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Studenti kombinovaného programu Jaboku, PSP a KKPP ETF UK mohou absolvovat kurzy CDV místo výběrových 
předmětů. 
Pro získání kreditů je kromě docházky nutné splnit doplňkové úkoly k dosažení příslušného objemu odpracovaných 
hodin. 
Absolventi kurzů obdrží také příslušná osvědčení využitelná v zaměstnání. 
Kurzy CDV mohou studenti absolvovat za studentské ceny při včasném přihlášení a uhrazení kurzovného. 
Přihlášky přijímáme elektronicky přes stránky www.jabok.cz/kurzy nebo přes Obchodní centrum 
https://is.jabok.cz/obchod/ 

 
 
Angličtina - obecný kurz [6. 10. - 22. 12. vždy v út 15:30-17h], 20 hod, bez možnosti získání kreditu - kurz 
připravuje na kreditově ohodnocenou zkoušku, bez akreditace 
 
Angličtina pro sociální pracovníky a pedagogické pracovníky [6. 10. - 22. 12. vždy v út 15:30-17h], 
20 hod, bez možnosti získání kreditu - kurz připravuje na kreditově ohodnocenou zkoušku, bez akreditace 
 
Úvod do sociálního zemědělství [9. - 11. 10. pá-ne], 24 hod, 2 kredity, akreditovaný kurz 
 
Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním [17. 10. so], 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze [6. 11. - 7. 11. pá-so], 16 hod, 
2 kredity, akreditovaný kurz 
 
Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi [20. 11. - 27. 11. pá+pá], 16 hod, 2 kredity, akreditovaný 
kurz 
 
Základy komunikace s lidmi s demencí [5. 12. so], 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých [12. 12. so], 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního 
pracovníka [8. 1. pá], 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 
Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími (akutní) 
problematickou situaci [15. 1. - 16. 1. pá-so], 16 hod, 2 kredity, akreditovaný kurz 
 
Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci [22. 1. - 23. 1. pá-so], 16 hod, 2 kredity, 
akreditovaný kurz 
 
Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby [29. 1. - 31. 1. pá-ne], 24 hod, 2 kredity, akreditovaný kurz 
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