
Vážené studentky, vážení studenti Pastorační a sociální práce ETF a 

Jaboku, 

 velice děkujeme za Vaše odpovědi na naše otázky sledující zájem o další vzdělávání. Pro rychlý přehled jsme pro 

Vás připravili vizuální informaci, jak jsme slíbili.  Nabídka 14 kurzů, z nichž jste si fiktivně a zcela hypoteticky 

vybírali,  byla následující: 

Blíž k Vám  

Vzdělávací akce seznamující s možnostmi terénní práce ve vyloučených lokalitách  

 

Better Times  

Vzdělávací akce seznamující s možnostmi, jak lépe organizovat práci sobě i druhým  

 

Práce jinak  

Vzdělávací akce seznamující s novými možnostmi netradičního zaměstnání uchazečů o práci 

 

Poznej sám sebe  

Vzdělávací akce seznamující se sebeznalostním výcvikem pro sociální pracovníky, zaměřeným na osobní reflexi 

výkonu sociální práce a předcházení konfliktu 

 

Spiritualita v nás  

Duchovní roviny osobních krizí 

 

Focus  

Ohniskové skupiny jako zdroj identifikace potřeb klientů sociálních služeb 

 

Action 2016  

Politické divadlo – vzdělávací akce seznamující s možnostmi sociálního divadla s uchazeči o politický azyl v ČR 

 

No border  

Vzdělávací akce seznamující s principy a praktickými otázkami přímé pomoci lidem v utečeneckých táborech 

 

Pavučina   
Vzdělávací akce seznamující s online sdílením zkušeností a dobré praxe sociálních pracovníků  

 

Novinky v legislativě  

Vzdělávací akce seznamující s nivelizacemi Zákona o sociálních službách 

 

Artic  

Kreativní techniky k identifikaci duchovních potřeb klientů sociálních služeb 

 

KnowHow  

Jak realizovat terénní šetření mezi klienty v sociálně deprivovaných oblastech 

 

My a oni  

Vzdělávací akce seznamující s možnostmi, jak identifikovat předsudky a stereotypy v terapeutickém vztahu 

 

Social Globe  

Vzdělávací akce seznamující důsledky globalizace a pochopením politických souvislostí a sociálních problémů 



Nyní názorný přehled v grafech 

 

 



 

 

 

 

  



Absolutním hitem Vašeho zájmu o další vzdělávání je: 

Poznej sám sebe  

Vzdělávací akce seznamující se sebeznalostním výcvikem pro sociální pracovníky, zaměřeným na osobní reflexi 

výkonu sociální práce a předcházení konfliktu- průměr 4.56 (5 maximální zájem) 

 

Naopak nejmenší zájem pozorujeme u dvou kurzů: 
Action 2016  

Politické divadlo – vzdělávací akce seznamující s možnostmi sociálního divadla s uchazeči o politický azyl v ČR  

(průměr 2,97) 

 

No border  

Vzdělávací akce seznamující s principy a praktickými otázkami přímé pomoci lidem v utečeneckých táborech 

(průměr 3,06) 

 

Ostatní kurzy se nacházely v průměrném pásmu. Bližší číselné výsledky budou uvedeny v odborném tisku.  

 

S díky a pozdravem,  

PhDr. Eva Křížová, PhD. a PhDr. Jaroslava Šťastná, PhD., KPSP ETF UK, autorky šetření 

V Praze 12.6.2018 


