
Sociální práce

Naučíme vás profesionálně pomáhat lidem 
v obtížných životních situacích

b a k a l á ř s k ý  s t u d i j n í  p r o g r a m
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Baví vás analyzovat mezilidské vztahy a hledat řešení jejich problémů? Chcete pomáhat 
lidem a máte potřebu účinně ovlivňovat jejich obtížnou životní situaci? Hledáte studijní 
program, který by vás na takovou práci připravil? 

Studium programu Sociální práce na FSS je dobrou cestou, jak proměnit váš zájem 
v potřebné profesní znalosti, praktické dovednosti a zajímavé uplatnění v některé 
z veřejných, soukromých nebo neziskových organizací.

propojujeme teorii sociální práce s praxí

dlouhodobá profesní praxe u všech našich studentů a studentek

každý 10. studující promění svou praxi v pracovní uplatnění
 

90 % našich absolventů a absolventek najde uplatnění přímo  
             v sociální oblasti

416 hodin praxe během studia ve veřejných, soukromých,  
      církevních nebo neziskových organizacích
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Sociální práce je akademická i praktická disciplína, jejímž cílem je 
profesionální pomoc klientům nacházejícím se v obtížných životních 
situacích. Díky sociální práci se dostane pomoci lidem, kteří nemají 
možnost pomoci si za využití vlastních zdrojů, případně zdrojů ze svého 
okolí. A nebo si ani neuvědomují, že pomoc potřebují. Říká se, že sociální 
práce začíná mnohdy tam, kde intervence ostatních pomáhajících 
profesí končí. Důležitou součástí sociální práce je rovněž ochrana celé 
společnosti. Studium programu Sociální práce je studium, které je dobře 
využitelné v praxi a hlavně - připravíme vás na práci, která má smysl! 

Jak profesionálně doprovázet klienty, případně chránit společnost, 
vás naučíme, ať už zvolíte sociální práci jako jednooborové studium, či 
dvoubor.



Čím se například budete zabývat? 

 — analýzou podmínek života osob v obtížných životních situacích 

 — profesionálními intervencemi v sociální práci 

 — etickými problémy a dilematy v sociální práci 

 — sociálními službami a aktuálními postupy sociální práce 

 — analýzou různých opatření politiky sociálních služeb

 — základními principy výzkumu a jeho využitím při intervencích 
sociální práce



„Když jsem se hlásila na Sociální práci, nevěděla jsem, 
co to vlastně je. Nevěděla jsem to pořádně ani po prvním 
semestru. Jde totiž o velmi rozmanitý obor a jednotná 
definice neexistuje. Toho se ale nebojte. Studium vám dá 
teoretické základy, jak lze sociální práci pojímat, s jakými 
lidmi a problémy se v roli sociálního pracovníka můžete 
setkat, a hlavně jak je možné nepříznivé situace lidí řešit. 
Nejistoty o tom, jak s lidmi pracovat, zažene praxe. Tam 
poznáte realitu sociální práce i různé cílové skupiny. 
Praxe vám navíc dá to, že pod dozorem poznáte o kus více 
sebe sama – své silné a slabé stránky, svou povahu. Díky 
tomu se pro mě sociální práce stala srdcovým studijním 
programem, koníčkem, a nakonec i zaměstnáním.“
Adéla Kubíčková, studentka navazujícího magisterského 
programu Sociální práce, která působí také jako sociální 
pracovnice v kontaktním centru pro lidi bez domova se 
závislostí na alkoholu

Spojíme vás s profesním světem a naučíme 
pomáhat těm, kteří to potřebují. 

Osvojíte si aktuální varianty možností pomoci jednotlivcům, skupinám, rodinám i 
komunitám. Budete umět efektivně intervenovat do životní situace klientů sociální 
práce s cílem tuto životní situaci zlepšit. Budete umět pomáhat lidem ohroženým 
sociální izolací, vyloučením, těm, kteří buď nejsou společností přijímáni, nebo se jim 
nedostává dostatečné podpory. 



Přehled kompetencí: 

 — všeobecná odbornost v sociálních vědách

 — profesionální pomoc lidem v obtížných životních situacích

 — schopnost aplikovat znalosti sociální práce, sociální politiky, etiky, 
sociologie, psychologie a práva při pomoci konkrétnímu klientovi a klientce

 — schopnost samostatně posoudit životní situaci, nastavit a poskytnout 
intervenci

 — schopnost koordinovat pomoc a inovovat programy a služby sociální pomoci

 — schopnost samostatně realizovat výzkum v oblasti sociální práce



Absolventi a absolventky programu Sociální práce 
jsou velmi žádaní díky své kvalifikaci a praktickým 
zkušenostem, které získávají už během studia. 
Zvládají přímou práci s klienty, ale také náročné 
manažerské pozice, zakládají inspirativní 
organizace a zapojují se do výzkumných a 
vzdělávacích projektů. Navíc – a to považujeme za 
důležité – dělají práci, která má smysl.“
Kateřina Kubalčíková, vedoucí Katedry sociální 
politiky a sociální práce

Otevřeme vám cestu k jakékoliv pracovní pozici v oboru 
sociální práce – naše Katedra sociální politiky a sociální 
práce je totiž členem Asociace vzdělavatelů v sociální 
práci – budete tak splňovat veškeré předpoklady pro 
práci ve veřejných institucích, neziskových a církevních 
organizacích, i v soukromých firmách.



PROČ STUDOVAT SOCIÁLNÍ PRÁCI JAKO 
JEDNOOBOROVÉ STUDIUM?

prezenční – tříleté – předem jasně definovaný seznam povinných předmětů – široká 
nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů

Chcete se uplatnit v sociální oblasti a máte zájem pochopit a řešit reálné problémy lidí 
v obtížných životních situacích – zvolte jednooborové studium programu Sociální práce 
a věnujte se svému zaměření naplno.

Jde o první krok v přípravě pro vykonávání sociální práce v jakékoliv veřejné, soukromé, 
církevní nebo neziskové organizaci. Projdete propracovanou strukturou odborných 
předmětů a praxe, díky čemuž krok za krokem zvládnete potřebné profesní znalosti 
a dovednosti.

PROČ SI ZVOLIT SOCIÁLNÍ PRÁCI V KOMBINACI 
S DALŠÍM STUDIJNÍM PROGRAMEM V TZV. 
SDRUŽENÉM STUDIU?

prezenční – tříleté – propojení sociální práce s další oblastí v sociálních vědách – jedinečné 
kombinace studijních programů

Chcete se uplatnit v sociální oblasti a být současně schopni kvalifikovaně posoudit dění 
v oblasti veřejné a sociální politiky – zvolte studium programu Sociální práce v kombinaci 
se studijním programem Veřejná a sociální politika a lidské zdroje.

Máte možnost věnovat se sociální práci jako hlavnímu studijnímu programu a doplnit 
jej o tzv. vedlejší. Na svém diplomu pak máte uvedeny oba. Díky vybrané kombinaci 
programu Sociální práce s programem Veřejná a sociální politika a lidské zdroje se můžete 
zaměřovat např. na management sociálních služeb a řízení lidských zdrojů v nich.



Sdružené studium   
oblíbené kombinace na FSS MU

hlavní studijní program vedlejší studijní program
Sociální práce Veřejná a sociální politika a lidské zdroje
Sociální práce Environmentální studia
Sociální práce Sociální antropologie
Sociální práce Evropská studia

„Od druháku se můžete těšit na předměty 
spojené s praxí v našich partnerských 
organizacích. Budete mít na výběr z celé 
řady zajímavých pracovišť. A rozhodně v tom 
nebudete sami. Po celou dobu praxe budete 
mít zajištěnu supervizi – tedy odbornou 
podporu od vyučujících z naší katedry. 
Během ní je pro nás zásadní zajistit důvěrnou 
atmosféru, abyste bez časového tlaku mohli 
sdílet vše, co považujete za důležité.“
Pavel Navrátil, garant studijního programu 
Sociální práce na Katedře sociální politiky 
a sociální práce



„Studium sociální práce není jen o získávání znalostí a dovedností, které 
jsou důležité pro práci s jednotlivci a rodinami, co prožívají problémy 
spojené s chudobou, sociálním vyloučením, kriminalitou, diskriminací 
a podobně. Je to také o nabývání schopností pracovat s širším 
společenským prostředím, v němž je často třeba iniciovat nepopulární 
změny a hledat možnosti, jak se politici, úředníci, kontrolní orgány, 
pomáhající pracovníci, lidé s problémy a obyvatelé konkrétních lokalit 
mohou domluvit na vhodných řešeních prožívaných problémů.“ 
Roman Baláž, odborný asistent a stipendista Komise J. Williama Fulbrighta, 
který v roce 2019/20 bádal na Bostonské univerzitě v USA



Praxe – stáže – studium  
v zahraničí – a něco navíc

Na profesi sociálního pracovníka nebo pracovnice se 
u nás připravíte kvalitně. Čeká vás 416 hodin praxe, 
během nichž si vyzkoušíte metody a techniky sociální 
práce, získáte zkušenosti s pracovními vztahy, postupy 
práce v různých organizacích a také důležité kontakty 
pro vaše profesní uplatnění. 

Podpoříme vás i v zahraničním studijním pobytu 
či stáži. Je to totiž cenná zkušenost jak pro budoucí 
profesní, tak i osobní život. Vybrat si můžete mezi více 
než 30 partnerskými univerzitami v Evropě i mimo ni.



Navštivte nás během 
dne otevřených dveří 
či jiné akce na FSS

Navštivte web Katedry 
sociální politiky 
a sociální práce

Podejte si přihlášku  
ke studiu na FSS 

Sledujte nás na FB

Připravte se na přijímací 
testy do Bc. studia

Kontaktujte garanta 
programu doc. PhDr. Pavla 
Navrátila, Ph.D.


