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Struktura vzdělávání na ZSF JU

 Bakalářské programy: 

 Sociální práce (garant: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.)

 Zdravotně-sociální péče (garant: PhDr. Lenka Motlová, 

Ph.D.)

 Magisterský program: 

 Management sociální práce v organizacích (garant doc. 

Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.)

 Doktorský program:

 Sociální práce (garant doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, 

Ph.D.)

 Habilitační řízení:

 Zdravotně-sociální péče



Bakalářský program – Sociální 

práce, 3 specializace

 1. Sociální práce se seniory a s klienty se 

zdravotním postižením; 

 2. Sociální práce ve veřejné správě;

 3. Sociální práce s menšinami, imigranty a uprchlíky.  

 Vznik programů na ZSF JU byl sestaven taktéž z analýz 

provedených v rámci projektu  ESF s názvem Rozvoj JU 

– ESF, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348.

 Nové požadavky na specializace sociální práce –

zvyšující se náročnost sociální reality – požadavky na 

nové kompetence, znalosti a dovednosti… 



Důvody pro vznik specializace č.3 

 Vývoj migrace v ČR (od roku 1989)

 Demografický vývoj v ČR (Populační prognóza v ČR do roku 2101)

 V roce 2101 bude v ČR průměrný věk 47,4 let

 celkový počet obyvatel bude přibližně stejný a to zejména díky cizincům (tedy 

10,53 milionu obyvatel; v roce 2018 to bylo 10,61 milionů)

 Řízená integrace se bohužel týká velmi malého počtu cizinců – resp. 

azylantů (za posledních 10 let se v ČR jednalo přibližně o cca 2000 

azylantů)

 dalších vice než 640 000 cizinců se potýká s bariérami v integraci 

samostatně, s dobrovolným využitím nabídky existujících služeb pro 

cizince (647 650 cizinců k 30.9.2021 s trvalými a dalšími typy pobytu dle 

Ředitelství služby cizinecké policie)

 Zvyšování národnostní rozmanitosti s sebou nese nové výzvy pro sociální 

práci – resp. v integraci cizinců žijících na území ČR

 Nové pracovní pozice – týkající se integrace a migrační politiky v ČR 



Specializace č. 3: Sociální práce s 

menšinami, imigranty a uprchlíky

 je orientovaný na problematiku práce s menšinami 

žijícími na území ČR, imigranty a uprchlíky, 

 důraz je kladen na znalost mezinárodních migračních 

toků (sociopolitické situace v zemích původu), 

specifik jednotlivých menšin z hlediska 

sociokulturního a náboženského, 

 dále orientace na konkrétní překonávání bariér v 

integraci prostřednictvím realizace metod a technik 

sociální práce; včetně boje s diskriminací a 

interkulturní komunikace. 



Specializace 3 - Sociální práce s 

menšinami, imigranty a uprchlíky

 Sociokulturní a náboženská specifika menšin, imigrantů a 

uprchlíků(ZS)

 Mezinárodní ochrana a integrace menšin v ČR i v Evropě (ZS)

 Lidská práva v oblasti migrace a integrace menšin i imigrantů (ZS)

 Etické reflexe migrace a integrace v evropském prostoru(ZS)

 Cesty Romů – historická, kulturní a náboženská specifika (ZS)

 Sociální práce s Romskou národnostní menšinou (LS)

 Kulturní, historické a sociální souvislosti migrace (LS)

 Státní a nestátní sektor v oblasti migrace a integrace (LS)

 Metody a techniky sociální práce s imigranty, uprchlíky a jejich 

dětmi (LS)

 Seminář s odborníky z praxe (LS)



Metody a techniky 

sociální práce
další metody a techniky – vedle „Antiopresivního

přístupu“



Obecné metody

 Schopnosti, dovednosti a znalosti sociálních pracovníků v 
této oblasti

 Stojí na základech – tedy metodách a technikách 
sociální práce, které získají v předchozích dvou letech 
studia

 Interkulturní komunikace
- speciální přístup sociálních pracovníků k porozumění 
chování, způsobů komunikace, kulturním vzorům a 
zvykům lidí pocházejících z různého kulturního prostředí 
(viz „multikulturní empatie“)

 Aktivní boj s diskriminací
a) národní (politická) a regionální úroveň
b) individuální úroveň



Konkrétní metodologie
(děti a dospělí)

 Individuální rozhovor

(viz ukázka techniky)

 Rozšíření individuálního rozhovoru „Zpátky 
ke kořenům uprchlíka či imigranta“

 Networking

 Empowerment

 Sociální práce s klientem trpícím post-
traumatickou stresovou poruchou (PTSD)



Konkrétní metodologie

(děti a dospělí)
budou podrobně probrány, možnost vyzkoušení v rámci seminářů

 Koučování (zaměstnání, 
vzdělání, práce s 
portfoliem)

 Proces vytváření 
„správné volby“

 Problematika depistáže
 Komunitní rozvoj a 

plánování (result-based 
accountability)

 Práce s dobrovolníky



Literatura I - časopisy
 Speciální čísla:

 Uprchlíci a sociální práce – celé č. 2/2017. Časopis 

sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP. ISSN 

1213-6204.

 Otázky migrace ze zdravotního a sociálního hlediska 

– celé č. 4/2017. Časopis Kontakt. ISSN 1212-4117 

(Print), ISSN 1804-7122 (Online) Dostupné z: 

http://casopis-

zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/4~2017

 Seznam časopisů

 International Migration (IM), 

 International Migration Review (IMR)

 Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS)

 Journal of Refugee Studies 

http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/4~2017


Literatura II - další

 VACKOVÁ, J. a kol. Sociální determinanty zdraví u cizinců žijících v Jihočeském kraji. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 215 s. ISBN 978-80-7422-544-4

 VACKOVÁ, J. a kol. Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České 

republice. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 314 s. ISBN 978-80-7422-470-6

 BALÁŽ, R., 2012. Využití teorie sítí při sociální práci s cizinci. Časopis sociální 

práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2012, roč. 12, s. 92-101. ISSN 1213-6204.

 DVOŘÁKOVÁ, J., HORSKÁ, J. a kol., 2008. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a 

jejich dětmi. Příručka pro pedagogy. Praha: Triton. 

 KELLER, J., 2017. Evropské rozpory ve světle migrace. Praha: Nakl. PhDr. Alena Miltová. 

228 s. ISBN: 978-80-7419-249-4

 KOLEKTIV AUTORŮ, 2008. Metody sociální práce s imigranty, azylanty a jejich dětmi. 

Praha: Triton. Dostupné z: 

http://migrace.charita.cz/res/archive/000152.pdf?seek=1449434804

 KOLEKTIV AUTORŮ, 2016. Masová migrace: záchrana nebo zkáza Evropy. Praha: Institut 

Václava Klause. 220 s. EAN: 9788087806951

http://migrace.charita.cz/res/archive/000152.pdf?seek=1449434804


Návrh revize standardu

11. Menšinové skupiny

 Nutná reflexe vývoje migrace v ČR, zohlednění 

zastoupení národnostních menšin a cizinců

 1. krok – terminologické úpravy (zejména s ohledem na 

zařazení cílové skupiny „cizinci“)

 standard je zaměřen na etnické menšiny – je otázkou, 

zda nezařadit pojem národnostní menšiny

 2. krok – pokud o něj bude zájem – další revize obsahu, 

kterou je nutné vydiskutovat v rámci ASVSP (např. 

orientace na integraci cizinců) 
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