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» je otevřeno všem zájemcům bez ohledu 
  na jejich náboženské či církevní založení
» nabízí partnerský přístup ke studentům 
  a otevřený akademický prostor
» přináší obohacení znalostí o teologické zdroje 
  a porozumění duchovním potřebám člověka
» nabízí široké možnosti zahraničního studia 
  v rámci programu Erasmus
» má k dispozici knihovnu s nejširším fondem
  teologické literatury v ČR
» zprostředkovává zajímavá místa 
  praktických stáží

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 Komunitní
a krizová práce

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.

Absolventi oboru splňují požadavky na výkon povolání 

sociálního pracovníka v souladu s platnými právními 

předpisy.

Struktura studia

Studium pokrývá tři základní oblasti:

1. Sociálněvědní (sociální práce, sociologie a psycho- 

logie), která studenty vybaví znalostmi a dovednostmi 

požadovanými pro výkon regulovaného povolání sociál-

ního pracovníka a poskytne jim základ pro možné 

navazující magisterské studium oboru sociální práce 

nebo oborů příbuzných.

2. Pastorační (filosoficko-teologické základy, antropolo-

gie, etika), která studentům zprostředkuje jednak 

obecné humanitní znalosti potřebné pro další studium, 

jednak jim dá znalosti a dovednosti pro práci se spi- 

rituálními potřebami lidí.

3. Metodicky řízené praxe, naplňující nároky pro výkon 

povolání sociálních pracovníků. 

Sociální a pastorační práce 

Bakalářský studijní obor 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. 

Absolventi se uplatní ve státní a veřejné správě, v soud-

nictví, vězeňství, v sociálně právní ochraně dětí, v orga- 

nizacích poskytující sociální služby, v oblasti zdravotně 

sociální péče, ve školských a výchovných zařízeních, 

v neziskových a církevních organizacích.

Dvouletý navazující magisterský program Komunitní krizová 

a pastorační práce – diakonika se zaměřuje na krizové aspek-

ty našeho života. Učí kvalifikovaně, odpovědně a účinně 

pomáhat komunitám v krizové situaci a doprovázet je. 

V centru je příprava na psychosociální práci s křesťanským 

zaměřením. Studium je určené pro absolventy bakalářského 

studia sociální práce nebo teologie a dalších společenskověd-

ních oborů. Důraz je kladen na hodnotovou orientaci a práci 

s lidmi (s důrazem na řízení a práci v týmu), na znalost 

sociální perspektivy křesťanství i velkých světových nábožen-

ství (mezináboženský dialog), na etickou orientaci v práci 

s lidmi (profesní etika v pomáhajících profesích), na 

pastorační a psychosociální práci v kritických situacích, ale 

i na vědeckou a výzkumnou práci v humanitních a sociálních 

vědách. Páteří studia je zaměření na sociální, psychologické 

a spirituální potřeby lidí v krizových situacích, při práci 

individuální i v týmu. 

Absolventi se uplatní v charitativní a pastorační práci, 

jsou připraveni ke spolupráci v týmu a pro 

řízení neziskových organizací.
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