
Cílem programu je připravit odborníky v oblasti sociální 
politiky, sociální práce a sociálních služeb k samostatné 
analytické činnosti, ke koncipování a implementaci ade-
kvátních strategií nebo metodik pomáhající intervence, 
s důrazem na:
prohloubení teoretických poznatků sociálních věd 
prostor pro vypěstování schopnosti vědecké reflexe i se-
bereflexe vlastní expertní činnosti
poznatky a dovednosti odpovídající nejnovějším rozvo-
jovým trendům disciplín.

VÝČET VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ 
A VĚDECKÉ ZAMĚŘENÍ PRACOVIŠTĚ 
Pracoviště se zaměřuje zejm. na následující:
• politika zaměstnanosti, 

• problematika sociálního vyloučení, etnik, minorit, 
marginalizovaných skupin, komunální politika soci-
álních služeb,

• organizace a kultura služeb sociální politiky a soci-
ální práce

• institucionalizace sociální práce,
• implementace programů sociální politiky a  sociál-

ních služeb

TÉMATICKÉ OKRUHY A ZÍSKANÉ 
DOVEDNOSTI
Absolvent bude vybaven nejnovějšími teoretickými po-
znatky, které jsou relevantní pro oblasti veřejné a sociální 
politiky, sociologie, ekonomie, psychologie, politologie, 
teorie a metod sociální práce, etiky a práva. Bude ovládat 
výzkumné postupy potřebné ke  komplexní analýze so-

ciálních problémů nebo životních situací klientů, tvorbě 
koncepcí, programů a projektů nebo ke koncipování po-
máhajících intervencí

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi mohou získanou kvalifikaci uplatnit jako od-

borníci v  institucích sociální 
politiky, práce a  služeb: jako 
výzkumníci, analytici, tvůrci 
koncepcí, projektů a  progra-
mů v  těchto institucích, jako 
autoři strategií řešení sociál-
ních problémů na všech úrov-
ních, jako autoři metodických 
konceptcí sociální práce s kli-
entem, jako poradci a experti 
politických subjektů a  státní 
správy.

Studium je členěno do pěti studijních programů, 
studenti volí konkrétní jednooborové studium.
 Ð Přijímací řízení 2 x ročně 
 Ð Standardní doba studia 4 roky
 Ð 240 kreditů za studium 
 Ð V denním studiu stipendium
 Ð Zapojení do vědy a výzkumu prostřednictvím 

školitele
Studium je ukončeno státní doktorskou zkouškou, 
obhajobou disertační práce a ziskem titulu Ph.D. 
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