretace, skrze niž lze tuto 

inspiraci zaslechnout i dnes. 



Pastorační metody   

(čt 11:00-12:30) (dr. Ladislav Beneš) 

Předmět navazuje na Teoretická východiska pastorace a zaměřuje se jednak na obecné pastorační 

metody, které se vyvinuly v průběhu staletí, jednak na spektrum současných pastoračních konceptů a 

jim odpovídajících specifických metod. 

 

Sociologie   

(čt 13:30-15:10) (dr. Marta Kolářová, doc. Eva Křížová) 

Kurz sociologie je dvousemestrální, obsahuje základní sociologická témata a doplňuje je 

problematikou, specifickou pro sociální práci a pečující profese, jako je zdraví a nemoc, práce, 

stárnutí. 


