
 

Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná 

škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. 

Název: Sociální vyloučení Název anglicky: Social Exclusion 

Kód modulu: SOV/ Forma vzdělávání: denní 

Rozsah modulu: 30 hodin (15P/15S) 

2h/týdně 

Vyučující: Mgr. Vendula Machová 

Vstupní podmínky: Přijetí do prvního ročníku studia Platnost modulu od: 1. 9. 2015 

Doporučené období 1. - 2.  ECTS (kredity) 1 

Typ modulu: Povinně volitelný Forma hodnocení: Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

1. Úvod do problematiky sociální nerovnosti, lidé na okraji společnosti ve středověku a novověku 

2. Marginalizace, underclass a kultura chudoby 

3. Koncepty sociální exkluze  

4. Prostorové vyloučení 

5. Ekonomické vyloučení 

6. Sociální vyloučení a sociální kapitál 

7. Kulturní a symbolické vyloučení,  past sociálního vyloučení 

8. Kriminalita, deviace a sociální exkluze 

9.  Inkluze, integrace a koheze 

10. Cílové skupiny sociální práce ohrožené sociálním vyloučením 

11. Terénní sociální práce, vyloučené lokality, Agentura pro sociální začleňování 

12. Legislativa, nové trendy 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Cílem modulu je studentovi teoreticky přiblížit koncept sociálního vyloučení, včetně reálné podoby 

sociálního vyloučení a aplikaci teorie sociálního vyloučení do praxe sociální práce. Student se ve své 

odborné praxi seznamuje blíže s různými cílovými skupinami osob – uživatelů služeb či adresátů pomoci. 

Modul se proto dále zaměřuje na typické skupiny osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením či 

sociálně vyloučeny z různých důvodů, charakterizuje tyto osoby a předkládá k diskusi různé formy a 

metody sociální práce s těmito osobami. 

Student umí definovat základní znaky sociálního vyloučení a důvody, které k němu vedou;  

- umí reflektovat důvody sociálního vyloučení a jejich důsledky pro většinovou společnost;  

- vnímá možnosti a limity sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením či sociálně 

vyloučenými;  

- umí poznat různé formy a metody sociální práce v rámci sociálního vyloučení.  

 

Způsob ukončení modulu: Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, 

zejména v diskusi na semináři. 

Prostudování zadané literatury a 

informačních zdrojů užívaných během 

výuky v období. 

Zápočtový test (min. 70 % úspěšnosti) 

Hodnocení 
Podíl 

závažnosti 

Aktivní účast při výuce 15 % 

Účast na exkurzi 15% 

Zápočtový test (min. 70 % úspěšnosti) 70 % 

Celkem 100 % 

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

v učebně vybavené počítačem a audiovizuální technikou. Budou využívány metody podporující aplikace 

teorie v praxi a zvyšující motivaci studentů (projekty, případové studie, týmová práce, sebereflektivní 

metody). 

Základní literatura: 



BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. Praha: Portál, 2011.  
JAKOUBEK, M., HIRT, T. Romové v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006.  

MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.  
MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 2011.  
NEDĚLNÍKOVÁ, D. edit. a kol. autorů. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava: Ostravská 

univerzita, 2008. Ke stažení na http://www.mpsv.cz/files/clanky/4031/Metodicka_prirucka_TSP.pdf.  

 

Doporučená literatura: 

NAVRÁTIL, P. Sociální práce se sociálně vyloučenými: modely sociální práce, které jsou v souvislosti se sociální 

prací s menšinami hojně uváděny. Praha: Portál, 2003. 
RIEGER, Z. Návrat k rodině a domů. Příprava klientů institucionální péče na návrat z odloučení. Praha: Portál, 

2009.  
KALINA, K. edit. a kol. Drogy a drogové závislosti. Mezioborový přístup 2. Praha: Úřad vlády, 2003. ke stažení 

na http://www.drogy-info.cz/pdf/drogy_a_drog_zavislosti_dil2.pdf.  
MILFAIT, R. Komerční sexualizované násilí na dětech. Praha: Portál, 2008.  
BURČÍKOVÁ, P. a kol. Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob. Praha: La Strada, o. p. s. 

ČR, 2008. Ke stažení http://www.strada.cz/attachments/4/498191d5ad377eaac65b8cb7adb75dc5.pdf.  

 


