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práci na ETF UK?

EVANGELICKÁ
TEOLOGICKÁ
FAKULTA
Univerzita Karlova

» kvalifikace v důležitém a dynamickém 
oboru

» partnerský přístup ke studentům 
  a inovativní výukové metody
» obohacení studia o teologické zdroje 
  a porozumění duchovním potřebám člověka
» zajímavá místa praktických stáží
» dlouhodobá spolupráce s Diakonií 
  ČCE a její bohatou sítí sociálních služeb
» široké možnosti zahraničního studia 
  v rámci programu Erasmus

Evangelická teologická fakulta byla založena 
roku 1919 jako samostatná vysoká škola. 
Začlenění do svazku Univerzity Karlovy bylo 
fakultě umožněno až v roce 1990. Od roku 
1995 sídlí v paláci Marathon v Černé ulici 
na Praze 1.
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Sociální práce Možnosti uplatnění absolventů

Zajímáte se o druhé lidi a jejich problémy? 
Chcete porozumět tomu, proč se lidé ocitají 
v nouzi?  
Sociální práce pomáhá lidem v těžkých život-
ních situacích, ohroženým sociálním vylouče- 
ním nebo závislým na péči druhého člověka 
v důsledku nemoci či zdravotního postižení. 
Je to odborná činnost založená na teoretic- 
kých znalostech i praktických dovednostech. 
Klade důraz na  uplatňování lidských práv 
a na hodnoty autonomie, lidské 
důstojnosti a sociální 
spravedlnosti.

» ve státní a veřejné správě
» na úřadech práce 
» v soudnictví, vězeňství 
» v sociálně právní ochraně dětí
» v organizacích a institucích poskytujících sociální 
  služby
» v nemocnicích a v oblasti zdravotně sociální péče
» ve školských a výchovných zařízeních
» v neziskových organizacích a občanských 
  iniciativách 
» v církevních organizacích (Diakonie, Charita)

Absolventi oboru splňují požadavky na výkon po- 
volání sociálního pracovníka v souladu s platnými 
právními předpisy.

Struktura studia

Studium pokrývá tři hlavní oblasti:

1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psy- 
chologie), která studenty vybaví znalostmi a do- 
vednostmi požadovanými pro výkon regulovaného 
povolání sociálního pracovníka a poskytne jim zá- 
klad pro možné navazující magisterské studium 
oboru sociální práce nebo oborů příbuzných.

2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antro- 
pologie, etika), která studenům zprostředkuje jed- 
nak obecné humanitní znalosti potřebné pro další 
studium, jednak poskytne znalosti a dovednosti 
pro práci se spirituálními potřebami lidí.

3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro 
výkon povolání sociálních pracovníků (ve spoluprá-
ci s VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou – 
Jabok). 

Sociální a pastorační práce
na ETF UK

 
Bakalářský studijní program Sociální a pastorační 
práce na ETF UK nabízí studium sociální práce 
v kontextu křesťanských hodnot a tradic rozšířené 
též o základy teologických oborů. Studium je 
proto otevřené všem studentům se zájmem 
o sociální problematiku v širších souvislostech, 
zvláštní důraz je kladen na komunitní pojetí 
a diskusi o duchovních, mravních a společensko-
vědních aspektech sociální práce. 
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