
Studenti navazujícího stupně studia sociální 
práce rozvíjí hlubší předpoklady pro samo-
statný profesionální výkon v  oboru. Cílem 
studia je zprostředkovat budoucím sociálním 
pracovníkům znalosti a  dovednosti nezbytné 
především pro rozvíjení schopnosti samostat-
ně reflektovat a  vyhodnocovat životní situace 
různých cílových skupin klientů a  způsoby 
jejich zvládání, určovat postupy intervence či 

nastavení systémových opatření. Studium také rozvíjí způsobilost k samostatné 
koncepční činnosti v oboru sociální práce.  

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
Prezenční magisterské studium je nabízeno bez specializací. V kombinovaném 
magisterském studiu mají studenti možnost zvolit ze dvou specializací: sociální 
práce „mikro“ se zaměřením na případové poradenství, tedy na individuální či 
skupinovou sociální práci s příslušníky konkrétních cílových populací; sociální 
práce „makro“ se pak zaměřuje na programy služeb v komunitách a organizacích.  

ČÍM JE STUDIUM OBORU SPECIFICKÉ
V rámci dlouhodobé spolupráce vyučujících katedry s řadou významných insti-
tucí jsou studentům nabízeny možnosti zapojit se do výzkumných aktivit. Vlastní 
výzkum studenti realizují také jako součást tvorby diplomových prací.  Součástí 
studia jsou i příklady dobré praxe a výměna zkušeností s absolventy. 

KLÍČOVÁ TÉMATA OBORU
•	 organizace a kultura služeb sociální politiky a sociální práce
•	 sociální práce s rodinami a s marginalizovanými skupinami
•	 rizika sociálního vyloučení a politika sociálních služeb
•	 implementace opatření zaměřených na řešení životních situací klientů  
•	 implementace programů sociálních služeb

NÁVAZNOST NA DOKTORSKÉ STUDIUM
Doktorské studium přímo na katedře zprostředkuje nejnovější teoretické po-
znatky v oboru. 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
Absolventi oboru sociální práce nacházejí uplatnění ve všech stupních veřejné správy stejně jako centrálních orgánů 

(krajské či městské úřady, minister-
stva, úřady práce, správa sociálního 
zabezpečení, probační a  mediační 
služba apod.). Dále v  organizacích-
zřizovaných veřejnou správou nebo 
působících v rámci nevládního sekto-
ru, se zaměřením na široké spektrum 
služeb sociální práce pro různé cílové 
skupiny v obtížné životní situaci (ro-
diny s dětmi, senioři, dospívající, lidé 
s handicapem, dlouhodobě nemocní, 
osoby v krizi a řada dalších).
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