
PRÁVO  SOBOTA 10. ÚNORA 2018 STRANA 15 SMSTUDIUM

Vysoká škola sociáln  správ-
ní se za lenila do skupiny škol 
PRIGO. Prorektorky pro stu-
dium – Ing. Michaely Tiché, 
Ph.D. – jsme se zeptali na pr -
b h studia nejen v oboru Soci-
ální práce.

 Sociální práce je velmi za-
jímavý obor studia. Letos má-
te první absolventy?

Ano. V únoru složí státní zá-
věrečnou zkoušku první absol-
venti v  bakalářském studijním 
oboru Sociální práce, který 
tvoří významnou součást stu-
dia poskytovaného naší vyso-
kou školou. Všichni se na první 
absolventy těšíme. Nejvíce se 
však těší sami studenti, protože 
úspěšné ukončení studia potře-
bují pro výkon svého povolání.

 Vysokoškolské vzdělání je 
v tomto oboru podmínkou?

Naše vysoká škola poskytuje 
vzdělání pro činnost, která je 
takzvaným regulovaným povo-
láním podle zákona o sociálních 
službách. Bez absolvování obo-
ru Sociální práce mohou lidé 
pracovat v  sociálních službách 
jen na nižších, méně placených 
pozicích. Až po ukončení od-
borného vzdělání lze vykonávat 
povolání kvalifi kovaného sociál-
ního pracovníka, který provádí 
například sociální šetření nebo 
poskytuje krizovou pomoc li-
dem v  těžkých životních situa-
cích. Velká část agendy sociál-
ních pracovníků je spojena se 
sociálními službami pro seniory 
a  také s  oblastí sociálně právní 
ochrany dětí ve školách a  dal-
ších institucích.

 Sociální práce nebo sociál-
ní péče jsou v  současnosti 
v  médiích často skloňovány. 
Máte tedy hodně zájemců 
o studium?

Sociální práce je velmi důle-
žitou součástí fungování každé 
společnosti, která si chce říkat 
moderní a civilizovaná. To, aby 
se společnost postarala o  po-
třebné, musí být jednou z jejích 
základních priorit. Z naší zkuše-
nosti víme, že mnoho sociálních 
pracovníků vnímá své povolání 
jako životní poslání a  nehle-
dí na překážky nebo fi nanční 
ohodnocení. Přesto jsem ráda, 
že se snad blýská na lepší časy 
a stát přesune do této oblasti no-
vé fi nanční prostředky. Možná 
i  právě proto se stávají sociální 
služby mediálním tématem. Se 
zájmem o studium to ale souvisí 
podle mého názoru jen okrajově. 
Na počet studentů i jejich kvali-
tu si v tomto oboru nestěžujeme 
a ani v době klesající demogra-
fi cké křivky se nedá říci, že by 
zájem studentů opadával.

 Co se u  vás studenti na-
učí?

Jak jsem již uváděla, v tomto 
oboru je hodně důležitý zájem 
o  práci, o  pomoc druhým. Tato 
činnost často souvisí s  celko-
vou životní fi lozofi í uchazeče. 
Jen zájem a nadšení ale nestačí, 
nekvalifi kovaná nebo nekompe-
tentní pomoc může někdy spíše 
uškodit. Naši studenti získávají 
dovednosti v několika oblastech. 
Primárně se jedná samozřejmě 
o předměty, které bezprostředně 
souvisejí se sociální prací nebo 
péčí ve formě metodických po-
stupů, jak pracovat se seniory, 
rodinou, zdravotně znevýhodně-
nými osobami, s klienty ohrože-
nými domácím násilím a jinými 
specifi ckými riziky. Další před-

měty jsou zaměřeny na sociální 
praxi, sociálně psychologický 
výcvik, prevenci nebo psycho-
hygienu. Důležitá je rovněž vý-
uka právních předmětů. Další 
okruh předmětů je z oblasti po-
litiky zaměstnanosti, sociálního 

zabezpečení a dalších témat so-
ciální politiky. Studovat můžete 
u  nás i  samostatný bakalářský 
studijní obor Management v so-
ciální sféře.

 Takže vychováváte i  bu-
doucí řídicí pracovníky 
v sociál ních službách?

Ano. V  oboru Management 
v  sociální sféře se zaměřujeme 
na budoucí manažery v této ob-
lasti nebo poskytujeme dodateč-
né vzdělání v kombinované for-
mě studia i  současným řídicím 
pracovníkům, kteří si chtějí do-
dělat kvalifi kaci. V tomto oboru 
se také výrazněji zaměřujeme 
na problematiku veřejné správy, 
v níž se manažer v sociální sféře 
pohybuje. Dále studenti získají 
znalosti a  dovednosti z  oblasti 
práva pro sociální pracovníky 
a  ekonomie. Samozřejmě se 
soustřeďujeme také na výuku 
manažerských dovedností.

 Existuje u  vás studium 
managementu i  v  jiných obo-
rech?

Kromě zmíněného studia pro 
manažery v  sociální sféře po-
skytujeme vzdělání v  profes-
ních programech vyučovaných 
v  českém jazyce, které nejsou 
studiem podle českého vysoko-
školského zákona, avšak mají 
mezinárodní akreditaci. Svou 
strukturou jsou ale ekvivalentní 
bakalářským, magisterským ne-
bo doktorským studijním pro-
gramům v zahraničí.

 Jedná se o programy typu 
MBA?

Přesně tak. Jedním z  nich je 
program MBA (Masters of Bu-
siness Administration), který 
poskytujme se zaměřením na 
podnikání. Studovat lze u  nás 
i  nižší stupeň bakalářského ty-
pu – BBA (Bachelor of Business 

Administration) nebo naopak 
vyšší stupeň doktorského ty-
pu  – DBA (Doctor of Business 
Administration). Pro veřejný 
sektor a  sociální činnost je pak 
asi zajímavější program MPA – 
Master of Public Administra-

tion, který nabízíme v  oborech 
Management ve veřejné sféře 
nebo Management ve škol-
ství. Zajímavý je také program 
LL.M. (Master of Laws), který 
kombinuje témata managemen-
tu a práva. Nabízíme ho v obo-
rech Sociální právo nebo Škol-
ské právo. Studium je garan-
továno profesory z  této oblasti 
a má již zmíněnou mezinárodní 
akreditaci. V každém programu 
je i  několik modulů, které mají 
akreditaci českých orgánů (Mi-
nisterstva vnitra, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva práce a  sociálních 
věcí a  dalších) v  některých díl-
čích oblastech. Kromě osvědče-
ní o absolvování studia a získání 
uvedených profesních titulů ob-
drží uchazeč i další dílčí, státem 
autorizované, certifi kace.

 Lze na vaší vysoké škole 
studovat i při zaměstnání?

Zmíněné profesní manažer-
ské programy probíhají pouze 
dálkově. Ostatní studijní progra-
my máme akreditovány v denní 
nebo kombinované (dálkové) 
formě, lze je tudíž studovat kla-
sicky v každodenní výuce nebo 
o  víkendech. V  oboru Sociální 
práce máme větší zájem o  stu-
dium v  kombinované formě, 
protože mnoho našich studentů 
si doplňuje zákonnou kvalifi kaci 
při zaměstnání.

 Je výuka spíše teoretická 
nebo praktická?

To záleží na oboru. V  někte-
rých je větší podíl teorie, v  ji-
ných naopak praxe. V  oboru 
Sociální práce se zaměřujeme 
spíše praktičtěji, i když součástí 
výuky je samozřejmě nezbytná 
teorie. Teoretická výuka me-
tod sociální práce je vyučována 
špičkovými profesory, docenty 

a  dalšími akademickými pra-
covníky, kteří však nejsou jen 
suchými akademiky. Většina 
z nich má bohaté zkušenosti se 
sociální prací přímo z  terénu. 
Některé prakticky zaměřené 
předměty pak vyučují lidé, kteří 

působí v sociálních službách na 
plný úvazek. Vyučuje u nás na-
příklad ředitelka Armády spásy.

 Jaké zajímavé obory lze 
u vás ještě studovat?

Kromě již zmíněných oborů 
a  programů se soustřeďujeme 
také na veřejnou ekonomiku 
a  správu, kterou vyučujeme ve 
studijním programu Hospodář-
ská politika a  správa. Studenti 
se seznamují v denní nebo kom-
binované formě s  ekonomický-
mi i  právními otázkami z  této 
oblasti. Naučí se, jak funguje 
veřejná správa, získají znalosti 
veřejných fi nancí a  daní a  po-
rozumí ekonomickým vztahům. 
Obor veřejná ekonomika a sprá-
va je rovněž významně zaměřen 
na právní problematiku, přede-
vším v oblasti správního práva.

 Takže výuka právních dis-
ciplín je na vaší vysoké škole 
také přítomna?

To určitě ano. Právní kompe-
tence jsou důležité pro absol-
venty všech námi nabízených 
studijních oborů. Snažíme se 
studentům předat co nejvíce 
z těchto dovedností, protože jim 
to pomůže obstát v  reálném ži-
votě. V  našich akreditovaných 
studijních programech se ale 
nezaměřujeme na výuku budou-
cích právníků, kteří vykonávají 
právní profese typu advokáta 
nebo soudce. Přestože nejsme 
klasickou právní fakultou, vý-
uku právních předmětů po-
skytujeme na špičkové úrovni. 
Polovina mých kolegů z vedení 
vysoké školy má také právnické 
vzdělání a na právnických fakul-
tách externě působí.

 Jaké jsou další výzvy pro 
vás, jako prorektorku pro stu-
dium, v nejbližší budoucnosti?

Z  pohledu studia máme za 

sebou stabilizaci personálního 
zabezpečení. Součástí týmu se 
stalo několik nových profeso-
rů a  docentů. Studium tak nyní 
probíhá na velmi dobré úrovni, 
studenti jsou aktivní a  zapojují 
se do výuky i do mimoškolních 

akcí. Přesto je vždy co zlepšo-
vat. V  nejbližší době budeme 
otevírat další počítačovou učeb-
nu v Havířově a také připravovat 
na vysokoškolskou výuku naše 
nové pracoviště v Ostravě.

 V Ostravě bude nově pro-
bíhat vysokoškolská výuka?

Ano. Vysoká škola sociálně 
správní bude od září tohoto ro-
ku nově poskytovat vzdělávání 
také v  Ostravě. Studenti, kteří 
si zvykli na příjemné prostředí 
havířovské školy, se však nemu-
sejí obávat, přesuny stávajících 
oborů neplánujeme. Většina stu-
dijních programů, včetně oboru 
Sociální práce, zůstane nadále 
v Havířově. V Ostravě bude pro-
bíhat výuka pouze omezeného 
počtu studentů se zaměřením 
na aplikovanou ekonomii v pro-
gramu Hospodářská politika 
a  správa. Tato výuka, která je 
garantována naším ostravským 
pracovištěm  – Výzkumným 
ústavem VŠEO sídlícím v Kam-
pusu Mojmírovců – bude zamě-
řena na talentované studenty se 
zájmem o ekonomické obory.

 Můžete jmenovat něco 
z vašich dalších plánů?

Především budeme pokračo-
vat v  nastoupeném trendu, kde 
studium chápeme komplexně ja-
ko propojení teorie a praxe. Pro 
nás stojí vysoká škola zejména 
na lidech: učitelích i studentech. 
Na jejich vzájemných vztazích 
a spolupráci. V zahraničí je běž-
né, zejména u  doktorských stu-
dijních programů, že profesor 
nebo docent je spíše partnerem 
studenta. Na českých vysokých 
školách to, zejména v  bakalář-
ských studijních programech, 
nebývá zvykem. Studium je čas-
to masové a  kontakt mezi stu-
denty a učiteli nastává pouze na 

seminářích nebo až u  zkoušky. 
Není výjimkou, že učitel svého 
studenta nezná. Nejednou jsme 
se s kolegy v minulých působi-
štích setkali s tím, že student až 
na zkoušce zjišťoval, kdože je 
ta paní nebo pán, kteří ho mají 
zkoušet.

  Nemá tento rodinný pří-
stup ale svá negativa?

Je samozřejmé, že pokud se 
to neuchopí správně, mohla by 
negativa tohoto přístupu převážit 
přínosy. Rodinný a  individuali-
zovaný přístup na naší vysoké 
škole nechápeme ve smyslu, že 
si „popovídáme“, tím je studium 
ukončeno a zápočet nebo zkouš-
ka je formalitou. Je to úplně jako 
v  rodině. Můžete své děti roz-
mazlovat, všechno jim dovolit, 
k  ničemu je nevést a  ponechat 
je svému osudu. A pokud nedo-
padnou dobře, říci, že se měly 
více snažit. Nebo jim můžete 
předávat zkušenosti, stanovit 
jasná pravidla a  ta přiměřeně 
s vlídnou důsledností vyžadovat. 
Podobný přístup jako ve druhém 
případě nyní aplikujeme na Vy-
soké škole sociálně správní a bu-
deme v něm nadále pokračovat. 
Samozřejmě s  vědomím toho, 
že pracujeme s dospělými lidmi 
různých generací. Pro některé 
studenty to může být zpočátku 
náročnější  – aby pochopili, že 
vstřícnost neznamená, že jejich 
povinnosti za ně bude plnit pe-
dagog. Stejně tak je to obtížnější 
pro učitele, protože odprezento-
vat přednášku bez zpětné vazby 
a pak jen studenta přezkoušet je 
snazší než pravidelné setkávání 
a  konzultace. Jak ale říká náš 
prorektor profesor Kotlán: „…
jednou náš student, navždy náš 
student…“ A  nemyslí tím urči-
tě, že student bude pořád dokola 
opakovat ročník.

 Takže by měl být absol-
vent na svoji vysokou školu 
hrdý…

Ano. Naším cílem je, aby byl 
absolvent Vysoké školy sociál-
ně správní hrdý na svoji alma 
mater, na to, jací pedagogové 
ho učili, co umí. Aby v zaměst-
nání nebo v  případném dalším 
studiu bylo vždy patrné, že je 
lepší nebo alespoň stejně dobrý 
jako ostatní. Chceme také, aby 
se k  nám vracel, pomáhal při 
výuce svých následovníků a ne-
zapomněl, že profesoři, docenti 
a  další akademičtí pracovníci 
jeho vysoké školy tu jsou pro 
něho. Všichni máme rádi pravi-
delné neformální setkání  – ple-
sy, vánoční večírky a  jiné spo-
lečenské akce, kde si můžeme 
popovídat o  svých zážitcích. 
Pokud ale jde studentovi o  to 
pouze získat vysokoškolský titul 
bez práce, doporučím mu, ať si 
najde spíše jinou vysokou školu.

 Může se zájemce o  stu-
dium přesvědčit, jak to u  vás 
vypadá?

Určitě. Dny otevřených dveří 
už bohužel minulý týden pro-
běhly, ale může se na nás kdy-
koliv individuálně obrátit. Rádi 
se s ním osobně setkáme a pro-
vedeme jej naší vysokou školou. 
Nebo je možné si koupit na stu-
dijním oddělení vstupenku a do-
razit na náš ples, který pořádáme 
příští týden v  pátek 16.  února 
v hotelu Imperial v Ostravě.

První absolventi v oboru Sociální práce 
na Vysoké škole sociálně správní

Stránku připravil
Jiří Tichý

Prorektorka pro studium – Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.
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