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Koncepce odborné praxe 

NMgr. specializace Rozvoj a řízení v sociální práci



Praxe specializace Rozvoj a řízení v sociální práci

Odborná praxe v NMgr. specializaci Rozvoj a řízení v 

SP je realizována formou projektové výuky 

v průběhu kalendářního roku (studující 1.ročníku odbornou 

praxi zahájí od LS (v únoru 2022) 

Systém odborného praktického vzdělávání ve specializaci 

Rozvoj a řízení v sociální práci je postaven na třech 

pilířích: 

• odborné praxi 

•  semináři k odborné praxi

• supervizi odborné praxe



• Projektování rozšiřuje znalosti a dovednosti, které jsou
potřebné v budoucí práci, skýtá příležitost ověřit si své
dovednosti v praxi (Wolska – Prylińska , 2010,s. 79).

• Projektové vyučování je výuka založená na projektové
metodě (Kratochvílová, 2006). Projekt je chápan jako
komplexní pracovní úkol, při němž studenti samostatně řeší
určitý problém (problémový úkol, problémovou situaci, ...).

• Pomocí této výukové metody jsou studenti vedeni k
samostatnému zpracování určitých komplexních úkolů či
řešení problémů spjatých s životní realitou.

• Projektování je v didaktice řazeno mezi aktivizační metody,
v sociálně výchovném kontextu je pojímáno jako určitý
způsob jednání s ohledem na tradiční metody sociální práce
jako jsou např. práce se skupinou nebo komunitní práce.
(Kaniová)

Projektová výuka 



Odborná praxe specializace Rozvoj a řízení v sociální 

práci - rozdělení dle semestrů

Studující v prezenční i v kombinované formě studia v průběhu dvou

ročníků vykonají 2 odborné souvislé praxe ve formě projektové výuky

v projektových týmech (v maximálním početním složení týmu 4 osoby)

v rozsahu 160 hodin za studium.

• Název předmětu: Odborná souvislá praxe 1 

• Zkratka předmětu: KAM/NPR1P (prezenční forma), KAM/NPR1K 

(kombinovaná forma) 

• Garantka: Mgr. Anna Musialová, Ph.D.

• Vyučující: Mgr. Anna Musialová, Ph.D.

• letní semestr 1. ročníku, povinný rozsah je 80 hodin v semestru.

V průběhu Odborné souvislé praxe 1 se studující podílí v týmech na

mapování potřeb v organizaci a jejich vyhodnocení a na přípravě návrhu

řešení zvoleného tématu projektu ve spolupráci se zástupci organizace a

se zapojením jejích klientů (viz. Příloha č. 1 – „Průvodce“)



Odborná praxe specializace Rozvoj a řízení v sociální 

práci - rozdělení dle semestrů

• Název předmětu: Seminář k odborné praxi 1 

• Zkratka předmětu: KAM/NPSEP (prezenční forma), KAM/NPSEK 
(kombinovaná forma)

• Zařazení výuky: Výuka Semináře k odborné praxi 1 probíhá současně s 
předmětem Odborná souvislá praxe 1 (KAM/NPR1P, KAM/NPR1K) v 1. 
ročníku letního semestru

• Garantka předmětu: Mgr. Anna Musialová, Ph.D. 

• Vyučující předmětu: Mgr. Anna Musialová, Ph.D., Mgr. Šárka Kopřivová, 
Ph.D., Mgr. Věra  Malík Holasová, Ph.D., Mgr. Daniel Vrána

• Přímá výuka: 13 hodin v průběhu LS (5. setkání v průběhu LS v PS, 3. 
setkání v KS) + nabídka 2 skupinových/týmových konzultací (v rozsahu 2 
výukových hodin – tj, 1,5 hod) 

– Reflexe průběhu praxe

– Konzultační podpora projektovým týmům (coach – interní/externí 
vyučující)



Odborná praxe specializace Rozvoj a řízení v sociální 

práci - rozdělení dle semestrů

• Název předmětu: Odborná souvislá praxe 2 

• Zkratka předmětu: KAM/NPR2P (prezenční forma), KAM/NPR2K 
(kombinovaná forma)

• Garantka: Mgr. Anna Musialová, Ph.D. 

• Vyučující: Mgr. Anna Musialová, Ph.D.

• zimní semestr 2. ročníku. Její povinný rozsah je 80 hodin v semestru

• Studující se podílí v týmech na dopracování návrhu řešení tématu
projektu do podoby Pracovního plánu projektu (viz Příloha č. 4) a na
jeho uskutečnění po dohodě s organizací praxe.

• Součástí realizace projektu je i určení metody jeho evaluace
a následná realizace vybrané metody evaluace.

• Projektovým týmům je v průběhu realizace jejich Odborné souvislé praxe
2, nabízena podpora ve formě 2 týmových konzultací a v ZS také
supervize.



Praxe specializace Rozvoj a řízení v sociální práci v 

roce 2021



Praxe specializace Rozvoj a řízení v sociální práci v 

roce 2021



Odborná praxe specializace Rozvoj a řízení v sociální 

práci – Projektový den 

• Projektový den je akce, kterou organizuje FSS OU ve spolupráci se

studujícími a s organizacemi praxe a na které jsou prezentovány výstupy

projektů projektových týmů studujících, jež byly realizovány v rámci

odborných souvislých praxí (KAM/NPR1P, KAM/NPR1K, KAM/NPR2P,

KAM/NPR2K).

• Projektový den FSS OU je zpravidla organizován v termínu ve

zkouškovém období (v rámci vypsaného zápočtového termínu) ve 2.

polovině ledna (s ohledem na epidemickou situaci byl Projektový den FSS

OU organizován 25.1.2022 v online formě).



Další předměty vážící se k odborné praxi – předměty 

profilujícího základu specializace

• Financování služeb sociální práce a fundraising

• Strategické plánování a řízení v SP

• Evaluační a akční výzkum při plánování a rozvoji služeb sociální práce

• Projektový management

• Mezinárodní projektový management

• Sociální inovace a sociální podnikání v oblasti sociální práce

• Rozvoj a řízení lidských zdrojů v SP

• Prezentace sociální práce ve veřejném prostoru

Pro inspiraci: Příloha č. 7: Návrh témat k přípravě Návrhu projektu ve vazbě

k profilujícím předmětům NMgr. studia, specializace Rozvoj a řízení v sociální

práci.

Projektové týmy si registrují vybrané předměty profilujícího základu

specializace (v 1.ročníku LS) s ohledem na volbu tématu/řešeného

problému v organizaci praxe, případně mohou požádat vyučující předmětů

o odbornou konzultaci k řešenému tématu projektu.



Dílčí výstupy z evaluace Odborné 

souvislé praxe 1 a 2 v roce 2021
• Projektové týmy studujících za Odbornou souvislou praxi 1 a 2

vypracovávají

– Závěrečnou zprávu z Odborné souvislé praxe 1 a 2, součástí je také

zpracování Individuální reflexe člena/členky projektového týmu.

• Organizace praxe zpracovávají zpětnou vazbu k Návrhu projektu (v LS) a

Závěrečné hodnocení organizace k projektu (ZS)

• V ZS AR 2021/2022 byly realizovány v rámci fakultního IRP projektu

evaluační aktivity, které se zaměřovaly na zapojení mentorů/mentorek

organizací praxí do hodnocení koncepce Odborné souvislé praxe 1 a 2.

• - byly uskutečněny – 3 evaluační (online) workshopy

• - bylo realizováno 8 individuálních evaluačních rozhovorů (s mentorkami

organizací praxe)



Dílčí výstupy z evaluace Odborné 

souvislé praxe 1 a 2 v roce 2021
• Doporučení pro nastavení odborné praxe v roce 2022:

– Trojstranné evaluační setkání projektového týmu + organizace + zástupce
fakulty.

– Trojstranné setkání bychom ocenili na přelomu LS a ZS, pravděpodobně
na začátku ZS. Je to období, kdy můžeme zhodnotit dosavadní spolupráci
a výstupy, nakolik jsou v souladu s očekáváním FSS, organizace a týmu
studentů.

– Uspořádat evaluační setkání s mentory/mentorkami organizací praxe v
průběhu LS.

– Nerozdělovat Odbornou souvislou praxi 1 a 2 na semestry. Pokud by měli
studenti chuť pokračovat v projektu v průběhu letních prázdnin, tak proč
ne?

– Seznámení vedení organizace ze strany fakulty s možnými tématy nebo
zaměřením praxe ještě před mapováním potřeb v organizaci. Organizace,
tak bude moci studenty lépe nasměřovat.

– Harmonogram schůzek nechat na dohodě mentorů (nebo vedení) se
studenty jen určit minimální počet setkání a hodin (v organizaci)



Dílčí výstupy z evaluace Odborné 

souvislé praxe 1 a 2 v roce 2021
• Projektová výuka je určitě zajímavý nápad, protože zahrnuje propojení více

faktorů – ať už lidských – účastníci pracují na projektu ve vícečlenných

skupinkách, tak také volních – každý člen skupinky (týmu) přináší do projektu

své zkušenosti a znalosti nabyté ve studiu a také ze svých vlastních

zaměstnání a je sám o sobě přínosem.

• Projektová výuka je velice zajímavá, studenti mají možnost více se zapojovat

do chodu organizace, diskutovat se zaměstnanci. Tito zaměstnanci je berou

jako odborníky, kteří přicházejí s „jiným pohledem“ na chod organizace a

nemají ještě „provozní slepotu“.

• Praxe mi vzala opravdu hodně času a energie, přijde mi, že jsme stále řešily

jen praxi, protože i pro nás je to něco úplně nového.

• Velkým rozdílem mezi touto projektovou výukou a běžnou souvislou praxí je dle

mého názoru především míra zodpovědnosti na studenta kladená a míra

reálné účasti na dané aktivitě (na daném úkolu).

• Zajímavé na projektové výuce je, že se jako studenti naučíme aplikovat v praxi

to, co se na vysoké škole učíme.



Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci 

– NMgr. specializace Rozvoj a řízení v sociální práci

• autorky: dr. Anna Krausová, dr. Šárka Dořičáková, dr. Iva Tichá, Mgr.

Eva Krestová, Bc. Helena Křemenová, Dis., Mgr. Eva Otýpková

• rok 2019

• 51 stran

• 4 kapitoly a 8 příloh

https://dokumenty.osu.cz/fss/praxe/o-praxich/2nmgr-rarvsp/pruvodce-

odbornym-praktickym-vzdelavani%C3%ADm-nmgr-rarvsp.pdf

https://dokumenty.osu.cz/fss/praxe/o-praxich/2nmgr-rarvsp/pruvodce-odbornym-praktickym-vzdelavani%C3%ADm-nmgr-rarvsp.pdf
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