
Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Název: Sociální politika 6 Název anglicky: SocialPolicy 6 

Kód modulu: SCP6/REI Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 26 hodin (13P/13S) 

2 h/týdně 

Vyučující: Bc. Hana Reismüllerová 

Vstupní podmínky: Absolvování Sociální 

politika 5 

Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené 

období 

6. ECTS (kredity) 3 

Typ modulu: Odborný, povinný Forma hodnocení: Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

1. Sociální rizika, rozsah sociálního zabezpečení, sociální příjmy, systémy dle platné právní úpravy 

2. Důchodové pojištění, vymezení a charakteristika průběžně financovaných systémů 

3. Penzijní připojištění, alternativy k finančnímu zajištění se ve stáří 

4. Komunitní plánování sociálních služeb - teoretický kontext 

5. Sociální a solidární ekonomika, sociální inovace, subjekty sociální ekonomiky 

6. Gender a politika rovných příležitostí 

7. Sociálně právní ochrana dětí 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Po úspěšném absolvování modulu budou studenti schopni znalosti sociální politiky uplatňovat v různých 

oblastech a na různých úrovních nejen veřejné správy, ale i ve veřejném sektoru obecně, získají dovednosti, 

které jim umožní v těchto oblastech působit. Studenti získají schopnost propojit základní roviny sociální 

politiky: obecný, teoretický základ sledované problematiky a praktickou aplikaci získaných poznatků.Modul 

má také má studentům poskytnout vhled do oblasti komunitního plánování, sociálního podnikání, gender 

problematiky. Pozornost je věnována vymezení činnosti jednotlivých orgánů sociálně‐právní ochrany dětí; 

základním zásadám výkonu sociálně‐právní ochrany dětí; opatřením směřujícím k ochraně práv a právem 

chráněných zájmů. Student rozumí systému náhradní rodinné péče, včetně vymezení obsahu jednotlivých 

forem náhradní rodinné péče a procesu zprostředkování pomoci rodinám s nezaopatřenými dětmi.Zná 

pravidla a možnosti sociální pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením či osobám, které se ocitly 

v mimořádně obtížné situaci a umí je aplikovat na konkrétních kazuistikách. 

Způsob ukončení modulu: Klasifikovaný zápočet(KZ) 

Požadavky na studenta: 

Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období. 

Průběžné požadavky: 3 písemné testy; hodnocení:  

100-90 % = výborně, 89-90 % = velmi dobře, 79-70 %  

= dobře, méně než 70 % = nevyhověl/a. 

Klasifikovaný zápočet - písemný test a ústní 

přezkoušení. (Student musí prokázat, že pochopil 

probrané učivo, umí se v problematice sociální politiky 

plně orientovat  

a dokáže aplikovat v praxi na zadaném problému.). 

 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Tři písemné testy 20 % 

Klasifikovaný zápočet – (minimálně 70 % úspěšnosti) 30 % 

Klasifikovaný zápočet –ústní přezkoušení 40 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů 

v učebně vybavené počítačem a data projektorem. 

Základní literatura:  
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
BOTEK, Ondrej. Sociálna politika pre sociálnych pracovníkov,Piešťany: PN print, 2009. ISBN 978-80-970240-0-0 
ČÁMSKÝ, Pavel, SEMBDNER, Jan: KRUTILOVÁ, Dagmar. Sociální služby v ČR v teorii a praxi, Portál, 2011. 

ISBN 978-80-262-0027-7 
KREBS, Vojtěch a kol. Sociální politika. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 568 s. ISBN 978-80- 7478-921-2 



MATOUŠEK a kol. Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. 573 s. ISBN 978- 80-262-0366-7 
 
MATOUŠEK a kol. Sociální práce v praxi: Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 2. vyd. Praha: Portál, 

2010. 352 s. ISBN 978-80-7367-818-0 
MATOUŠEK a kol. Základy sociální práce. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 312 s. ISBN 978-80-262-0211-0 
MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 3. vyd. Praha: Portál, 2013. 400 s. ISBN 978-80-262-0213-

4. 
MATOUŠEK, Oldřich. Slovník sociální práce. 3. vyd. Praha: Portál, 2016. 272 s. ISBN 978-80-262-1154-9 
MATOUŠEK, Oldřich. Sociální služby. 2. vyd. Praha: Portál, 2011. 200 s. ISBN 978-80-262-0041-3 
SOKOL, Radek a Věra TREFILOVÁ. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb: Vyd. 1. 

Praha: ASPI, 2008, 424 s. Meritum, 49. sv. ISBN 978-807-3573-164 
TOMEŠ, Igor. Obory sociální politiky: úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-807-3678-

685.. 
TOMEŠ, Igor. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 2001. 231 s. 
TOMEŠ, Igor. Sociální správa: úvod do teorie a praxe. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-807-3674-830.  
Platné právní předpisy pro oblast sociální politiky a předpisy souvisící, Praha. www.mpsv.cz 
Směrnice a Nařízení Rady EHS, Praha. www.mpsv.cz ,Studijní text poskytnutý v rámci modulu SCP 
 

Doporučená literatura:  

KALOUS, Jaroslav, VESELÝ, Arnošt. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006a. 172 

s. ISBN 80-246-1260-7 
KALOUS, Jaroslav, VESELÝ, Arnošt. Vybrané problémy vzdělávací politiky. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006b. 

159 s. ISBN 80-246-1262-3 
KELLER, Jan a Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost?: chrám, výtah a pojišťovna. Vyd. 1. Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2008, 183 s. Studie (Sociologické nakladatelství), 49. sv. ISBN 978-808-6429-786. 
KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese: psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a 

zdravotnické profese. 6. vyd. Praha: Portál, 2016. 152 s. ISBN 978-80-7367-922-4 
KUCHAŘ, Pavel. Trh práce, sociologická analýza. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1383-3 
KUCHAŘOVÁ, Věra. Rodina s nezaměstnaným členem domácnosti. Bratislava: ÚPSV, 1992. 45 s. ISBN 80-

7138-065-2 

Doporučená periodika: 
Sociální politika, Sociální revue 
Platné právní předpisy pro oblast sociální politiky a předpisy souvisící,  
Směrnice a Nařízení Rady EHS, Praha. www.mpsv.cz: 
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění 
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v pl. 

znění 
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění 
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění 
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění 
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR o sociálním zabezpečení, v platném znění 
Zákon č. 182/1991 Sb., o provedení zákona o sociálním zabezpečení, v platném znění 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění 
Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánu 

České republiky v sociálním zabezpečení, v platném znění 
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění 
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 
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