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Není žádnou novinkou, že 
český trh práce se aktuálně po-
týká s nedostatkem pracovní 
síly, a to zejména v případě ně-
kterých profesí, k nimž patří ta-
ké povolání sociálního pracov-
níka. Zeptali jsme se proto Ing. 
Michaely Tiché, Ph.D., prorek-
torky pro studium na Vysoké 
škole PRIGO, co je pro výkon 
této profese potřeba a kde všu-
de se mohou sociální pracovní-
ci uplatnit.

■ Vysoká škola PRIGO 
v  Havířově je jednou z  mála 
vysokých škol, které nabízejí 
studium v  oboru Sociální 
práce. Liší se nějak toto stu-
dium od studia jiných oborů?

Povolání sociálního pracov-
níka patří k povoláním takzva-
ně regulovaným, podobně jako 
například povolání zdravotní 
sestry nebo učitele. Znamená 
to, že pro jeho výkon jsou záko-
nem předepsány zvláštní poža-
davky, bez jejichž splnění ho 
nemůže žádná osoba vykoná-
vat. Jedním z těchto požadavků 
je zpravidla určitá kvali� kace. 
Předpokladem k výkonu povo-
lání sociálního pracovníka je 
podle zákona zejména vysoko-
školské vzdělání získané absol-
vováním alespoň bakalářského 
studijního programu, nebo vyš-
ší odborné vzdělání.

■ Předpokládám však 
správně, že se nemůže jednat 
o  studium v  jakémkoliv stu-
dijním programu?

Samozřejmě. Musí se jednat 
o studijní nebo vzdělávací pro-
gram zaměřený především na 
sociální práci a sociální politi-
ku, případně také například na 
sociální pedagogiku. Důležité 
je, aby vysoké a vyšší odborné 
školy, které programy zaměře-
né na vzdělávání sociálních 
pracovníků nabízejí, naplňova-
ly nejen příslušné akreditační 
standardy, ale zejména znalost-
ní standard, který jasně de� nu-
je pro� l absolventa, výsledky 
učení a obsahovou náplň studia 
tak, aby byly absolventi pro vý-
kon tohoto povolání skutečně 
připraveni. Tento standard pro 
sociální práci vytváří a  pravi-
delně aktualizuje Asociace 
vzdělavatelů v sociální práci.

■ Takže pokud škola při-
pravuje své studenty na vý-
kon regulovaného povolání 
sociálního pracovníka, musí 

naplnit dvojí standardy urču-
jící kvalitu studijního progra-
mu?

Ano, je to tak. V případě vy-
soké školy je zapotřebí v proce-
su akreditace nejprve získat 
vyjádření uznávacího orgánu, 
který zhodnotí odbornou kvali-
� kaci – v případě sociální prá-
ce se jedná o Ministerstvo prá-
ce a  sociálních věcí, a  poté 
akreditaci studijního progra-
mu, kterou udělí Národní akre-
ditační úřad. V případě studij-
ního programu Sociální politi-

ka a  sociální práce, jehož 
studium nabízí Vysoká škola 
PRIGO, tak můžeme říci, že na 
rozdíl od jiných studijních pro-
gramů máme kvalitu potvrze-
nou skutečně dvakrát, a  to jak 
ze strany Ministerstva práce 
a sociálních věcí, tak ze strany 
akreditačních autorit.

■ Znamená to také, že sa-
motné studium je pro studen-
ty náročnější?

Tak bych to neformulovala. 
Podstatou existence znalostní-
ho standardu je určitá míra har-

monizace obsahu studia na růz-
ných školách. Zjednodušeně 
řečeno jde o  to, aby se daný 
studijní program vyučoval na 
všech školách stejně a aby v ná-
plni studia nebyly výrazné roz-
díly. Ve studijních programech, 
které na regulovaná povolání 
nepřipravují, takové rozdíly 
existovat mohou a  studium na 
různých školách se může i  zá-
sadním způsobem lišit. V  pří-
padě sociální práce to ale díky 
standardům neplatí. Rozdíly 
tak mohou existovat v konkrét-

ních vyučujících a  metodách, 
které ve výuce uplatňují, nebo 
v zázemí školy a v přístupu ke 
studentům. Obsah studia je ale 
stejný. Co je na znalostním 
standardu pro sociální pracov-
níky také velkým pozitivem je 
předepsaný objem praxe, který 
je poměrně vysoký a v případě 
jiných programů na vysokých 
školách není příliš obvyklý. Na 
Vysoké škole PRIGO v Havířo-
vě navíc vyučuje řada špičko-
vých odborníků z  praxe, mezi 
nimiž naleznete vedoucí pra-

covníky správy sociálního za-
bezpečení, Armády spásy, mi-
nisterstev a  dalších úřadů, ale 
také například advokáty nebo 
psychology. Ve spojení s před-
ními  českými akademiky, naši-
mi vyučovacími metodami, 
možností studia v  zahraničí 
a  podporou sociálních aktivit 
se jedná o unikátní mix připra-
vující kvalitní absolventy 
schopné okamžitě se uplatnit 
v  praxi. Studovat u  nás lze 
v prezenční nebo kombinované 
formě. Nejzazší termín uzávěr-
ky přihlášek pro příští akade-
mický rok je už 13. 12. 2019.

■ PRIGO nabízí studium 
sociální práce také na své 
vyšší odborné škole v  Olo-
mouci. Jak se toto studium li-
ší od studia na vysoké škole?

Studium sociální práce ve 
vzdělávacích programech vyš-
ších odborných škol podléhá 
stejnému znalostnímu standar-
du jako studium v  bakalář-
ských programech vysokých 
škol. Z  hlediska mezinárodní 
klasi� kace vzdělání se jedná 
o  rovnocenný stupeň studia. 
S  ohledem na existenci stan-
dardu je i  objem praxe velice 
podobný, což u  jiných studij-
ních programů nebývá zvykem. 
Studium na vyšších odborných 
školách je však vyloženě studi-
em orientovaným na praxi, a to 
i  ve smyslu výběru pedagogů 
a jejich vyučovacích metod. Jak 
jsem uvedla výše, na Vysoké 
škole PRIGO se studenti setkají 
vedle odborníků z  praxe také 
s vynikajícími profesory a do-
centy, kteří je nad rámec uplat-
nění v  praxi připraví také na 
další studium a  případnou vý-
zkumnou práci, která je v  ob-
lasti sociální práce velmi důle-
žitá.

■ Jak byste motivovala 
uchazeče o  studium, aby se 
rozhodli pro studium oboru 
Sociální práce?

Práce sociálního pracovníka 
je práce, která má smysl. Jedná 
se o jednu z pomáhajících pro-
fesí, která je velmi potřebná, 
žádaná, ale i různorodá a určitě 
ne stereotypní. Je to práce s lid-
mi a  pro lidi. Bez nadsázky 
můžu říct, že je to práce, která 
mění svět k  lepšímu a  která 
změní život nejen klientům, ale 
i  samotným sociálním pracov-
níkům.

Na názor jsme se zeptali ta-
ké Mgr. Marcely Stryjové, ře-
ditelky Armády spásy, která 
vyučuje na Vysoké škole 
 PRIGO.

■ Jak byste motivovala 
uchazeče o  studium, aby se 
rozhodli pro studium oboru 
Sociální práce?

V  každé společnosti jsou li-
dé, kteří potřebují podporu 
a  pomoc, lidé, kteří se ocitají 
v  náročných situacích, které 
nedokáží zvládnout vlastními 
silami. Lidé, kteří jsou určitým 
způsobem handicapováni, a  to 
ať zdravotně nebo sociálně, 
např. z  důvodu věku, sociální-
ho postavení, nedostatku � nan-
cí apod. Sociální pracovníci 
jsou jedni z  těch důležitých 

profesionálů, kteří těmto lidem 
mohou pomoci k  tomu, aby 
svůj život mohli žít lépe a kva-
litněji. Pokud tedy chcete mít 
zaměstnání, o  jehož smyslu 
a  potřebnosti nebudete muset 
nikdy pochybovat, pak profese 
sociálního pracovníka je přes-
ně to pravé.

■ Proč by se měli rozhod-
nout pro Vysokou školu 
 PRIGO?

Na Vysoké škole PRIGO pů-
sobí vedle interních pedagogů 
také velké množství odborníků 
z  praxe. Studenti tak získávají 
informace od těch, kteří sociál-
ní práci sami vykonávají, jsou 
to odborníci z  různých organi-
zací, které působí v oblasti so-
ciální práce. Studium na Vyso-

ké škole PRIGO tedy v žádném 
případě není pouhá teorie odtr-
žená od praxe, ale právě na-
opak.

■ Jaká je podle Vašeho ná-
zoru uplatnitelnost absolven-
tů oboru Sociální práce?

Sociálních pracovníků je stá-
lý nedostatek, jak víme právě 
od našich spolupracovníků pů-
sobících v nejrůznějších nezis-
kových organizacích i ve státní 
správě, neustále hledají zaměst-
nance. I  s  ohledem na nároč-
nost profese je obměna zaměst-
nanců velká a  počet sociálně 
potřebných klientů neustále 
roste. Jak jsem uvedla výše, ex-
terní pedagogové působící na 
naší škole přicházejí z  praxe, 
během výuky mají možnost 

studenty poznat, a  vychovávat 
si tak i své budoucí kolegy.

Stejné otázky jsme položili 
jedné z  absolventek Vysoké 
školy PRIGO Bc. Lence Chu-
dobové, která nyní pracuje na 
pozici vedoucí oddělení Úřadu 
práce.

■ Jak byste motivovala 
uchazeče o  studium, aby se 
rozhodli pro studium oboru 
Sociální práce?

Sociální práce je oborem 
v  dnešní moderní společnosti 
velice potřebným a má i široké 
uplatnění. Je to obor, který je 
určený především pro ty, kteří 
rádi komunikují a pracují s lid-
mi, chtějí jim naslouchat a na-
pomáhat při řešení sociálních 

problémů, se kterými se potý-
kají. Studium sociální práce je 
zaměřeno nejen na teorii, ale 
velký důraz se klade i na praxi, 
která v  rámci studia probíhá, 
aby studenti nabyté znalosti do-
kázali propojovat, čili tzv. pro-
pojení teorie s praxí.

■ Proč by se měli rozhod-
nout pro Vysokou školu 
 PRIGO?

Studium sociální práce na 
VŠ PRIGO zastřešuje spoustu 
vystudovaných a  uznávaných 
odborníků, a  to nejen z  ČR, 
kteří ochotně předávají studen-
tům jak teoretické znalosti, tak 
své praktické zkušenosti. Kro-
mě záruky kvalitního studia na 
této škole je zde i možnost za-
pojovat se do spousty aktivit 

školy, které patří ke „student-
skému životu“, zmínila bych 
například Majáles či student-
ský ples.

■ Jaká je podle Vašeho ná-
zoru uplatnitelnost absolven-
tů oboru Sociální práce?

Uplatnitelnost absolventů 
oboru sociální práce je velice 
široká, ať už u  nestátních či 
státních organizací, s  různými 
cílovými skupinami osob. So-
ciální pracovník působí podle 
Zákona o  sociálních službách 
108/2006 Sb. v různých sociál-
ních službách, ať už v  oblasti 
sociální péče, sociálního pora-
denství tak i prevence.

PRIGO: Měňte s námi svět k lepšímu 
a věnujte se sociální práci

Stranu připravil
Jiří Tichý

NAŠE ANKETA

Ing. Michaela Tichá, Ph.D., prorektorka pro studium na Vysoké škole PRIGO.
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