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2 ECTS (kredity) 2 

Typ modulu: Odborný, povinný Forma 

hodnocení: 

Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

- Vytváření kooperující skupiny  

- Učení a partnerská spolupráce  

- Osobní komunikační, dispozice  

- Sebeprezentování, empatické naslouchání  

- Techniky práce s hlasem, neverbální komunikace  

- Hra a herní techniky v životě a při práci s klienty  

- Shromažďování, kritika a analýza informací v týmu, týmová komunikace 

- Komunikační roviny řešení problému, formulace argumentů  

- Formální stránky veřejné prezentace  

- Dramatická výchova a práce s příběhem  

- Evaluace, hodnocení a ocenění 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Cílem modulu je nabídnou studentům v praktických ukázkách metody a techniky vedoucí k 

uvědomění a rozvíjení osobních kompetencí sociálního pracovníka. Semináře i cvičení jsou 

zaměřeny na rozvíjení komunikačních dovedností, sebeuvědomění, rozvoji kreativity, 

schopnosti koncentrace, smyslového vnímání a sebereflexe, rozvoj empatie. Modul je veden 

zejména prakticky. Cílem je také nabídnou studentům škálu technik a aktivit, které by mohli 

ve své práci využívat v kontaktu s klienty. 

Studenti si v praktických cvičeních a v kontextu s prostudovanou literaturou uvědomí 

základní principy činnostního učení, interaktivních metod vzdělávání. V rámci sebereflexe si 

také studenti uvědomí své osobní dispozice pro práci s lidmi pro úspěšné zapojení 

do kolektivu, pro prezentování vlastních postojů i pro vedení skupiny. 

Způsob ukončení modulu: Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast v praktických cvičeních. 

Prostudování zadané literatury a 

informačních zdrojů užívaných během 

výuky. 

100% docházka na výjezdním bloku 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast v praktických cvičeních 50 % 

100 % docházka na výjezdním bloku 50 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou interaktivních diskusních seminářů. 



V rámci OSV je plánován 3 denní výjezd do terénu. Budou využívány metody podporující 

aplikace teorie v praxi a zvyšující motivaci studentů (týmová práce, sebereflektivní metody, 

metody kritického myšlení, metody rozvoje tvořivosti, situační a inscenační metody, 

simulace a hry) 

Základní literatura:  
VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik - srovnání systémů. Grada, 2007. 

ISBN 978-80-247-1865-1 

SRB, V. Jak na osobnostní a sociální výchovu. Praha, 2007. ISBN 978-80-87145-00-5. 

SCHULZ VON THUN, FRIEDEMANN. Jak spolu komunikujeme? : překonávání nesnází při 

dorozumívání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0832-9. 

Doporučená literatura: 
BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. 

Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6. 

Valenta, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Agentura Strom, 1997. ISBN 80-

901954-1-5. 

VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: Aisis, 2006. ISBN 80-

239-4908-X. 

VALENTA, J. Učit se být : témata a praktické metody pro osobnostní a sociální výchovu na ZŠ a SŠ. 

Vyd. 2. Praha : Agentura Strom, 2003. ISBN 80-86106-10-1. 

DUBEC, M. Zásobník metod používaných v OSV. Praha, 2007. ISBN 978-80-87145-02-9. 

 


