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1. Sociální politika a její základní principy 
Sociální politika a její vztah k jiným vědním oborům. Předmět, subjekt a objekt sociální politiky. Principy 
sociální politiky – princip spravedlnosti, solidarity, ekvivalence, subsidiarity, participace. Stát jako garant 
sociální politiky. 

2. Sociální stát 
Vymezení sociálního státu. Sociální stát a sociální politika. Vznik, vývoj a typy sociálního státu. Cíl, 
podstata a obsah sociálního státu. 

3. Cíle, funkce a nástroje sociální politiky 
Cíle sociální politiky. Funkce sociální politiky. Nástroje sociální politiky. Aktéři sociální politiky. Sociální 
dokumenty.  

4. Sociální zabezpečení 
Vymezení sociálního zabezpečení – historie (Bismark, Beveridge, Myrdal) a současnost. Systém 
sociálního zabezpečení v ČR.  

5. Sociální pojištění  
Struktura a účel sociálního pojištění. Právní úprava. Sociální událost. Dávky sociálního pojištění.  

6. Zdravotní politika 
Zdraví a nemoc. Cíle zdravotní politiky. Veřejné zdravotní pojištění. Plátci pojistného. Zdravotní 
pojišťovny. 

7. Rodinná politika 
Zákon o rodině (Občanský zákoník a jeho ustanovení o rodině). Sociální politika v podpoře rodin. Dávky. 
Bytová politika. 

8. Politika zaměstnanosti 
Nezaměstnanost. Příčiny, druhy, měření nezaměstnanosti. Důsledky nezaměstnanosti. Ohrožené 
skupiny obyvatel.  Cíle politiky zaměstnanosti. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti. Podpora a dávky 
pro nezaměstnané.  Trh práce a politika zaměstnanosti.  Systém služeb zaměstnanosti v ČR. 

9. Chudoba  
Definice chudoby. Nástroje měření a způsoby řešení chudoby.  Záchranná sociální síť. Nerovnost 
a sociální vyloučení. Vyloučené lokality. Ohrožené skupiny. Koncepce sociálního začleňování. Komunitní 
práce. 

10. Státní sociální podpora 
Právní úprava. Cíl, znaky, struktura dávek státní sociální podpory.  
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11. Hmotná nouze 
Systém pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava. Definice hmotné nouze. Dávky.  Životní minimum. 
Existenční minimum. 

12. Etika práce v pomáhajících profesích 
Mezinárodní a národní etický kodex sociálních pracovníků. Předsudky. Kulturní stereotypy. Morální 
a etické hodnoty. 

13. Politika zaměstnanosti v EU 
Charakteristika trhu práce v EU. Cíle politiky zaměstnanosti. Přístupy k zásahům do trhu práce. Základní 
legislativní rámec, strategie, dokumenty, programy. Evropský sociální fond. 

14. Sociální služby 
Definice. Zákon o sociálních službách. Standardy kvality sociálních služeb – jejich struktura a význam.  
Zřizovatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb v ČR. 

15. Financování sociálních služeb 
Zdroje financování sociálních služeb. Participace klientů na úhradě za sociální služby. Příspěvek na péči. 
Dotace ze státního rozpočtu. Podíl úhrad z veřejného zdravotního pojištění. 

16. Veřejný sektor a veřejné statky 
Vymezení veřejného sektoru. Vztah veřejný sektor a teorie potřeb. Vymezení veřejných a soukromých 
statků. Efektivnost veřejných statků. 

17. Sociální politika podniku 
Vymezení sociální politiky podniku. Sociální zabezpečení zaměstnanců nad rámec povinného pojištění. 
Benefity pro zaměstnance. Chráněné pracovní místa. Chráněné dílny. 

18. Sociální politika EU 
Charta sociálních práv pracujících.  Historické mezníky sociální politiky EU (Maastrichtská, 
Amsterodamská smlouva). Zelená kniha o evropské sociální politice. Bílá kniha o evropské sociální 
politice. Globalizace. Strategie do roku 2020. 

19. Sociální poradenství 
Vymezení sociálního poradenství (zákon o sociálních službách). Vymezení základního a odborného 
poradenství.  Soudobá paradigmata sociální práce. Změny paradigmatu sociální práce.  Poradenský 
proces. Specifika sociálního poradenství. Verbální a neverbální komunikace v poradenství. Teorie 
v sociálním poradenství. 

20. Modely a vybrané přístupy v sociálním poradenství - I. 
Sociálně-psychologické a komunikační modely. Systemický přístup. Přístup orientovaný na klienta. 
Přístup orientovaný na úkoly. Distanc mezi poradcem a klientem. 

21. Modely a vybrané přístupy v sociálním poradenství – II. 
Humanistické a existenciální teorie. Kognitivně-behaviorální teorie. Přístup plánované péče. 
Antiopresivní přístup.  Zpětná vazba.  Sebereflexe.  Syndrom vyhoření. 
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