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I. Oborová rada:  

Předseda:  

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  

Interní členové:  

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity  

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity  

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 

Externí členové:  
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě 

prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě 

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy  

II. Zaměření a cíle studia  

Doktorské studium je určeno odborníkům, kteří hledají zajímavou a úspěšnou práci při analýze, výzkumu 

a koncipování programů sociální politiky, politiky sociálních služeb a služeb sociální práce, eventuálně při jejich 

implementaci na mezinárodní, národní, oblastní i místní úrovni, a v neposlední řadě i pedagogům v této oblasti. 

Doktorské studium chápeme mimo jiné i jako příležitost systematického studia sociální politiky a sociální práce 

pro ty pracovníky sektoru sociální politiky, služeb a sociální práce, kteří jsou absolventy vysokoškolského studia 

příbuzných oborů a mají zkušenosti z činnosti v tomto sektoru, stejně jako předpoklady k výzkumné a koncepční 

práci, ale pro výkon takových vysoce specializovaných profesních činností neměli v minulosti možnost získat 

specializované vzdělání.  

Cílem studia je připravit špičkové odborníky v oblasti sociální politiky, sociálních služeb a sociální práce 

k samostatné analytické činnosti, ke koncipování a řízení implementace adekvátních strategií, s důrazem na:  

- získání poznatků a dovednosti odpovídající nejnovějším rozvojovým trendům disciplíny sociální politika a 

sociální práce;  

- prohloubení teoretických poznatků sociálních věd, které jsou využity v oblasti sociální politiky a sociální práce;  

- kultivaci schopnosti samostatné vědecké reflexe různých aspektů řešení sociálních problémů a obtížných 

životních situací provázené zvládáním ovládnutí pokročilých výzkumných a analytických metod umožňujících  

- rozvoj koncepčního, metodického a efektivního rozhodování v oblasti sociální politiky a sociální práce  

III. Profil a uplatnění absolventa  

Absolvent doktorského studia bude vybaven nejnovějšími teoretickými poznatky z oblasti sociálních věd, 

které jsou relevantní pro oblast sociální politiky a sociální práce (zejména poznatky veřejné a sociální politiky, 

sociologie, ekonomie, psychologie, politologie, teorie a metod sociální práce, etiky a práva). Bude ovládat 

výzkumné postupy potřebné ke komplexní analýze sociálních problémů, obtížných životních situací a jejich 

řešení. Bude také sám schopen tvořit koncepce, programy, projekty a analýzy řešení sociálních problémů a 

obtížných životních situací. Bude připraven po získání potřebných zkušeností koordinovat výzkumnou, koncepční 

a analytickou práci na řídících pracovních pozicích v institucích sociální a veřejné politiky, v organizacích 

neziskového sektoru i v soukromých podnicích.  

Absolventi našeho studia nachází úspěšnou pracovní kariéru ve výzkumných a akademických institucích, 

jakož i v institucích veřejné správy, sociální politiky, práce a služeb. Stávají se výzkumníky, tvůrci koncepcí a 

programů v těchto institucích. Prosazují se jako autoři strategií řešení sociálních problémů nebo podpory zvládání 

obtížných životních situací na všech úrovních působení (národní, oblastní i lokální), jako poradci a experti 

politických subjektů, státní správy nebo nevládních (i nadnárodních) organizací.  

 

 

IV. Podmínky přijímacího řízení  

Ukončené VŠ magisterského vzdělání v oboru sociální politika nebo sociální práce, případně v příbuzném 

oboru. Prokázaná orientace v soudobé teorii a metodách sociálních věd a jejich aplikace při koncipování  

badatelského záměru uchazeče (viz níže přijímací zkouška), znalost angličtiny na úrovni, která dává předpoklady 



k jeho zvládnutí a užívání v rámci doktorského studia. Součástí přijímacího procesu je zkouška z anglického 

jazyka.  

Součástí přijímací zkoušky je také krátká prezentace výzkumného projektu, který chce uchazeč v průběhu 

studia realizovat. Důležitým kritériem rozhodování o přijetí je kvalita teoretického a metodického rozpracování 

výzkumného projektu uchazeče. Oborová rada a přijímací komise též přihlíží k relevanci tématu výzkumného 

projektu z hlediska oboru Sociální politika a sociální práce a z hlediska výzkumného zaměření Katedry SPSP a k 

jazykové způsobilosti uchazeče ke studiu. Katedra SPSP vypisuje tématické okruhy pro výzkumné projekty 

doktorandů, které vycházejí z výzkumné a expertizní činnosti katedry. 

Tématické okruhy doktorského studia, resp.výzkumných projektů doktorandů:  

Hlavní tématické okruhy  

• Etika sociální práce  

• Existenciální nouze jako předmět intervence sociální práce a sociálních služeb  

• Hodnocení programů intervence a pomáhajících intervencí do životních situací příslušníků menšin, 

marginalizovaných a znevýhodněných skupin  

• Chudoba, role sociálních transferů při eliminaci chudoby  

• Implementace programů sociální politiky  

• Klíčové problémy (dilemata) soudobého sociálního státu  

• Kulturní kontexty tvorby a realizace programů sociální politiky  

• Marginalizace na trhu práce a opatření ve prospěch ohrožených skupin  

• Mediace  

• Občanské poradenství  

• Opatření sociální (veřejné politiky) a nezaměstnanost  

• Organizace a kultura služeb sociální práce 

• Politika pracovního trhu, hodnocení programů zaměstnanosti  

• Role sociální politiky při harmonizaci pracovního a rodinného života  

• Sociální exkluze a sociální inkluze – plány, programy, intervence  

• Soudobé trhy práce a Evropská strategie zaměstnanosti  

• Institucionalizace (identita, legitimita a legitimizace, standardizace očekávání a výkonu aj.) sociální práce   

• Teorie a metody sociální práce 

• Teorie a metody sociální práce s příslušníky menšin, marginalizovaných a znevýhodněných skupin  

• Životní situace příslušníků minorit, marginalizovaných a znevýhodněných skupin a řešení jejich problémů  

• Organizační změna a podmínky rozvoje organizací, zejména pomáhajících organizací a organizací sociálních služeb  

 

Uchazeči mohou navrhovat vlastní témata, která mohou být rovněž přijata, pokud korespondují se zaměřením oboru 

SPSP.  

VI. Průběh studia a studijní program  

Doktorské studium je možné studovat v prezenční a kombinované formě. Doktorské studium prezenčního a 

kombinovaného programu oboru sociální politika a sociální práce na FSS je čtyřleté s možností prodloužení v 

odůvodněných případech, mezi než patří volba jeho kombinované formy, nejdéle však na dobu sedmi let. Pro studenty 

presenčního studia je jeden formální semestr roven jednomu kalendářnímu semestru, zatímco studenti kombinovaného 

studia si mohou naplánovat jeden formální semestr na dva kalendářní semestry.  

Současná akreditace umožňuje provádět existující program, v něm obsažené konzultace a zkoušky v anglickém 

jazyce. Rovněž disertační práce mohou být předkládány a oponovány v anglickém jazyce, ve kterém je k dispozici 

potřebná literatura. Technická (administrativní) podpora výuky v AJ je zajištěna.  

VII. Personální garance studijního oboru: 

Školitelé doktorandů a vědečtí pracovníci, kteří zabezpečují přednáškové kurzy  

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. katedra sociální politiky a sociální práce 

prof.. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. katedra sociální politiky a sociální práce 

doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. katedra sociální politiky a sociální práce  

doc. PhDr. Jiří Winkler PhD. katedra sociální politiky a sociální práce  

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. katedra sociologie  

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. katedra sociologie  

prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. katedra sociologie  

doc. PhDr. Dušan Šimek Filozofická fakulta UP v Olomouci  

prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D. FSS OU Ostrava 



doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. FSS OU Ostrava 

doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno  

 

  

 VIII. Informace a kontakty  

Webová stránka Katedry sociální politiky a sociální práce: http://spsp.fss.muni.cz/ 

Informace o přijímacím řízení do doktorských programů:  

http://www.fss.muni.cz/cz/site/studium/doktorske/rizeni 

Vstup do internetové přihlášky do DSP  

http://is.muni.cz/prihlaska/  

Předseda oborové rady a koordinátor doktorského studijního programu SPSP:  

prof. PhDr. Libor Musil, CSc. - tel: 549495378. email: musil@fss.muni.cz  

Sekretářka katedry SPSP: Mgr. Hana Kotolová, DiS. – tel: 549494724, email: kotolova@fss.muni.cz 

Studijní oddělení pro doktorské studium na FSS MU: email: dsp-info@fss.muni.cz 

Hana Hoblová, tel: +420 54949 4150 (studijní záležitosti)  

Stanislava Tichá, tel. +420 549 49 4149 (přijímací řízení)  
 

http://www.fss.muni.cz/cz/site/studium/doktorske/rizeni
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