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ÚVOD 

Vážená a milá čtenářko, vážený a milý čtenáři, 

v uplynulém roce oslavila CARITAS – Vyšší odborná škola sociální dvacáté výročí svého působení. 

Almanach, který při této příležitosti vydala, má název Žijeme caritas již 20 let, oslavy se nesly v duchu 

tématu hlavní konference Odpovědná společnost. Co je to žít caritas jsme se pokusili zprostředkovat 

odborné i laické veřejnosti, stejně jako misi, kterou se snažíme naplnit. Věříme, že k poslání, dnes již 

renomované instituce, jsme přispěli nejenom řadou aktivit, které byly s výročím spojeny, ale 

především každodenní prací, kterou dokládá výroční zpráva, do níž jste se právě začetla, či začetl. 

Velkou odměnou nám jsou stovky absolventů, se kterými jsme se setkali nejenom v rámci oslav, ale 

které potkáváme v mnohých organizacích poskytujících sociální služby a sociální práci.  

Na následujících stránkách se můžete přesvědčit o tom, jak je život ve škole pestrý, mnohovrstevnatý, 

leckdy velmi náročný, ale především smysluplný a radostný. A co je nejdůležitější, stále pociťujeme 

Boží požehnání, které nám dává sílu a směr. Naším úkolem je přičinit se o jeho naplnění. To by nebylo 

možné bez usilovné práce zaměstnanců, ale také studentů školy, podpory nejrůznějšího druhu 

desítek a stovek lidí. Moc si toho vážíme, děkujeme a prosíme o stálou přízeň. 

 

Martin Bednář 
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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1.1 Základní informace o škole 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc byla založena olomouckým arcibiskupem v r. 1995. 

Na jaře roku 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol České republiky a od roku 2000 – 

vedle původního vyššího odborného studia – nabízí také vysokoškolské bakalářské studium ve 

spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Škola je 

řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní 

vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru. 

Je samostatným právním subjektem, v jejímž čele stojí ředitel jmenovaný olomouckým arcibiskupem. 

Hospodaří s finančními prostředky přidělenými státem, prostředky poskytnutými jinými právnickými 

a fyzickými osobami, dary a vlastními zdroji. 

Škola se nachází v samotném centru moravského univerzitního města Olomouce, v krásném prostředí 

na hradbách nad olomouckými parky, v sousedství Univerzity Palackého a Univerzitní knihovny. Sídlí 

ve dvou sousedních historických budovách na Nám. Republiky 3 a Křížkovského 6, ve kterých se díky 

rozsáhlé rekonstrukci podařilo vytvořit pracoviště s moderním vybavením a potřebnou technikou. 

Poloha školy je velmi příznivá pro začlenění do studentského dění v Olomouci a škola se stala 

centrem, ve kterém jsou provozovány nejrůznější aktivity. Příjemné prostředí a především 

kompetence interních a externích vyučujících zaručují vysokou kvalitu výuky, která směřuje 

k odbornosti absolventů a klade důraz na duchovní rozměr sociální práce. V areálu školy funguje 

i moderně vybavená kolej pro studenty a studentská jídelna. 

1.2 Poslání školy 

Poslání CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc vychází z biblické věty „Deus Caritas est“ 

(Bůh je láska) a z ní vyplývajícího vztahu k lidem okolo nás, především pak k lidem nemocným, 

starým, postiženým a v jakékoli životní nouzi. 

Naplnění poslání se uskutečňuje především přípravou, vzděláváním a osobnostní formací 

kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních službách a v dalších 

oblastech života společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo humanitární práce. Škola si 

je vědoma svého ekumenického rozměru a je otevřena zájemcům o studium bez ohledu na jejich 

náboženské vyznání. 

Škola CARITAS – VOŠs Olomouc studujícím nabízí: 

 kvalitní teoretickou přípravu, opírající se o nejnovější vědecké poznatky i o nadčasové 

myšlenky vycházející z tisícileté křesťanské tradice služby bližním v nouzi 

 praktické zkušenosti osvojené na mnoha různých odborných pracovištích v České republice 

i v zahraničí 

 duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj  

 přátelský kolektiv těch, které spojuje cíl pomoci a služby druhým 
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1.3 Činnost školy 

Školská právnická osoba CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc vykonává činnost školy: 

vyšší odborné školy sociální, činnost školského výchovného a ubytovacího zařízení: domova mládeže, 

činnost školního stravování: školní jídelny – výdejny. 

1.4 Evidence podaných žádostí o informace 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla evidována žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
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2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

2.1 Organizace studia 

Studium trvá tři roky, a to jak v denní, tak v kombinované formě studia. Organizace i metody výuky 

jsou obdobné jako na vysoké škole. Školní rok je rozdělen do zimního a letního období zakončených 

obdobím zkouškovým. U kombinovaného studia jsou konzultace dvoudenní, jednou za měsíc, v pátek 

a sobotu. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skládá se ze všeobecně vzdělávacích 

a profilujících předmětů tak, aby se studenti naučili komplexnímu přístupu při řešení problémů. 

Zájmová profilace je umožněna tím, že část předmětů je výběrových a nad rámec povinné výuky jsou 

zařazovány i předměty volitelné. Z počátku studia převažuje teoretická výuka, ke konci studia potom 

více výuka praktická. 

Zahájení školního roku pro denní studium proběhlo 1. 9. 2015, pro kombinované studium 11. 9. 2015. 

Cílem studia je příprava kvalifikovaného sociálního pracovníka, který je kvalitním způsobem připraven 

pro budoucí uplatnění, a to zejména s ohledem na moderně koncipované komplexní služby 

a křesťanský přístup ke klientovi. 

Studium se ukončuje absolutoriem. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, obdrží diplom 

absolventa vyšší odborné školy s označením „diplomovaný specialista“ a vysvědčení o absolutoriu. 

2.2 Charitativní a sociální práce – kód 75-32-N/04 

Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. že jednotlivé disciplíny integrují své specifické 

obsahy do rámce teoretické i praktické sociální práce. Kromě výuky prostřednictvím přednášek, 

seminářů či cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: psychosociální výcvik, studijní soustředění 

apod. 

Cílem vzdělávacího programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách, tzn. vybavit je veškerými teoretickými a praktickými znalostmi 

i kompetencemi pro výkon těchto náročných profesí. Absolventi budou ovládat znalosti jednotlivých 

teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, zejména zahrnutých v minimálním standardu 

vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahrnující 

30 % rozsahu studia. Ve třetím ročníku mají studenti možnost absolvovat souvislou praxi v zahraničí. 

Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních organizacích, 

zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů 

i pracovníků. 

Vzdělávací program má denní a kombinovanou formu studia. 

2.3 Sociální a humanitární práce – kód 75-32-N/03 

Tento tříletý vzdělávací program si klade za cíl komplexně připravit absolventy na práci sociálních 

a humanitárních pracovníků realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či 

menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární pomoci. Absolventi budou připraveni pro 

práci ve všech typech organizací a zřizovatelů působících v této oblasti. Budou vybaveni teoretickými 

i praktickými znalostmi nebo kompetencemi, vč. zvládání zátěže pro výkon těchto náročných profesí, 

budou mít praktické zkušenosti ověřené a supervidované v praxi částečně realizované v zahraničí 
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a budou připraveni zvládat mimořádnou zátěž. Specifickým rozšířením studia je zaměření 

na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. 

Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. že jednotlivé disciplíny integrují své specifické 

obsahy do rámce teoretické i praktické sociální a humanitární práce. Kromě výuky prostřednictvím 

přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: zátěžový výcvik, psychosociální 

výcvik, bloky expertů apod. Zvýšená pozornost je věnována zátěžovému výcviku a zahraniční praxi, 

pro kterou škola ve spolupráci s příslušnými pracovišti zajišťuje speciální přípravu. Vzdělávací 

program má pouze denní formu studia. 

Podstatnou část studia tvoří praxe. Je zařazena do prvních dvou ročníků studia, přičemž v letním 

období prvního ročníku studenti absolvují 2 x 40 hod. (2 týdny) na dvou pracovištích tuzemských 

(mají možnost volby rozmanitých cílových skupin s důrazem na přímou práci s klientem), v zimním 

období druhého ročníku je pak zařazena souvislá 14denní praxe (80 hod.) na pracovištích s cílovými 

skupinami relevantními pro tento obor (uprchlíci, migranti, menšiny) a v letním období následuje 

souvislá 13ti týdenní praxe (520 hodin) na pracovištích v zahraničí.  

Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků a vytváření příležitostí pro setkávání s odborníky 

působícími v terénu. Obsah vzdělávacího programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání 

v sociální práci a zahrnuje základní obsah vzdělání v mezinárodní humanitární pomoci – Network on 

Humanitarianassistance (NOHA). 

Detailní informace o obsahu obou vzdělávacích programů všech ročníků je k dispozici v Příloze č. 1. 
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3 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

3.1 Podmínky přijetí ke studiu 

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, morální a osobnostní předpoklady, komunikační 

schopnosti a patřičná úroveň všeobecných znalostí. Náboženská orientace není podmínkou studia. 

3.2 Kritéria přijetí na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc 

 
Pro vzdělávací programy:  
Charitativní a sociální práce (denní i kombinované studium) 
Sociální a humanitární práce (denní studium) 
 

1) Přijímací pohovor - hodnotícími kritérii jsou zájem o zvolený obor a školu, orientace v oboru 
sociální práce (pro vzdělávací program Sociální a humanitární práce navíc orientace v oboru 
humanitární práce), všeobecný rozhled. U vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce bude 
část rozhovoru vedena v angličtině. 

2) Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. doložená 
lékařským potvrzením. 

3) Ukončené střední vzdělání doložené maturitním vysvědčením. 

1.1.1 Bodové hodnocení: 
Přijímací pohovor: 0 – 80 bodů, pro přijetí je nutné získat více než 30 bodů 

 

3.3 Počty přihlášených a přijatých uchazečů 

Přijímací řízení se konalo ve dvou termínech, první kolo se uskutečnilo 1. – 2. června 2017 a druhé 

kolo bylo 29. srpna 2017. 

 

Následující tabulka uvádí počty přihlášených a přijatých studentů. 

  Přihlášek Přišlo Nedostavili se Přijat Nastoupilo 

CHASOP           

1.kolo 109 68 41 64   

2.kolo 54 40 14 27   

          66 

SOHUP           

1.kolo 67 48 19 40   

2.kolo 22 17 5 12   

          37 
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KOMBI           

1.kolo 135 114 21 70   

2.kolo 61 50 11 37   

          99 
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4 TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

4.1 20. výročí školy: Žiju CARITAS 

Ve dnech 15. – 16. září oslavila CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc 20. výročí od 

zahájení výuky. Protože jednou z nejvýznamnějších charakteristik školy je společenství, které vytváří, 

přizvala k oslavám významné osobnosti z církevního i akademického prostředí, zástupce statutárního 

města Olomouc, významné představitele neziskového sektoru a sociálních služeb, ale hlavně všechny, 

kteří ji utváří – zaměstnance současné i bývalé, absolventy a studenty. Dvoudenní program oslav 

nabídl jak odbornou část v podobě dvou konferencí, tak koncert a vrcholem bylo setkání studentů, 

absolventů, zaměstnanců a všech příznivců školy, které zahájila slavnostní mše svatá a pak 

v prostorách školy trvalo až do pozdních nočních hodin. Byly to dva dny nabité především emocemi 

a radostí z příjemných shledání, které potvrdily, že CARITAS je nejen školou připravující kvalitní 

sociální a humanitární pracovníky.  

Čtvrteční konference Odpovědná společnost, která se konala pod záštitou olomouckého arcibiskupa 

Mons. Jana Graubnera a primátora statutárního města Olomouc Antonína Staňka, nabídla program 

široké veřejnosti. Do Arcibiskupského paláce přivedla tak významné osobnosti jako jsou ústavní 

soudkyně Kateřina Šimáčková, profesor Jan Sokol, geolog Václav Cílek a z partnerské univerzity 

v americkém Owensboro přijal pozvání reverend Larry Hostetter.  

JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. se ve svém příspěvku Solidarita jako etický příkaz zamýšlela nad 

aktuální debatou o společenské odpovědnosti, ochraně sociálních práv či o zajištění fungování 

sociálního státu jako atributů našeho právního a politického systému. Její úvahy se týkaly i toho, jaká 

je naše povinnost ve vztahu k lidem, žijícím ve válčících zemích či chudém třetím světě, a jak  úzce 

souvisí s pojmy sociální spravedlnosti a solidarity. 

Na její příspěvek navázal RNDr. Václav Cílek, CSc., který společenskou odpovědnost propojil 

s tématem vlivu člověka na přírodu. Ve svém příspěvku Antropocén – velké zrychlení světa definuje 

dnešní dobu a její faktory, které významně přispívají k neustálým proměnám krajiny. Velkou otázkou 

zůstává, kam tohle povede a jak se bude planeta vyvíjet nadále.  

Velmi aktuálním motivem strachu se zabýval Rev. Larry Hostetter, STD v příspěvku Odpovědnost 

a křesťanská láska v době strachu. Vycházel z myšlenky, že aby mohla jakákoli demokracie efektivně 

fungovat, musí v ní být přítomen smysl pro sdílenou odpovědnost, jak ze strany jednotlivých občanů, 

tak ze strany sboru občanů, vyjádřený místními samosprávami i federální vládou. Tento smysl je však 

aktuálně vystaven náročné zkoušce - strachu. Nejlepší protilátkou na strach je láska, zvláště láska 

zakoušená jako dar Boží v podobě milosrdné lásky – CARITAS. 

Závěrečný příspěvek Odpovědnost jako podmínka svobody přednesl prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. 

Zamýšlel se nad tím, co konkrétně znamená lidská zodpovědnost. Odpovědná společnost je podle něj 

společnost odpovědných lidí, kteří tuto odpovědnost chápou jako odpovědnost za sebe, za druhé a za 

spravedlivé instituce, bez kterých moderní člověk nemůže přežít.  

Všechny příspěvky jsou ke shlédnutí na školním YouTube kanále a v psané podobě jsou zveřejněné ve 

sborníku Odpovědná společnost, který byl vydán elektronicky.  

https://www.youtube.com/channel/UCNK1R4e_d9MrSfu2Hpn1c3Q
http://www.caritas-vos.cz/admin/files/ModuleText/517-caritas-sbornik-2017.pdf
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Čtvrteční večer patřil zábavě. Nevšední kapela The Tap Tap, kterou tvoří studenti a absolventi 

Jedličkova ústavu, roztančila asi pětistovku návštěvníků v Pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. 

Díky pozvání CARITAS - VOŠs Olomouc vystoupila oblíbená kapela v Olomouci vůbec poprvé a byl to 

obrovský zážitek. V hledišti byli kromě studentů a absolventů školy a olomoučanů i olomoucký 

arcibiskup Mons. Jan Graubner a náměstek primátora statutárního Města Olomouc Pavel Urbášek. 

Škola pozvala i zaměstnance a klienty spolupracujících organizací Klíč - centrum sociálních služeb 

a Vincentinum Šternberk. Po koncertu se uskutečnil slavnostní raut, který byl prostorem pro setkání 

a sdílení významných hostů a zaměstnanců školy.  

Páteční program zahájila odborná konference Perspektivy komunitní sociální práce v ČR, na které, 

kromě jiného, představil výzkumný tým CARITAS - VOŠs závěry své pilotní studie na toto téma. V aule 

školy se sešli především praktici sociální práce a studenti. Hlavní příspěvek Komunitní práce jako 

součást role sociálních pracovníků na obcích: možnosti a limity  přednesla PhDr. Kateřina 

Kubalčíková, Ph.D. Kromě definování pojmů důležitých pro komunitní sociální práci prezentovala data 

z kvalitativní etapy výzkumu realizovaného na obcích třetího a druhého stupně. Výstupy odkrývají 

představy a očekávání volených zástupců a profesionálů vzhledem k výkonu sociální práce a roli 

sociálního pracovníka. Nad  etickými aspekty komunitní práce se ve svém příspěvku zamýšlela Greta 

McDonough, LCSW z americké OCTC. Zaměřila se především na důležitost etických faktorů pro 

zplnomocňování jedinců v komunitách, aby mohli být aktivní v zajišťování a udržování řešení 

komunitních problémů. Za výzkumný tým CARITAS - VOŠs Olomouc vystoupily Mgr. Miloslava 

Šotolová a Lenka Divoká, PhD, které představily výsledky kvalitativní studie zaměřené na percepci 

pojmu komunitní práce mezi různými aktéry, kteří se podílí na utváření reality komunitní práce v ČR - 

akademickými pracovníky, praktiky a zadavateli. Dílčí část studie se zaměřila na kompetence 

komunitního pracovníka a vnímání jejich důležitosti mezi účastníky šetření. Nová sociální rizika 

a (ne)možnosti intervence sociální práce s komunitou představil ve svém příspěvku Mgr. et Mgr. 

Tomáš Waloszek. Na něj navázal Mgr. Petr Wija, Ph.D. s problematikou návaznosti sociálních 

a zdravotních služeb a možnostmi podpory setrvání osob se sníženou soběstačností, zejména 

seniorů, v jejich domácím prostředí a v komunitě. Na závěr představily své praktické zkušenosti 

z projektu Dža andre lačhi škola/Pojď do dobré školy Dana Kroková a Věra Chudíková, které 

přednesly příspěvek  Romské matky a inkluzivní vzdělávání – komunitní práce v sociálně vyloučené 

lokalitě.  

Záznam této konference je ke shlédnutí na YouTube kanále školy a dva z příspěvků jsou součástí 

sborníku Odpovědná společnost, který vyšel v elektronické podobě.  

Vrcholem oslav bylo setkání absolventů, zaměstnanců a přátel školy Sejdeme se na CARITAS, kterému 

předcházela děkovná mše svatá v katedrále sv. Václava. Tu sloužil olomoucký arcibiskup Jan 

Graubner za koncelebrování spirituálů, kteří prošli školou za 20 let její existence. Hudebně mši 

doprovázela schola vedená Janou Synkovou, která svedla dohromady zpěváky scholy z mnoha let 

jejího působení. Na neformální setkání v prostorách školy přišlo okolo tří set návštěvníků, kteří 

vytvořili úžasnou atmosféru plnou vzpomínek i sdílení aktuálních radostí. Popsat tyto okamžiky je 

téměř nemožné, ale atmosféru určitě přiblíží fotografie, které jsou k vidění na webu či Facebooku 

školy.   
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Poděkování patří všem aktuálním zaměstnancům a studentům školy, kteří se s obrovským nasazením 

pustili do organizace těchto oslav a jsou důkazem toho, že CARITAS je společenstvím lidí dobré vůle, 

kteří jsou neustále připraveni pomoci. 

V sobotu 1. října se uskutečnila pouť na sv. Hostýn, kde při mši svaté poděkovali poutníci za 

uplynulých dvacet let společenství CARITAS a prosili za jeho budoucnost.  



14 

 

  

  



15 

 

  



16 

 

 

  



17 

 

4.2 Studenti se setkali s Malcolmem Paynem 

Ve středu 2. listopadu měli studenti CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc 

a Cyrilometodějské teologické fakulty UP jedinečnou příležitost setkat se s profesorem Malcolmem 

Paynem, který je světovým odborníkem na sociální práci. Na jeho přednášku v aule CMTF UP jich 

přišlo více než sto. Odpoledne se pak britský profesor setkal s vyučujícími obou škol, aby neformálně 

diskutovali nejen o vzdělávání v sociální práci. 

V první části přednášky se profesor Payne zaměřil na to, jak postmodernismus ovlivňuje společnost 

a tím pádem i teorii a praxi sociální práce. Vysvětlil, že právě díky myšlenkám tohoto směru se 

sociální pracovníci učí přistupovat k řešení situací klientů kreativněji a nahlížet je z více úhlů, protože 

existuje mnoho způsobů řešení. Druhá část přednášky se věnovala sociální práci jako profesi a jejímu 

měnícímu se významu pro společnost. Malcolm Payne otevřel i téma aktuálních výzev pro sociální 

pracovníky v souvislosti se stále narůstající globalizací. 

Odpoledne se profesor Malcolm Payne setkal s vyučujícími CARITAS – Vyšší odborné školy sociální 

Olomouc a Katedry křesťanské sociální práce CMTF UP. Během dvouhodinového neformálního 

rozhovoru se společně zamysleli například nad trendy ve vzdělávání v sociální práci a to především 

kompetenčního modelu vzdělávání, který je stále aktuálnější. Hovořili také o různých přístupech 

v sociální práci a o rozdílech například  advokačního a terapeutického přístupu, které se navíc liší 

v různých státech. Právě rozdíly v sociálních systémech a v sociální práci mezi Evropou (ale i v jejím 

rámci) a USA byly zajímavým tématem, kdy vyučující velice ocenili praktickou zkušenost hosta, 

o kterou se s nimi podělil. Podnětné setkání přineslo určitě nové výzvy pro rozvoj vzdělávání 

v sociální práci na obou zúčastněných školách. 

Profesor Malcolm Payne přijel do Olomouce na pozvání Asociace vzdělavatelů v sociální práci.  

4.3 Experti z pěti zemí předávali své zkušenosti s humanitární prací studentům  

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc hostila ve dnech 7.-17. listopadu mezinárodní 

setkání odborníků na humanitární a sociální práci. Hosté z Ázerbájdžánu, Indie, Mexika, Moldavska 

a Srí Lanky se podělili o své zkušenosti se studenty i olomouckou veřejností. 

V pondělí 7. listopadu uvítali zástupci CARITAS – VOŠs Olomouc osm zahraničních hostů, kteří přijeli 

sdílet své zkušenosti a navázat kontakty v oblasti humanitární pomoci a sociální práce. V rámci 

desítidenního programu měli příležitost nejen prezentovat své zkušenosti například s pomocí 

migrantům v Mexiku, ale i poznat sociální služby v České republice. Ve čtvrtek 10. listopadu 

dopoledne hosty přijal 1. náměstek primátora Martin Major.  

Odborné přednášky, které hosté připravili, byly určeny nejen studentům CARITAS – VOŠs Olomouc, 

ale pozvali všechny zájemce o problematiku humanitární práce. Uskutečnily se ve dnech 14.–16. 

listopadu v aule na ulici Křížkovského 6 a přinesly například témata dopadů urbanizace v Indii či 

konfliktu v oblasti Náhorního Karabachu.  

Další akcí pro veřejnost bylo promítání dokumentárního filmu De Nadie, který popisuje situaci 

migrantů v latinské Americe a posbíral mnoho ocenění na zahraničních festivalech dokumentárních 

filmů. Po promítání proběhla debata s Ilianou Martínez z Mexika, která je spoluautorkou scénáře 

a migrací se dlouhodobě zabývá.  

Toto mezinárodní setkání proběhlo díky finanční podpoře z programu Erasmus+. 

http://www.caritas-vos.cz/admin/Ve%20st%C5%99edu%202.%20listopadu%20m%C4%9Bli%20studenti%20CARITAS%20-%20Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20odborn%C3%A9%20%C5%A1koly%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20Olomouc%20a%20Cyrilometod%C4%9Bjsk%C3%A9%20teologick%C3%A9%20fakulty%20UP%20jedine%C4%8Dnou%20p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitost%20setkat%20se%20s%20profesorem%20Malcolmem%20Paynem,%20kter%C3%BD%20je%20sv%C4%9Btov%C3%BDm%20odborn%C3%ADkem%20na%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20pr%C3%A1ci.%20Na%20jeho%20p%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ku%20v%20aule%20CMTF%20UP%20jich%20p%C5%99i%C5%A1lo%20v%C3%ADce%20ne%C5%BE%20sto.%20Odpoledne%20se%20pak%20britsk%C3%BD%20profesor%20setkal%20s%20vyu%C4%8Duj%C3%ADc%C3%ADmi%20obou%20%C5%A1kol,%20aby%20neform%C3%A1ln%C4%9B%20diskutovali%20nejen%20o%20vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20v%20soci%C3%A1ln%C3%AD%20pr%C3%A1ci.
https://www.facebook.com/events/167385717054143/
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Seznam účastníků setkání: 

Aliona Onofrei, vedoucí katedry sociologie a sociální práce, Státní univerzita Moldavsko 

Iliana Martínez, akademická pracovnice programu migrace v Centru pro sociologický výzkum, 

Jezuitská univerzita Mexiko 

Gerardo Moya García, vyučující na katedře humanitních studií, Jezuitská univerzita Mexiko 

Annet Royce, zástupce ředitele nadace Sevalanka, Srí Lanka 

Michael Rajendram, ředitel CARITAS SED Galle, Srí Lanka 

Shamkhal Mammadov, zástupce ředitele pro studijní záležitosti, Nakhchivan státní univerzita, 

Ázerbájdžán 

Mirshassan Seyidali Eminov, vyučující na fakultě mezinárodních studií, Nakhchivan státní univerzita, 

Ázerbájdžán 

Denzil Fernandes, ředitel Sociálního institutu, Indie 

Paul D´Souza S.J., vedoucí katedry na Sociálním institutu, Indie 

Cristina Coroban, specialistka na dětská práva, Státní univerzita Moldavsko  

4.4 Adventní setkání s otcem Leo Maasburgem 

Otec Leo Maasburg strávil několik let po boku Matky Terezy  jako její duchovní rádce, překladatel 

a průvodce na zahraničních cestách například do Sovětského svazu nebo na Kubu. O svých 

zkušenostech napsal knihu Momentky ze života Matky Terezy. Po její smrti se podílel na přípravách 

jejího blahořečení a je národním ředitelem Papežských misijních děl v Rakousku. Nejen o své 

zkušenosti s Matkou Terezou se přijel podělit se studenty a zaměstnanci CARITAS – Vyšší odborné 

školy sociální Olomouc. V pondělí 28. listopadu 2016 byl vzácným hostem tradičního adventního 

setkání. 

Při dopoledním setkání se zaměstnanci se otec Leo Maasburg zamyslel nad tím, jakým způsobem by 

měla škola jako CARITAS – VOŠs Olomouc naplňovat své poslání církevní sociální školy. Podle něj jsou 

důležité dvě věci: uchopit vztah mezi vírou a rozumem a dávat Bohu dík a chválu. Sociální rozměr má 

společný s jinými vysokými či vyššími odbornými školami, ale vztah k víře je to, co ji odlišuje. 

Otec Maasburg se svěřil i se svým, velmi zajímavým poznáním, ke kterému dospěl před dvěma týdny, 

když prezentoval své zážitky s Matkou Terezou na univerzitě ve Skopje. Totiž, že základní myšlenky, 

nebo chceme-li poslání Matky Terezy, lze předávat lidem napříč náboženskými vyznáními bez toho, 

aby byly rozmělněny. „Původ, rasa, náboženství, ideologie nehrají žádnou roli. Všichni jsme dětmi 

božími a byli jsme stvořeni k velkým věcem. Stvořeni milovat a být milováni. To je totiž smysl našeho 

života,“ citoval otec Leo Matku Terezu a potvrdil, že to je podle jeho zkušeností něco, čemu opravdu 

rozumí lidé všech vyznání. 

Matka Tereza se snažila veškerou svou činností a svým způsobem života zpodobnit Ježíše. To, co 

podle ní přesvědčuje, je svědectví. Když někdo tápal, nemohl nebo neuměl pochopit, říkala: „Come 

and see. Přijď a dívej se.“ Jejím životním poznáním bylo, že nemusí lidi obrátit, jak si zprvu myslela, 

ale musí je milovat. Láska je může ve správnou chvíli obrátit. A otec Maasburg k tomu dodává, že 

láska bez svobody nemá hodnotu. To je poselství, které může být velkou inspirací pro budoucí 

sociální a humanitární pracovníky. 
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Videozáznam z přednášky se studenty je k dispozici na našem YouTube kanále. 

4.5 Setkání tutorů, mentorů a studentů 

V pátek 17. ledna 2017 se na CARITAS - Vyšší odborné škole sociální Olomouc setkali se studenty 
tutoři a mentoři odborných praxí. 24 účastníků setkání se společně věnovali tématu "Jak může 
mentor/organizace ovlivňovat vzdělávání v oboru sociální práce." Hostem se stala doc. 
PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. – vedoucí Katedry křesťanské sociální práce CMTF UPOL 
a předsedkyně ASVS, která představila systém vzdělávání v sociální práci, hovořila o činnosti 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci, představila minimální vzdělávací standard, způsob akreditace 
a financování ve vzdělávání, navrhla možnosti, jak mohou být praktici zapojováni do vzdělávání, jak 
mohou ovlivňovat vzdělávací procesy a kurikulum. Diskuze se rozběhla nad příklady dobré praxe a 
inspiracemi ze zahraničí. V druhé části programu se mentoři zúčastnili focusgroup, která měla za cíl 
evaluovat současný systém propojování teorie se světem praxe v sociální práci. Skupiny vedly 
vyučující a výzkumné pracovnice CARITAS – VOŠs Olomouc, Lenka Divoká, PhD. a Mgr. Daniela 
Ochmannová. 
 

4.6 Exercicie zaměstnanců školy 

Od 18. do 20. ledna v paulánském klášteru ve Vranově u Brna proběhly duchovní cvičení pro 

zaměstnance školy pod vedením spirituála O. Gorazda OPraem. Hlavním tématem bylo podobenství 

o nepoctivém správci L 16,1-8(13). V sérii přednášek, zamyšlení, rozjímání, při modlitbě i mších 

svatých měli zúčastnění příležitost k ujasnění nejrůznějších otázek, duchovnímu růstu, či alespoň 

zastavení a zamyšlení.    

 

4.7 Všechny barvy naděje – vernisáž výstavy 

2. února 2017 se uskutečnila vernisáž výstavy fotgrafií z Haiti Všechny barvy naděje. Jejím autorem 
je absolvent Sociální a humanitární práce Jiří Pasz, který v navazující přednášce přiblížil aktuální 
situaci na tomto ostrově. Akce se konala v rámci Bloku expertů jako doprovodný program. Výstava 
byla k vidění v prostorách školy do 22. 2. 2017. 
 

4.8 Spolupráce s USA 

I ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc 

s americkými vysokými školami Owensboro Community and Technical College a Brescia University. 

Lucie Bučková, studentka Charitativní a sociální práce, tak mohla strávit svou dvouměsíční zahraniční 

praxi v organizacích ve městě Owensboro.  

6. – 14. března pak v rámci této spolupráce navštívily Olomouc čtyři studentky a dvě vyučující z obou 

partnerských škol. Díky nabitému programu nahlédly do fungování sociálního systému a sociálních 

služeb v ČR, a to jak prostřednictvím přednášek, diskusí se studenty a pedagogy školy, tak návštěvou 

řady organizací a institucí.  Součástí bylo i poznávání české kultury a historie a neformální setkání se 

studenty CARITAS.   

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNK1R4e_d9MrSfu2Hpn1c3Q
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4.9 Prezentace komunity Benediktus  

Ve středu 29. března 2017 zavítala na CARITAS – VOŠs Olomouc návštěva z komunity Benediktus, 

která sídlí v Chotěboři. Dvě pracovnice a dva klienti přiblížili studentům komunitní život lidí 

s handicapem inspirovaný principy celosvětového hnutí L'Arche Jeana Vaniera. 

Benediktus byl založen v roce 2000 s cílem postavit dům, ve kterém budou žít lidé s mentálním 

postižením spolu s asistenty. Jeho areál zahrnuje chráněné bydlení, roubenou  sušírnu, roubenou 

chatu pro komerční pronájem a především řemeslné dílny, kde obyvatelé nacházejí pracovní 

uplatnění. ,,My tam společně bydlíme, vaříme si, pereme. Zkrátka se učíme o sebe starat,“ přibližuje 

Tomáš, jeden z obyvatel komunity. ,,Každý čtvrtek vařím pro celou komunitu, což je okolo 20 lidí. 

Někdy dělám svíčkovou, jindy rajskou nebo třeba palačinky. Musím najít recept, dle něho nakoupit 

ingredience a pak vaříme. Se vším, co nezvládnu, mi pomáhá asistent.“ Jedna z pracovnic ho 

doplňuje: ,,Snažíme se, aby asistenti zasahovali do činností úplně minimálně, aby se klienti opravdu 

osamostatnili. Máme dva asistenty na jednu službu a celkem jich máme 5.“ 

Díky tomu, že klienti získají životem v komunitě běžné každodenní pracovní návyky, mohou být 

zaměstnáni v jedné z řemeslných dílen nebo v sušírně ovoce. Ta vznikla ve spolupráci s dobrovolníky 

z Francie. Pro službu je velkým přínosem. Klienti aktivně zpracovávají a suší ovoce, zeleninu a bylinky 

a následně prodávají na trzích pod záštitou regionální značky Vysočina. Finance získané z prodeje 

zpracovaných výrobků v chráněných dílnách se zpětně investují do chodu a materiálů služby. ,,Nejvíc 

nás baví, když makáme venku. Zpracovávat dřevo, dělat zakázky,“ říká  Tomáš. 

Kromě tohoto setkání mají studenti CARITAS – VOšs Olomouc možnost poznat komunitu blíže díky 

praxi. 

4.10 Mimořádné přednášky 

Kromě snahy o vysokou úroveň výuky a co nejužší spolupráci s praxí je základním prostředkem pro 

kvalitní přípravu studentů setkávání s mimořádnými osobnostmi. V průběhu školního roku 

2016/2017 se konalo několik setkání jak s odborníky v oblasti sociální práce, tak i s osobnostmi, které 

jsou významné díky svému lidskému působení: 

 Dne 11. 5. 2017 proběhly workshopy na dvě témata se studenty Právnické fakulty UPOL. 

Studenti, sdružení ve spolku Nugis Finem, se snaží přístupnou formou vzdělávat veřejnost, 

včetně studentů různých stupňů škol, v právních tématech. Na naší škole vedli workshopy na 

téma Občanská práva a dále Exekuce a insolvence. 

Dále mají studenti programu Sociální a humanitární práce možnost setkání s významnými osobnostmi 

na poli humanitární práce i rozvojové pomoci v rámci pravidelného Bloku expertů, jenž je zařazen 

v letním studijním období jako povinný pro všechny ročníky programu. Jedná se o specifickou 

výukovou formu, jež umožňuje zařadit do výuky přednášky či semináře významných odborníků 

humanitární pomoci. Každoročně jsou na něj zvány osobnosti, které mají velké praktické a teoretické 

zkušenosti z oblasti humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a sociální práce u nás a především 

v zahraničí. V rámci Bloku expertů vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce, který se letos 

uskutečnil netradičně ve dvou blocích (v termínu 14.-16. listopadu 2016 a 1.–3. února 2017) a 

ústředním tématem se staly sektory humanitární práce, byly realizovány následující semináře, 

workshopy a přednášky:  

http://www.benediktus.org/
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 Iliana Martínez (ITESO) - Transit shelters: humanitarian aid to the migrants on the way from 
Central America to the U.S. 

 Shamkhal Mammadov (Baku State University) – Frozen conflicts as a challenge for social and 
humanitarian workers: A Nagorno-Karabakh case 

 Annet Royce (Sevalanka)  - Post warrecovery: field perspective on reconciliation in Sri Lanka 

 Paul D'Souza (Indian Social Institute) - Marginalization and urbanization: social vulnerability 
in Indian sub-standard settlements 

 Denzil Fernandes (Indian Social Institute) – Educational challenges in fragilestates: a case of 
Afghanistan 

 Gerardo Moya García (ITESO) – Advocacy for collective human rights: community 
development in Mexico 

 Simulace - logistika, nouzová telekomunikace, voda, sanitace a nouzové přístřeší 

 Prabhook Bandaratilleke (ADRA Sri Lanka) - Voda, sanitace a hygiena 

 Alpha Bah (ETC & WFP) - Nouzová telekomunikace a role Emergency Telecommunication 
Cluster  

 Lenka Blahová (Člověk v tísni, o.p.s.) - Humanitární logistika na Ukrajině 

 

4.11 Vkládání kamenů do Sochy příběhů 

Ve školním roce 2016/2017 se uskutečnily dvě slavnosti vkládání kamenů do Sochy příběhů. Při 

prvním, které se uskutečnilo 15. prosince 2016, vložili do skulptury na nádvoří školy nové kameny 

nesoucí lidské osudy studenti Charitativní a sociální práce. V pátek 2. června 2017 pak další přidali 

jejich kolegové ze vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce. Obou slavností se účastnili 

vážení hosté: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., primátor 

statutárního města Olomouc, RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora statutárního města 

Olomouc, PhDr. Pavel Urbášek, náměstek primátora statutárního města Olomouc, Mgr. Marta Lucie 

Cincialová, Th.D., proděkanka Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc.  

 

4.12 Kvalitativní výzkum mezi absolventy  

Ve školním roce 2016/2017 realizovala CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc rozsáhlý 

kvalitativní výzkum mezi absolventy obou vzdělávacích programů obou forem studia. Mezi 

respondenty byli i studenti, kteří studium z různých důvodů nedokončili.  

Cílem bylo získat zpětnou vazbu a tím podklady pro přípravu nové akreditace vzdělávacích programů, 

která je skvělou příležitostí pro zlepšení náplně i formy studia.  

Respondenti tak odpovídali na otázky, které směřovaly k hodnocení jejich zkušenosti se studiem na 

CARITAS - VOŠs, uplatnění, které po absolvování nalezli, a přínosu studia v oborech, kde se pohybují. 

Jako silné stránky školy byly nejčastěji zmiňovány následující charakteristiky: množství a kvalita praxe, 

odbornost a kvalita teoretické přípravy, specifická atmosféra školy (přátelský duch a duchovní 

zázemí) a individuální přístup ke studentům. Vytýkána byla především náročnost (zejména časová) 

studia, nejasnosti ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou a množství teologicky 

zaměřených předmětů. 
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Za nejvíc rozvinuté kompetence respondenti považovali schopnost prakticky uplatňovat soubor 

hodnot profese sociální práce a její principy, vyhledávat relevantní informace a odolnost 

a adaptabilitu. Mezi doporučeními na zlepšení studia se nejčastěji volalo po praktické aplikaci 

teoretických poznatků i v rámci výuky například formou kazuistických seminářů nebo práce na 

konkrétních projektech. Uplatnění absolventů převažuje v neziskových organizacích a církevních 

neziskových organizacích, ale není výjimečné, že se studovaném oboru v profesním životě vůbec 

nevěnují. 

Výsledky, které škola získala od studentů, kteří nedokončili studium, ukazují, že nejčastějšími důvody 

jsou: nesplnění zkoušky, chybějící motivace, obtížnost studia a přístup vyučujících. Jako návrhy na 

zlepšení pak uvádějí zjednodušení studijních materiálů, povolení opakování předmětů a snížení 

nároků na splnění předmětů. 

Realizovaný průzkum přinesl hodnotnou zpětnou vazbu, protože se objevily i zcela konkrétní 

připomínky. Největší radost ale zaměstnanci školy mají ze vzkazů, které opět ukazují, že CARITAS - 

VOŠs Olomouc je pro mnohé opravdu srdeční záležitostí a přináší více než jen kvalitní vzdělání.   

 

4.13 Činnost školské rady 

Jednání školské rady ve školním roce 2016/2017: školská rada se sešla na dvou jednáních.  

 Podzimní jednání se konalo 31. 10. 2016, hlavním bodem programu bylo projednání 

a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2015/2016. 

 Jarní jednání školské rady proběhlo dne 3. 4. 2017, hlavním bodem programu bylo schválení 

účetní závěrky za minulý rok 2016 a projednání rozpočtu na kalendářní rok 2017. 

Zápisy z obou jednání jsou uloženy v ředitelně školy.  
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5 STUDIJNÍ VÝSLEDKY 

5.1 Studijní výsledky jednotlivých ročníků 
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1. ročník 
CHASOP 

denní 76           26       50 

2. ročník 
CHASOP 

denní 37   5 1 2 1 1 1     34 

3. ročník 
CHASOP 

denní 37           0       

37 ukončilo, 
28 vykonalo 

absolutorium 

 

            1. ročník 
CHASOP 

kombinovaná  

61 2 2 4   1 24       32 

2. ročník 
CHASOP 

kombinovaná  

42 2 1 2 6 4 6 1     30 

3. ročník 
CHASOP 

kombinovaná 

31 1       1 0       

31 ukončilo, 
13 vykonalo 

absolutorium 

 

            1. ročník 
SOHUP denní 

37           16       21 

2. ročník 
SOHUP denní 

23   1       2       21 

3. ročník 
SOHUP denní 

22       2   1       

21 ukončilo, 
17 vykonalo 

absolutorium 

 

 

5.2 Absolutorium 

Absolutoriem je zakončeno několikaleté úsilí studentů, kteří zvládli veškeré požadavky, které studium 

přináší. Studenti jsou po ukončení studia připraveni nastoupit do praxe jako kvalifikovaní odborníci. 

Mnozí však pokračují ve studiu a snaží se rozšířit svoje znalosti a dovednosti. 

Studium na vyšší odborné škole se ukončuje absolutoriem ve smyslu § 101 a § 102 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 

v platném znění, a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, kterou 

se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách. 
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Absolutorium zahrnuje obhajobu absolventské práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odborných 

předmětů: Sociální politika, Teorie a metody sociální práce (pro vzdělávací program Charitativní 

a sociální práce) nebo Sociální politika, Teorie a metody sociální práce, Mezinárodní sociální a 

humanitární práce (Sociální a humanitární práce). 

5.2.1 Opravné termíny absolutoria pro školní rok 2015/2016_výsledky 

 

Opravný termín září 2016 
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CHSP-13-A 30. 9. 2016 
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

Mgr. Jana 
Synková 

Mgr. Hana 
Štěpánková 3 2 0 1 1 

CHSP-13-B 30. 9. 2016 
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

Mgr. Jana 
Synková 

Mgr. Hana 
Štěpánková 2 1 0 1 1 

SHP-13-C 30. 9. 2016 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 4 3 0 1 5 

K-13-A 30. 9. 2016 
Mgr. Jaroslav 
Šotola, Ph.D. 

Mgr. Petra 
Chovancová 

Mgr. Jana 
Synková 4 2 0 2 0 

K-13-B 30. 9. 2016 
Mgr. Jaroslav 
Šotola, Ph.D. 

Mgr. Petra 
Chovancová 

Mgr. Jana 
Synková 2 1 0 1 2 

DS-12-B 30. 9. 2016 
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

Mgr. Jana 
Synková 

Mgr. Ing. Jan 
Říkovský 2 2 0 0 1 

 

Opravný termín listopad 2016 
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CHSP-13-A 25. 11. 2016 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

Mgr. Hana 
Štěpánková 1 1 0 0 1 

CHSP-13-B 25. 11. 2016 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

Mgr. Hana 
Štěpánková 0 0 0 0 2 

SHP-13-C 25. 11. 2016 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

Mgr. Daniela 
Ochmannová 2 2 0 0 4 
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K-13-A 25. 11. 2016 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

Mgr. Jana 
Synková 2 1 0 1 0 

K-13-B 25. 11. 2016 
Mgr. Ivana 
Horváthová 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

Mgr. Jana 
Synková 2 0 0 2 1 

 

5.2.2 Řádný termín absolutoria pro školní rok 2016/2017_výsledky 

Řádný termín červen 2017 
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CHSP-14-A 5. - 8. 6. 2017 
Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

Ing. Ester 
Danihelková 

Mgr. Miloslava 
Šotolová 16 8 3 5 0 

CHSP-14-B 5. - 8. 6. 2017 
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, Ph.D. 

PhDr. Jan 
Vančura, 
Ph.D. 

Mgr. Petra 
Chovancová 20 9 8 3 1 

SHP-14-C 5. - 8. 6. 2017 
PhDr. Eva 
Klimentová, Ph.D. 

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková 

Mgr. Jaromír 
Chovanec 20 6 11 3 1 

K-14-A 5. - 8. 6. 2017 
Mgr. Pavel 
Veselský, Ph.D. 

Ing. Ester 
Danihelková 

Mgr. Tomáš 
Svozil 9 4 4 1 6 

K-14-B 5. - 8. 6. 2017 
Mgr. Jitka 
Dvořáková 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

Mgr. Tomáš 
Svozil 10 4 1 5 6 

K-13-B 5. - 8. 6. 2017 
Mgr. Jitka 
Dvořáková 

Mgr. Hana 
Štěpánková 

Mgr. Jana 
Synková 1 1 0 0 0 

 

5.3 Seznam obhájených absolventských prací 

Obhájené absolventské práce v září 2016 

52. Jana Děkanová 
Možnosti překonání subjektivně vnímaných 
nedostatků v transgeneračních vztazích 

PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 1162 

53. Marcela  Kuviková 
Kompetence mentora odborných praxí sociální 
práce z pohledu studentů 

Mgr. Daniela Ochmannová 1163 

54. Michael  Novák 
Cesta migrantů z Gambie s cílem získání 
mezinárodní ochrany v Evropě 

Mgr. Tereza Malochová 1164 

55. 
Barbara 
Terezie 

Oklešťková 
Využití modelů komunitní práce se seniory 
v terénních službách 

Mgr. Miloslava Šotolová 1165 

56. Vendula Plšková 
Volnočasové aktivity pro děti s mentálním 
postižením a možnosti jejich adaptace 

Mgr. et Mgr. Ivana Djordjevic 1166 

57. Martina Přidalová Motivace k abstinenci po závislosti na alkoholu Mgr. Miloslava Šotolová 1167 

58. Monika Reková 
Význam mediace v trestním řízení z pohledu 
pracovníků probační a mediační služby 

Mgr. Tereza Malochová 1168 

59. Marie Škarková 
Vzdělávací potřeby pracovníků provádějících 
aktivizaci seniorů 

Mgr. Zlata Čajanová 1169 
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60. Alena Šmeralová 
Percepce mentálního postižení středoškoláky na 
Blanensku - projekt výzkumného šetření 

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. 1170 

61. Lucie Vymětalová 
Supervize odborných praxí a zátěžového výcviku 
u studentů CARITAS - Vyšší odborné školy 
sociální Olomouc 

Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D. 1171 

62. Klára Zeisková 
Systém psychosociální podpory v Armádě ČR 
pro vojáky po návratu ze zahraničních misí 
v perspektivě sociální práce 

ThLic. Jakub Doležel, Th.D. 1172 

Obhájené absolventské práce v listopadu 2016 

63. Barbora Červenková Důstojnost ženy - prostitutky Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. 1173 

64. Andrea Kelnerová Sociální podnikání v Anglii Ing. Ester Danihelková 1174 

65. Michal Saidl 
Možnosti spirituality v práci Stacionáře Úsměv 
Třebíč 

ThLic. Michal Umlauf 1175 

66. Kristýna Šebová 
Analýza kulturního a náboženského kontextu, 
ve kterém působí Salesiáni Dona Bosca 
v Ázerbájdžánu 

Mgr. Ing. Květoslava Princová, 
Ph.D. 

1176 

Obhájené absolventské práce v červnu 2017 

1. Lisa Antonetti Sekundární viktimizace u oběti CAN PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 1177 

2. Kateřina Bělavová 
Vzdělávání pěstounů a poručníků při výkonu 
náhradní rodinné péče 

Mgr. Daniela Ochmannová 1178 

3. Kristýna Bowles 
Koncept sociálního zemědělství z pohledu 
ekologické perspektivy 

Mgr. Miloslava Šotolová 1179 

4. Lucie Bučková Využití empowermentu v organizaci OASIS, Inc. Mgr. Miloslava Šotolová 1180 

5. Ivana Budínová 
Sociální potřeby občanů města Šlapanice 
v kontextu komunitní práce 

Mgr. Miloslava Šotolová 1181 

6. Monika Bulínová 
Peer research a jeho využitelnost v sociální 
práci 

Mgr. Miloslava Šotolová 1182 

7. Martin Daňhel 
Současný diskurs využívání teorií pro soudobou 
sociální práci 

Mgr. Miloslava Šotolová 1183 

8. Barbora Dařílková 
Radikálně feministický pohled na prostituci 
v legislativě vybraných zemí 

Mgr. Hana Štěpánková 1184 

9. Alžběta Doležalová 
Význam vzdělávání pro osoby se zdravotním 
postižením v Oblastní charitě Nové Hrady 
u Skutče 

Ing. Ester Danihelková 1185 

10. Michaela Drcmánková Příprava na zahraniční humanitární misi Mgr. Ing. Jan Říkovský 1186 

11. Tereza Ficová 
Psychologická resilience humanitárních 
pracovníků 

Mgr. Ing. Jan Říkovský 1187 

12. Martina Fojtů 
Potřeby seniorů při aktivizačních činnostech 
v Domově pro seniory Harmonie 

Mgr. Miloslava Šotolová 1188 

13. Klára Folwarczná Srovnání modelů podporovaného bydlení Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. 1189 

14. Jan Forró 
Možnosti využití nástrojů PR pro navazování 
vztahů s veřejností v Charitním domě Salvator 

Mgr. Radek Palaščák 1190 

15. Martina Fousková 
Etické problémy a dilemata sociálních 
pracovníků s drogově závislými 

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. 1191 

16. Jana Fuksíková 
Význam dobrovolnictví ve vybraných sociálních 
zařízeních v Olomouci 

Mgr. Denisa Raková Novotná 1192 

17. Anna Hodinková 
Role svépomocné skupiny v podpoře sociálního 
fungování osoby závislé na pornografii 

Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. 1193 

18. Lenka 
Horkelová 
Novotná 

Osobní asistence v rodině s dítětem 
s postižením - hranice vztahu z pohledu 

PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 1194 
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osobního asistenta 

19. Pavlína Hrdličková 
Děti z dětských domovů při dobrovolnických 
aktivitách se seniory 

Ing. Ester Danihelková 1195 

20. Lenka Hromádková 
Strategie nezaměstnaných osob nad 50 let ve 
vztahu k návratu na trh práce 

Mgr. Iva Linhartová 1196 

21. Adriana Hudcová 
Dobrovolnictví u osob s mentálním postižením 
pohledem profesionálů 

PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 1197 

22. Anna Juřičková 
Participace jako klíčový prvek v komunitně 
založených organizací 

Mgr. Eva Krutílková, DiS. 1198 

23. Nikola Kaláčová 
Problematika mlčenlivosti v nízkoprahových 
zařízeních pro děti a mládež 

Mgr. Lenka Divoká, Ph.D. 1199 

24. Michaela Kaňová 
Životní situace matek samoživitelek 
z perspektivy sociální práce 

Mgr. Iva Linhartová 1200 

25. Zuzana Kohoutová 
Hodnocení projektu neformálního vzdělávání 
globálních rozvojových témat v NZDM 
v Prostějově 

Mgr. Lenka Divoká, Ph.D. 1201 

26. Hana Kokešová Komunitní centrum na malé obci Mgr. Lenka Divoká, Ph.D. 1202 

27. Anna Koláčková 
Sociální vyloučení Romů z trhu bydlení: projekt 
výzkumu 

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. 1203 

28. Zdeněk Kroutil 
Sociální služby pro lidi bez domova 
v Olomouckém kraji 

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. 1204 

29. Katarzyna Krzywoń 

Důstojnost člověka s mentálním postižením: L 
Arche jako inspirace pro praxi sociálních služeb 
pro lidi s mentálním postižením v České 
Republice 

PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 1205 

30. Barbora Lachmanová 
Dopady předčasného porodu na sociální 
fungování rodiny: příprava výzkumu 

Mgr. Petra Chovancová 1206 

31. Hana Martincová Projekt sociální farmy František v Podkrkonoší Mgr. Dita Palaščáková 1207 

32. Michaela Mészárosová 
Dobrovolníci v terénních sociálních službách 
v Olomouckém kraji 

doc. PaedDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D. 

1208 

33. Aneta Mikulíková 
Aktuální trendy fundraisingových kampaní 
NNO a reakce společnosti 

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. 1209 

34. Veronika Mrázková 
Důvody odchodu seniorů do institucionální 
péče 

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. 1210 

35. Adéla Němečková 
Sociální fungování dítěte s poruchou 
autistického spektra ve vybrané základní škole 

Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. 1211 

36. Martina Nerudová 
Těžkosti vyskytující se v rodině pečující 
o seniora s Alzheimerovou nemocí a způsoby 
jejich zvládání 

Mgr. Miroslava Petřeková 1212 

37. Kateřina Nováková 
Integrační politika České republiky v kontextu 
Koncepce integrace cizinců od roku 2011 

Mgr. Tereza Stacho 1213 

38. Martina Obdržálková 

Projekt výzkumu přínosu odborné praxe 
studentů 2. ročníku oboru CHASOP na CARITAS 
- Vyšší odborné škole sociální Olomouc pro 
pracoviště odborných praxí 

Mgr. Hana Štěpánková 1214 

39. Eliška Obidová Proměny sociálního vyloučení na Jesenicku Mgr. Lenka Divoká, Ph.D. 1215 

40. Kamila Ovesná 
Projekt výzkumu mediálního obrazu 
pěstounské péče v audiovizuálních médiích 

Mgr. Dita Palaščáková 1216 

41. Alena Pavlasová 
Potřeby rodičů mentálně handicapovaných 
klientů ve vybraném domově chráněného 
bydlení 

Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. 1217 

42. Barbora Pegleyová 
Faktory podporující integraci cizinců  v České 
republice 

Mgr. Tereza Stacho 1218 
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43. Aneta Pěničková 
Spolupráce sociálních pracovníků v oblasti 
sociálně právní ochrany dětí 

Mgr. Lenka Divoká, Ph.D. 1219 

44. Maria Potapova Inkluzivní dobrovolnictví 
doc. PaedDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D. 

1220 

45. Martina Rajdusová 
Adopce a alternativní formy náhradní péče 
o dítě v Gruzii 

Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. 1221 

46. Libuše Satorová 
Systém náhradní rodinné péče v České 
republice a na Slovensku 

Mgr. Iva Linhartová 1222 

47. Jakub Smékal 
Etický rozměr poradenství v křesťanské sociální 
práci 

Mgr. Tereza Stacho 1223 

48. Veronika Svitáková 
Profesní orientace absolventů CARITAS- VOŠs 
Olomouc oboru Sociální a humanitární práce 

Mgr. Ing. Květoslava Princová, 
Ph.D. 

1224 

49. Martina Svobodová 
Fast fashion jako ovlivňující faktor pracovních 
podmínek v rozvojových zemích 

Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D. 1225 

50. Daniela Šnejdarová 
Problematika bydlení vnitřně přesídlených 
osob v Gruzii 

Mgr. Lenka Divoká, Ph.D. 1226 

51. Markéta Špačková 
Kazuistiky a posouzení životní situace dětí 
z vybraného dětského domova 

Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D. 1227 

52. Eliška Štanclová 
Postoj studentů CARITAS - Vyšší odborné školy 
sociální Olomouc k sexuální asistenci 

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 1228 

53. Gabriela Šumšalová 
Východiska procesu a příprava klientů na 
přechod z pobytové služby do služby s nižší 
mírou podpory 

PhDr. Mgr. Libor Novosád, 
PhD. 

1229 

54. Anežka Troppová 
Individuální aktivizace imobilních klientů 
v pobytových zařízeních pro seniory: příprava 
výzkumu 

Mgr. Petra Chovancová 1230 

55. Tereza Vašková 
Migrace jako téma globálního rozvojového 
vzdělávání 

Mgr. Iva Linhartová 1231 

56. Alexandr Vrabček Cash for work v uprchlických táborech Mgr. Tereza Stacho 1232 

57. Stanislava Vrágová 
Projekt výzkumu znalostí a komunikačních 
kompetencí ve vztahu k lidem s mentálním 
postižením 

PhDr. Mgr. Libor Novosád, 
PhD. 

1233 

58. Miroslava Závadská 
Mezigenerační solidarita v rodině při péči 
o seniora 

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. 1234 

59. Markéta Žeravíková 
Problematika poskytování sociální práce na 
malých obcích 

Mgr. Lenka Divoká, Ph.D. 1235 

 

5.4 Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 

 

Vyučující Předmět 

Lenka Gaaman, MA 
Child Protection 

Mgr. Jan Mochťák, Mgr. Dita Palaščáková 
Kazuistický seminář –
migrace a integrační proces 
na území ČR v praxi 

Mgr. Ivo Mludek Public relations 
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Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 
Politické a sociální důsledky 

společenské nesnášenlivosti 

Mgr. Karolina Hrbková 

Sociální práce s pachateli a 

oběťmi trestných činů 

v kontextu výkonu 

alternativních trestů 

Mgr. Petra Chovancová, Mgr. Miroslava Petřeková Etická výchova 

Mgr. Jan Zahradník 
Motivační a intervenční 

techniky při práci s klientem 

 

5.5 Bakalářské studium 

Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je souběžně 

se studiem na vyšší odborné škole realizován bakalářský studijní program Sociální politika a sociální 

práce – studijní obory Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce (resp. Mezinárodní 

sociální a humanitární práce), a to na základě smlouvy o spolupráci ze dne 29. 3. 2000, respektive 

7. 12. 2012. 

Bakalářský studijní program je tříletý a není možné jej absolvovat, aniž by student byl zařazen ke 

studiu na vyšší odborné škole. Studentům se tak nabízí ideální možnost získat i vysokoškolské 

vzdělání a akademický titul „bakalář“.  

Slavnostní zahájení akademického roku pro studenty prezenční formy studia proběhlo na 

Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v  Olomouci 19. 9. 2016, pro studenty 

kombinované (tj. dálkové) formy studia 17. 9. 2016.  

K 31. 10. 2016 studovalo v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce celkem 

349 studentů, a to v oboru:  

 Charitativní a sociální práce – prezenční studium: 146  

 Charitativní a sociální práce – kombinované studium: 124 

 Mezinárodní sociální a humanitární práce – prezenční studium: 79 

 Ve školním roce 2016/2017 (1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) úspěšně absolvovalo bakalářský studijní 

program Sociální politika a sociální práce celkem 89 studentů. Z toho státní závěrečnou zkoušku 

v oboru Charitativní a sociální práce (prezenční forma studia) absolvovalo 34 studentů, Charitativní 

a sociální práce (kombinovaná forma studia) 24 studentů, obor Mezinárodní sociální a humanitární 

práce 31 studentů. 

 

5.6 Studijní soustředění, výcviky 

5.6.1 Zátěžový výcvik 
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Zátěžový výcvik, který je součástí výuky 2. ročníku SOHUP, probíhal ve formě dvou přípravných dnů 

ve škole a týdenního výcviku v terénu ve dnech 17. až 22. října 2016 v oblasti Jánských Koupelí. Výcvik 

je zařazen do studijního programu tohoto oboru a jeho cílem je ověřit a podpořit schopnost studentů 

překonat kritické situace typické pro práci v rámci humanitární pomoci.  

Výcvik absolvovalo 24 studentů. Výcvik je připravován organizací Salanga, pod vedením Jakuba 

Němce. Za školu se zúčastnila Mgr. Miroslava Petřeková, Mgr. Ing. Jan Říkovský, Mgr. Martin Bednář,  

Ph.D., Mgr. Tereza Stacho. Supervizi vedl PhDr. Jan Vančura, Ph.D. Studenti obdrželi mezinárodní 

certifikát o absolvování výcviku. 

5.6.2 Studijní soustředění studentů denního studia 

Studijní soustředění denních studentů - Vizovice 

V dnech 24.–28. 4. 2017 proběhlo studijní soustředění pro studenty prvního a druhého ročníku oboru 

Charitativní a sociální práce ve Vizovicích, rámcové téma soustředění znělo „Příběh“. Část programu 

zajišťovali interní zaměstnanci (simulace z oblasti terénní sociální práce, nácvik první pomoci, 

doprovodný program zaměřený na týmovou spolupráci a osobnostní růst). Další část vzdělávacího 

programu zajišťovali externí lektoři. Na programu se přednáškami a workshopy podíleli: 

 

O. Gorazd František Krušina: Úvodní přednáška „Curriculum Vitae“ 

MUDr. Daniela Hrtúsová: Psychiatrie a celostní pojetí člověka 

Mgr. Cyril Maliňák: SOS dětské vesničky 

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.: Příběh profesionalizace sociální práce 

Mgr. Pavlína Jurničková, Ph.D. a Mgr. Hana Šlechtová, Ph.D.: Příběh jako výzkumný přístup  

P. Jindřich Poláček: Tváří v tvář realitě 

Jonáš Vacek: Psi Páně – beseda s režisérem filmu 

PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann: Psychoterapie versus spiritualita v mém osobním příběhu 

 

Studijní soustředění naplnilo požadavky formulované v akreditaci: studenti si rozšířili svoje profesní 

znalosti, získali praktické zkušenosti a dovednosti podstatné pro budoucí odbornou práci, a měli 

možnost rozvíjet týmovou spolupráci a lépe se seznámit se spolužáky. 

Týdenní studijní soustředění má v učebním plánu denního studia nezastupitelný význam. Mimoškolní 

prostředí poskytuje pro celou řadu aktivit vhodnější podmínky, umožňuje prožití zcela jiných situací, 

hlubší vzájemné seznámení se apod.  

5.6.3 Studijní soustředění studentů kombinovaného studia 

Studijní soustředění pro kombinované studium – Drnovice 
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Studijní soustředění pro studenty prvních a druhých ročníků oboru Charitativní a sociální práce 

(kombinovaná forma) proběhlo 25.-28. 1. 2017 v Drnovicích u Vyškova, jeho rámcové téma bylo: 

Svoboda a nesvoboda (závislosti). Kromě zaměstnanců školy lektorovali a workshopy moderovali 

pozvaní hosté:  

Otmar Oliva 

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.: Význam dobrovolnictví pro společnost 

Mgr. Ivo Mludek: PRAVDA vítězí… aneb Média a informace v době post-pravdy 

Mgr. Karel Kosina: Svoboda a péče o osoby s mentálním postižením: dilemata a rizika 

Bc. Alexandr Dvořák: Lidé bez domova, lidé bez štěstí 

Mgr. Otto Broch: Zkušenost vězeňského kaplana 

RNDr. Miloš Převrátil: Zkušenost vězeňského kaplana 

Bc. Petr Žalud, Dis.: Sociální práce ve vězení 

Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.: Podpora rodinného fungování 

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.: Dilemata a osobní odpovědnost v práci s lidmi se závislostí 

 

Cíle studijního soustředění byly naplněny v souladu s akreditací: studenti si prohlubovali vědomosti 

v intenzivní interaktivní výuce pod vedením odborníků z praxe, a kromě získávání odborných znalostí 

měli možnost pracovat na svých dovednostech potřebných pro svoji budoucí odbornou praxi. 

Také u studentů kombinovaného studia má studijní soustředění mimo prostory školy nezastupitelný 

význam. Umožňuje nejenom realizaci netradičních aktivit, ale poskytuje dostatek příležitostí k prožití 

specifických situací, rozšíření praktických dovedností a schopností a v neposlední řadě navázání 

neformálních kontaktů, na které při frekvenci setkávání se pouze jedenkrát do měsíce, mnoho času 

nezbývá.  

5.6.4 Blok expertů 

Letošní Blok expertů, určený pro studenty Sociální a humanitární práce, pokračoval v duchu minulých 

bloků, kdy byly jednotlivé přednášky zastřešeny jedním tématem. Koncepce se tentokrát odvíjela od 

jednotlivých sektorů humanitární práce. Součástí Bloku expertů byl letos také praktický workshop, při 

kterém museli studenti získané teoretické dovednosti uplatnit při řešení simulace humanitární 

katastrofy.  

V rámci Bloku expertů vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce, který se letos uskutečnil 

netradičně ve dvou blocích (v termínu 14.-16. listopadu 2016 a 1.–3. února 2017) a ústředním 

tématem se staly sektory humanitární práce, byly realizovány následující semináře, workshopy a 

přednášky:  

 Iliana Martínez (ITESO)- Transit shelters: humanitarian aid to the migrants on the way from 
Central America to the U.S. 
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 Shamkhal Mammadov (Baku State University) – Frozen conflicts as a challenge for social and 
humanitarian workers: A Nagorno-Karabakh case 

 Annet Royce (Sevalanka)  - Post war recovery: field perspective on reconciliation in Sri Lanka 

 Paul D'Souza (Indian Social Institute) - Marginalization and urbanization: social vulnerability 
in Indian sub-standard settlements 

 Denzil Fernandes (Indian Social Institute) – Educational challenges in fragile states: a case of 
Afghanistan 

 Gerardo Moya García (ITESO) – Advocacy for collective human rights: community 
development in Mexico 

 Simulace - logistika, nouzová telekomunikace, voda, sanitace a nouzové přístřeší 

 Prabhook Bandaratilleke (ADRA Sri Lanka) - Voda, sanitace a hygiena 

 Alpha Bah (ETC & WFP) - Nouzová telekomunikace a role Emergency Telecommunication 
Cluster  

 Lenka Blahová (Člověk v tísni, o.p.s.) - Humanitární logistika na Ukrajině  

 

5.6.5 Psychosociální výcvik 

Psychosociální výcvik zprostředkovává studentům v návaznosti na teoretickou přípravu zážitkovou 

aktivitu, bezprostředně důležitou pro práci v pomáhajících profesích. Je zaměřen nejen na odborné 

znalosti a pozitivní motivaci, ale také na zjištění a rozlišení určitých schopností a specifických 

sociálních dovedností. Psychologické techniky, hry a modelové situace poskytují účastníkům široké 

spektrum srovnání (zpětné vazby) a intenzivních prožitků z procesu sebepoznání. 

Každoročně jej pod vedením zkušených lektorů (PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. a Marek Kolařík, 

Ph.D.) absolvují studenti 2. ročníku vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce a studenti 

3. ročníku vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce.  

5.7 Odborná praxe 

Nedílnou součástí výuky na naší škole je odborná praxe. Ta představuje praktický nácvik metod 

osvojených během studia a umožňuje studentům konfrontovat své představy o sociální práci 

se skutečností. Studenti si mohou vybrat z více než 140 místních, národních i zahraničních zařízení. 

Realizaci tuzemských i zahraničních praxí po organizační stránce zajišťuje Středisko praktického 

vzdělávání, obsahovou stránku praxí mají na starost tutor a učitel semináře k Odborné praxi, mentor 

na pracovišti a interní/externí supervizor. Každý z těchto průvodců má jinou roli a odpovědnost, 

nicméně všichni společně se snaží se studentem stanovit vhodné cíle jeho profesního a osobního 

rozvoje, sledovat a podporovat jeho růst, hodnotit naplňování stanovených cílů a propojovat obsahy 

vzdělávání ve škole a na praxi.  

5.7.1 Odborná praxe vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce 

Odborná praxe oboru Charitativní a sociální práce probíhá v charitních, sociálních a jiných zařízeních 

či institucích různého typu, vždy s ohledem na to, aby byla umožněna odborná profilace studenta 

podle jeho studijních i osobnostních předpokladů. Seznam tuzemských pracovišť odborné praxe tvoří 

Přílohu č. 2. 

V denním studiu je v prvním a druhém období zařazena motivační týdenní praxe, ve třetím období 

každý student absolvuje řízenou praxi ve dvou různých organizacích z hlediska typu sociální práce i 

klientely a ve čtvrtém pak projde dvěma čtrnáctidenními praxemi na pracovištích dle individuálního 



33 

 

zájmu. V pátém období je zařazena praxe osmitýdenní (studenti mají možnost absolvovat ji 

v zahraničí v rámci programu Erasmus+) dle profilace studentů, zejména s ohledem na zájem 

budoucího uplatnění a téma absolventské práce. Po návratu z těchto dlouhodobých praxí studenti 

ukládají kameny symbolizující osudy klientů a lidí, s nimiž se během praxí setkali, do „Sochy příběhů“ 

na nádvoří školy, v prostorách školy probíhají také veřejné prezentace praxí realizovaných v zahraničí.  

Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu i u studentů kombinovaného 

studia, plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů a v profesionální přípravě na výkon 

povolání v provozních podmínkách. Představuje interdisciplinární předmět, který zahrnuje poznatky 

a dovednosti ze všech předmětů, zejména z metod sociální práce, psychologie, pedagogiky, 

zdravotních nauk, filozofie a etiky, teologie, sociálního učení církve, sociální politiky, sociální 

patologie a problémů etnických a menšinových skupin. Studenti kombinovaného studia povinně 

absolvují celkem 80 hod. praxe v každém školním roce. 

5.7.2 Odborná praxe vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce 

Organizace výuky je uspořádána tak, že praxe vhodným způsobem doplňuje teoretickou výuku, 

zároveň však umožňuje systematickou teoretickou přípravu a zhodnocení praktických zkušeností. 

Přímá praxe na pracovišti činí 17 týdnů (680 hodin), na praxi vždy navazuje supervize (před výjezdem 

na praxi zahraniční probíhá navíc supervize přípravná). 

Tuzemské praxe v letním období 1. ročníku umožňují studentům seznámit se s rozmanitými 

sociálními službami a cílovými skupinami (seniory, handicapovanými lidmi, lidmi bez domova, 

rodinami s dětmi atp.) a být v přímém kontaktu s klienty. Rozdělení praxí do dvou týdenních období 

umožňuje studentům navštívit alespoň dvě pracoviště z pestré nabídky předkládané školou.  

Cílem tuzemských praxí je získávání praktických kompetencí sociálního pracovníka – v prvním ročníku 

je to zejména schopnost přizpůsobit komunikaci klientům a prostředí, umět navázat kontakt a být 

schopen také komunikace neverbální. Student by se měl také naučit chápat a respektovat odlišnosti 

menšin, umět identifikovat u sebe i u druhých předsudky a stereotypy, což umožní následná 14denní 

praxe v zimním období 2. ročníku, kterou studenti absolvují v zařízeních pracujících s migranty, 

uprchlíky, menšinami, v organizacích zabývajících se krizovou a humanitární pomocí, problematikou 

obchodu s lidmi atd.  

Důležitým vymezujícím prvkem pro volbu tuzemských praxí studentů je také návaznost jejich domácí 

praxe na zahraniční praxi, kterou vykonávají povinně v letním období 2. ročníku. Znamená to, že 

pokud bude student svou praxi vykonávat v zařízení sociálních služeb v zahraničí, musí se seznámit 

s těmito službami nejprve v ČR. 

Letní období druhého ročníku zahrnuje dlouhodobá souvislá praxe dle profilace studentů, zejména 

s ohledem na zájem budoucího uplatnění a téma absolventské práce. Větší část této praxe by 

studenti měli absolvovat v zahraničí. Student si může praxi vybrat sám nebo využít nabídky školy, 

která zahrnuje dostatečný počet míst v různých, zejména východoevropských, ale také asijských či 

afrických zemích. Je možno využít také pracovišť v zemích EU, které se nabízí v rámci programu 

Erasmus+: Erasmus. 

Na práci v zahraničí jsou studenti připravováni teoreticky ve výuce, prakticky v podobných zařízeních 

v České republice a jazykově v různých kurzech, které většinou škola organizuje či zprostředkovává. 
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Kromě povinných zpráv a dalších prací, které jsou součástí jejich portfolia praktických kompetencí 

a podmínkou zápočtů z předmětů praxe, přiváží studenti stejně jako studenti vzdělávacího programu 

CHASOP, zajímavé a hluboké příběhy osudů klientů a lidí, které během své práce potkali. Tyto příběhy 

prezentují veřejnosti v rámci ceremoniálu „Vkládání kamenů do Sochy příběhů” či prostřednictvím 

různých setkání, výstav a tiskových besed. Po návratu studentů ze zahraničí také pravidelně probíhají 

veřejné prezentace jednotlivých praxí, které jsou velmi přínosné zejména pro studenty nižšího 

ročníku stejného oboru, kteří se na odjezd do zahraničí připravují. 

5.8 Přehled mezinárodních praxí studentů vzdělávacího programu CHASOP a SOHUP 

Mezinárodní praxe studentů obou vzdělávacích programů se realizují díky několika mezinárodním 

projektům. V následující části nabízíme přehled projektů a v rámci nich realizovaných praxí.  

 

Mezinárodní projekty Erasmus+ 

5.8.1 ERASMUS+ 

 úspěšně realizován desátý projekt v rámci programu ERASMUS+ 2015-1-CZ01-KA103-013417 

(srpen 2015-květen 2017) s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 35.064 EUR 

 umožnil dvouměsíční praxe studentům třetího ročníku CHASOP v říjnu až prosinci 2016 

v následujících organizacích: 

 

Klára Folwarczná Irsko Cork Simon Community 

Adéla Němečková 

Německo 
Caritas verband für die Dioezese Wuerzburg 

e. V., Heimathof Simonshof 
Alena Pavlasová 

Hana Martincová 

Nizozemsko Zorgboerderij Erve Meyerink broek B.V. 

Ivana Richtárová 

Jan Forró Slovensko Bratislavská arcidiecézna charita 

Kateřina Outlá Slovensko Gréckokatolícka charita Prešov 

 

 úspěšně realizován jedenáctý projekt v rámci programu ERASMUS+ 2016-1-CZ01-KA103-

022770 (srpen 2016-květen 2018) s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 23.967 

EUR 

 umožnil dvouměsíční praxe studentům třetího ročníku CHASOP v říjnu až prosinci 2016 

v následujících organizacích: 
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Monika Bulínová 

Velká Británie 

Groundswell Network Support UK 

Barbora Dařílková Realife Trust 

Katarzyna Krzywoń L'Arche Kent 

 

 umožnil tříměsíční praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné 

supervize) studentům druhého ročníku SOHUP v únoru až květnu 2017 v následujících 

organizacích: 

 

Klára Denková 

Makedonie 
Centre for Social Initiatives Nadež, City Red 

Crossof Skopje, SOLEM 
Martina Štětinová 

Vít Kučera Velká Británie Migrants Organise 

František Pethö Řecko Caritas Athens 

Alexandra Kunčíková 

Německo 

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands 

e. V., CJD BerufsbildungswerkNiederrhein (CJD 

BBW Niederrhein) Natálie Rotterová 

 

 Po praxích následovalo vkládání kamenů do Sochy příběhů a prezentace zkušeností ze 

zahraničních praxí studentům, zaměstnancům školy i široké veřejnosti (červen 2017). 

 

5.8.2 Praxe mimo programové země Erasmus+  

 

 spolufinancovány školou a studentem, případně s podporou individuálních sponzorů 

 

 CHASOP 

Osmitýdenní praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné supervize) 

studentky třetího ročníku CHASOP proběhla v říjnu až prosinci 2016 v následující organizaci: 

 

Lucie Bučková USA 
OASIS - Owensboro Area Shelter and Infromation 

Services 
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 SOHUP 

Praxe v rozsahu 3-4 měsíce (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné 

supervize) studentů druhého ročníku SOHUP proběhly v únoru až červnu 2017 v následujících 

organizacích: 

 

Michaela Miková 

Indie 
The Bethany Society, Jesuit Refugee Service (JRS), 

Sneha Sadan 
Kamila Minářová 

Marie Hýžová 

Srí Lanka Sevalanka Foundation 

Klára Jackelová 

Anetta Šrůmová 

Dana Trnkócyová 

Michaela Geržová 

Nepál 
Namasté Nepál, z.s., Development of Children and 

Women Center (DCWC), Children-Nepal 

Alena Matoušková 

Markéta Vitáková 

Barbora Zelinová 

Veronika Májková 

Keňa Global Hope Rehabilitation and Rescue Centre 

Kateřina Steinerová 

Terezie Dvořáková Guinea 
AGUIPAH - AssociationGuinéenne Pour 

AppuiHumain, Wontanara 

Jiří Walach Moldavsko 
Pro Cooperare Regională (ProCoRe), Centre for 

Social and Medical Home Assistance CASMED 

Lenka Zelená Austrálie Australian Red Cross 

Petra Duchanová USA World Relief Chicago 

 

 Po praxích následovalo vkládání kamenů do Sochy příběhů a prezentace zkušeností 

ze zahraničních praxí studentům, zaměstnancům školy i široké veřejnosti (červen 2017). 

 

5.9 Mezinárodní spolupráce 
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5.9.1 Program ERASMUS+: Erasmus  

 projekt ERASMUS+: Erasmus 2015-1-CZ01-KA103-013417 umožnil mobility zaměstnanců na 

stáže, školení a výukové pobyty do následujících organizací: 

 

Lenka Tkadlčíková Švédsko Mittuniversitetet 

Jan Vančura Švédsko Mittuniversitetet 

Lenka Divoká Velká Británie Redr UK 

Jan Říkovský Španělsko International House Palma S.L. 

Tereza  Malochová Španělsko Canarias Cultural 

Dagmar Uhlířová Velká Británie Wallace College 

Lenka Tkadlčíková Norsko 
The Norwegian Directorate for 

children, youth and family affairs 

Hana Štěpánková Norsko 
The Norwegian Directorate for 

children, youth and family affairs 

 

 projekt ERASMUS+: Erasmus 2016-1-CZ01-KA103-022770 umožnil mobility zaměstnanců na 

stáže, školení a výukové pobyty do následujících organizací: 

 

Martin Bednář Německo 
Katholische Hochschule Nordhein-

Westfalen 

Ester Danihelková Německo 
Katholische Hochschule Nordhein-

Westfalen 

Jana Synková Německo 
Katholische Hochschule Nordhein-

Westfalen 

 

 schválen a zahájen nový projekt v rámci programu ERASMUS+: Erasmus č. 2017-1-CZ01-

KA103-034427 (červen 2017-květen 2019) s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 

38.357 EUR 

 

5.9.2 Spolupráce CARITAS - VOŠs Olomouc a vysokoškolských institucí z Owensboro, 

Kentucky, USA (Brescia University, Owensboro Community and Technical College) 
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Ve školním roce 2015/2016 pokračovala spolupráce, která byla zahájena v roce 2011, mezi CARITAS – 

VOŠs Olomouc a Owensboro Community and Technical College v oblasti vzdělávání v sociální práci. 

Dvě studentky vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce absolvovaly dvouměsíční stáž ve 

dvou nových organizacích, se kterými se podařilo navázat spolupráci: Hospice of Western Kentucky a 

OASIS – Shelter for Battered Woman. V rámci této spolupráce se uskutečnila druhá stáž vyučující 

v USA, na kterou byla vybrána Mgr. Vladislava Závrská. Na OCTC a Brescia University strávila 2 měsíce 

(březen-duben) a vyučovala Sociologii, dále se podílela na distančním vzdělávání a dalším rozvoji a 

plánování spolupráce. Spolupráce s oběma školami z Owensboro bude do budoucnosti možná také 

díky úspěšné žádosti o grant z programu Erasmus+, spolupráce s partnerskými zeměmi. 

5.9.3 Spolupráce CARITAS - VOŠs Olomouc a vysokoškolských institucí z Ázerbajdžánu, 

Moldavska, Mexika, Indie a Srí Lanky 

Ve školním roce 2016/2017 byl ukončen dvouletý projekt spolupráce s vysokoškolskými institucemi a 

organizacemi v praxi z výše zmíněných zemí, který je financován ze zdrojů programu Erasmus+. 

Projekt je zaměřen na vzájemnou výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe a budování platformy pro 

budoucí spolupráci, zároveň umožňuje zvýšení kvality studentských praxí skrze stabilní partnerství 

s organizacemi, působícími v terénu. V rámci projektu již proběhly všechny mobility, vždy dvou 

zaměstnanců CARITAS-VOŠs Olomouc do zmíněných zemí a návštěva dvou zaměstnanců zmíněných 

institucí na CARITAS - VOŠs Olomouc v období od 7. do 17. listopadu 2016, kdy se v rámci akce 

Humanitarian Networkshop měli možnost poznat jednotliví účastnící nejen se studenty a 

zaměstnanci školy, ale také mezi sebou a řadou dalších partnerských organizací v ČR. 

5.9.4 Projekt EU Aid Volunteers, posilování kapacit jižních partnerů 

CARITAS - VOŠs Olomouc je od prosince 2015 přidruženým partnerem projektu na posilování kapacit 

v rámci programu EU Aid Volunteers. Tento projekt je realizován konsorciem humanitárních 

organizací sdružených pod ACT Alliance s konzultantskou rolí tří vysokoškolských institucí (University 

of Copenhagen, Dánsko; Wageningen University, Nizozemí; CARITAS - VOŠs Olomouc, Česká 

republika).  V rámci tohoto projektu proběhlo několik školení zaměstnanců jižních partnerů konsorcia 

(organizací z Bangladéše, Jižního Súdánu, Kambodži, Nepálu, Myanmaru, Etiopie, DRC a Ugandy), 

vytvoření e-learningu v oblasti snižování rizik katastrof a krizové připravenosti, webinářů a dalších 

aktivit sloužících k posílení kapacit jižních partnerů. 

5.10 Poradenské služby pro studenty 

5.10.1 Psychologické poradenství 

Studenti mají možnost setkání se školním psychologem. Konzultace probíhají po předchozí domluvě 

ve velké učebně a zajišťuje je PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 

5.10.2 Profesní a kariérní poradenství 

CARITAS – VOŠs Olomouc studentům od 1. 10. 2015 nabízí nový typ služeb zaměřených na profesní a 

kariérní poradenství. Cílem je podpora studentů (a absolventů do dvou let od ukončení studia) při 

rozhodování v otázkách dalšího vzdělávání, volby zaměstnání a rozvoje kariéry. 

Nabídka zahrnuje individuální poradenství a konzultace v následujících oblastech: 

http://www.caritas-vos.cz/cz/kontakt/phdr-mgr-jan-vancura-ph-d-
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1. Volba dalšího/navazujícího studia – poradenství v oblasti možností, volba školy, diagnostika 

individuálního stylu učení, příprava na motivační pohovor 

2. Vstup na trh práce – diagnostika osobnostních předpokladů pro různé pozice, diagnostika motivace 

(motivační poloha, kariérové kotvy), volba práce, konzultace CV, tvorba motivačního dopisu, příprava 

na výběrové řízení, sebeprezentace, práva a povinnosti z hlediska legislativy 

3. Založení vlastní organizace, rozjetí vlastních plánů – „inkubátor a akcelerátor“ – orientace 

v legislativě, tvorba manažerského plánu, plán rizik, financování, vyhledávání zdrojů, projektování, 

vyjednávání, fundraising, sebeprezentace 

Poradenství poskytuje Mgr. Dita Palaščáková v čase a místě podle individuální objednávky. 

5.10.3 Duchovní poradenství 

Školní spirituál, otec Gorazd, poskytuje studentům a zaměstnancům naší školy duchovní podporu 

nejen ve škole, ale také v průběhu studijních soustředění mimo školu. 

5.11 Servis studentům 

5.11.1 Ubytování studentů 

Studentům CARITAS – VOŠs Olomouc z větších vzdáleností je poskytováno ubytování na koleji, která 

je součástí hlavní budovy školy. Kapacita koleje umožňuje ubytování 86 studentům ve dvou, tří 

a čtyřlůžkových pokojích na třech podlažích. 

Kolej je tvořena bočním křídlem (východní trakt) a uzavíracím křídlem (jižní trakt). V každém křídle je 

hygienické zařízení (toalety a umývárna se sprchami) a kuchyňka vybavená vařičem, varnou konvicí, 

chladničkou a mikrovlnnou troubou. Studenti mohou využívat tři automatické pračky. Na pokoji má 

každý student postel s úložným prostorem, psací stůl s lampou, židli, šatní skříň a polici. Díky 

technologii wi-fi mohou studenti používat na pokojích svoje osobní počítače či notebooky. 

V přízemí se nachází respirium s klavírem a stolním fotbalem, učebna vybavená počítači s připojením 

na internet, společenská místnost s televizorem, videorekordérem a DVD přehrávačem. Ve vestibulu 

stolní tenis a elektronické šipky. Vestibul tvoří průchod do zahrady na hradbách s výhledem do 

městského parku. 

Ve školním roce 2016/2017 bylo na koleji ubytováno 5 studentů a 81 studentek.  

5.11.2 Školní knihovna 

Školní knihovna je budována od roku 1996 a každým rokem jsou do ní zařazeny desítky nových titulů 

odborné literatury. Studentům je k dispozici knihovna a studovna na ulici Křížkovského 6. Ve školním 

roce 2016/2017 činil přírůstek 56 titulů, studenti si tedy mohou vybírat z celkového počtu 5 386 knih 

a 186 časopisů. Knihovna je otevřená každé úterý od 12:30 do 15:50 a ve čtvrtek od 8:30 do 11:30. 

Pokud mají konzultace studenti kombinovaného studia, pak je knihovna otevřená i v pátek od 13:00 

do 14:30 hodin. Ve školním roce 2016/2017 bylo zaevidováno 3 014 výpůjček.  

Studenti mohou za stejných podmínek jako studenti UP využívat služeb Informačního centra UP, 

které je v bezprostřední blízkosti školy, jakož i univerzitních knihoven, Státní vědecké knihovny apod. 

5.11.3 Stravování studentů 
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Studenti i zaměstnanci školy měli i ve školním roce 2016/2017 možnost využít školní výdejnu stravy. 

Mohou volit z nabídky tří hlavních jídel, z toho vždy jedno bezmasé. Cena oběda je 62,74 Kč. Studenti 

hradí z této ceny 34,- Kč. Ve školním roce 2016/2017 byla dodavatelem stravy firma SCOLAREST – 

zařízení školního stravování spol. s r.o. Praha. 

5.11.4 Technické vybavení školy 

Studentům naší školy jsou k dispozici tři počítačové učebny s třiceti počítači celkem. Učebnu 

v budově na Náměstí republiky mohou studenti volně využívat v pracovní dny od 8:00 hod. do 

uzavření školy (20:00 hod.) v době, kdy neprobíhá výuka. Je zde k užívání 16 počítačů, před učebnou 

je studentům k dispozici síťová tiskárna a kopírka.  

Další učebna se nachází v budově koleje, je vybavena osmi počítači a síťovou tiskárnou. Mají do ní 

časově neomezený přístup studenti ubytovaní na koleji. 

Poslední učebna je umístěna v budově v ulici Křížkovského, kde je studentům k dispozici osm 

počítačů, síťová tiskárna a wi-fi. Studenti mohou učebnu využívat od otevření do uzavření budovy 

(8:00 – 19:00 hod.).  

Všechny počítače jsou připojeny k počítačové síti a internetu, tisk a kopírování materiálů je za 

úhradu. Přístup do učeben je realizován pomocí docházkové karty (čipu).  

Studenti ubytovaní na koleji (Nám. Republiky 3) mají k dispozici wifi připojení k internetu i na svých 

pokojích.  

Studenti školy si mohou před nástupem na odbornou praxi vypůjčit ve Středisku praktického 

vzdělávání technické vybavení jako notebook, kameru, fotoaparát či diktafon. Tato technika jim 

umožňuje rychleji a lépe zpracovávat poznatky z praxe a přispívá k dovednostem studenta techniku 

obsluhovat. 
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6 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Škola deklaruje ve svém poslání nejen snahu o poskytnutí kvalifikovaného odborného vzdělání 

studentům, ale rovněž zájem o celostní rozvoj jejich osobnosti. K němu přispívá mimo jiné i bohatý 

prostor a podpora mimoškolní činnosti studentů i pedagogů. Některé z mimovýukových aktivit mají 

již ve škole několikaletou tradici, jiné naopak vznikají spontánně či jako reakce na aktuální dění u nás 

i ve světě.  

6.1 Aktivity 

15. 9. 2016 Konference Odpovědná společnost 

15. 9. 2016 Koncert The Tap Tap 

16. 9. 2016 Konference Perspektivy komunitní sociální práce v ČR 

1. 10. 2016 Pouť na sv. Hostýn 

2. 11. 2016 Setkání s Malcolmem Paynem 

1. - 4. 11. 2016 Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně 

8. 11. 2016 Humanitární NETWORKSHOP: Živá knihovna 

15. 11. 2016 Humanitární NETWORKSHOP: DeNadie – promítání dokumentu 

25. 11. 2016 Den otevřených dveří pro zájemce o studium 

28. 11. 2016 Adventní setkání s otcem Leo Maasburgem 

15. 12. 2016 Slavnostní vkládání kamenů do Sochy příběhů 

17. 1. 2017 Setkání tutorů, mentorů a studentů  

21. 1. 2017 Den otevřených dveří pro zájemce o studium 

2. 2. 2017 Vernisáž výstavy Všechny barvy naděje 

březen 2017 Návštěva z partnerských škol v Owensboro (USA) 

29. 3. 2017 Představení komunity Benediktus 

2. 6. 2017 Slavnostní vkládání kamenů do Sochy příběhů 

 

6.2 Duchovní život na CARITAS – VOŠs Olomouc 

 každé druhé a třetí pondělní ráno v měsíci duchovní zamyšlení a modlitba zaměstnanců školy 

na zahájení týdne 

 každé čtvrté pondělí v měsíci mše svatá v kapli Božího milosrdenství pro zaměstnance školy 

 každé pondělí v 18:30 hodin mše svatá pro studenty a zaměstnance naší školy (pro studenty 

kombinovaného studia po pátečních konzultacích 18:45) 
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 každé pondělí od 16 do 18 hodin možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření 

se spirituálem školy P. Gorazdem 

 každou středu ráno modlitba studentů a zaměstnanců s úmyslem dobré budoucnosti školy, 

všech jejích zaměstnanců a studentů  

 osobní konzultace se spirituálem školy  

 v září 2016 se uskutečnila pěší pouť zaměstnanců a studentů školy na Sv. Hostýn 

 v lednu 2017 se uskutečnily exercicie zaměstnanců školy s o. Gorazdem v klášteře Paulánů ve 

Vranově u Brna. 

Schóla, kterou vede při klášteře dominikánů Mgr. Jana Synková a je tvořená z převážné většiny 

studenty a absolventy právě CARITAS-VOŠs Olomouc, ve své činnosti pokračovala i letos. Členové 

schóly doprovázejí svými zpěvy studentské mše svaté v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 

při klášteře bří dominikánů v Olomouci, kromě zpěvu při liturgii se účastnila tato schóla také několika 

festivalů a natáčení. Nechyběla na žádné slavnostní mši svaté – na zahájení školního roku 2016/2017, 

na mši sv. u příležitosti promoce absolventů, ani na slavnostním zahájení doby adventní v aule školy. 
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7  VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO 

Součástí CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc je Vzdělávací středisko, které vzniklo v roce 

2002 za účelem šíření poslání školy při výkonu sociální práce v praxi. Vzdělávací středisko poskytuje 

možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím rozmanitých vzdělávacích aktivit: vzdělávacích programů 

akreditovaných MPSV, neakreditovaných kurzů, skupinových konzultací apod. Odborné vzdělávání je 

určeno pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky, mohou jej 

využít i laici. Služby vzdělávání mají různou formu podle potřeb zájemců o vzdělávání. Cílem těchto 

vzdělávacích aktivit je pomocí posilování odborné a manažerské kvalifikace pracovníků zvyšovat 

kvalitu sociálních služeb v České republice.  

7.1 Klíčové události v období od září 2016 do června 2017 

V září 2016 byla zahájena realizace projektu zaměřeného na vzdělávání sociálních pracovníků obcí 

„Kompetence sociálních pracovníků – východisko kvalitní sociální práce na obcích“, registrační číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001279. Projekt je financován z OPZ a ESF, partnerem projektu je 

Olomoucký kraj. Hlavním záměrem projektu je posílení klíčových kompetencí sociálních pracovníků 

na obcích v přímé práci s klientem se zaměřením na uplatnění metod sociální práce při řešení 

nepříznivé sociální situace. Vzdělávání je určeno pro sociální pracovníky orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí a sociální pracovníky obcí/krajských úřadů v Olomouckém kraji, dále v Jihomoravském, 

Zlínském a Moravskoslezském kraji. Od září 2016 do června 2017 bylo v rámci projektu realizováno 

56 akreditovaných seminářů a probíhaly odborné konzultace na obcích pro podporu koordinační role 

sociálních pracovníků obcí. Projekt bude pokračovat do 31. 8. 2018. 

V průběhu sledovaného období pracovníci střediska průběžně doplňovali nabídku akreditovaného 

vzdělávání o nová témata. K akreditaci nebo reakreditaci bylo na MPSV zasláno 30 seminářů. 

V současné době disponuje středisko 150 akreditovanými programy, lektorská základna čítá 120 

spolupracovníků. Seznam a specifikace akreditovaných kurzů je zájemcům k dispozici na stránkách 

Vzdělávacího střediska.  

7.2 Výčet realizovaných aktivit od září 2016 do června 2017 mimo projekt 

V Olomouci, v učebně Vzdělávacího střediska proběhlo 12 vzdělávacích kurzů a bylo proškoleno 

celkem 171 osob. 

Dále Vzdělávací středisko realizovalo také menší zakázky pro Slezskou diakonii, Charitu Svaté rodiny 

Luhačovice, Charitu Šumperk, Charitu Jihlava, Charitu Prostějov, Domov Svatého kříže Kroměříž, MÚ 

Prostějov, MÚ Jeseník, Konvent sester Alžbětinek v Jablunkově a jiné. Celkem bylo realizováno 18 

vzdělávacích akcí, které absolvovalo 299 absolventů. Tyto semináře probíhaly přímo u poskytovatelů 

sociálních služeb. 

Významné zakázky v oblasti dalšího vzdělávání:  

 Charita ČR, vzdělávání financované projektem: Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní 

síti charitních sociálních služeb, reg. č. CZ.03.2.63./0.0/0.0/15_023/0001399, bylo 

realizováno 108 výukových hodin metodických konzultací, které absolvovalo 16 osob 

(neakreditované vzdělávání). 
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 Charita Valašské Meziříčí, vzdělávání financované projektem: „Cesta Charity Valašské 

Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných služeb“, reg. č. 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000824, bylo realizováno 24seminářů, které absolvovalo 

150 osob, projekt dosud probíhá. 

 Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov, vzdělávání financované projektem: „Podpora 

sdílené péče a zvyšování kvality sociálních služeb v regionu působnosti Charity Svaté 

rodiny  Nový Hrozenkov“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000915, bylo realizováno 5 

seminářů, které absolvovalo 81 osob, projekt dosud probíhá.  

 

 

 

7.3 Celkové počty realizovaných akcí a absolventů 

 

Akreditované semináře/počet absolventů projekt:      56/780 

 

Akreditované semináře/počet absolventů v Olomouci mimo projekt:    12/171 

 

Akreditované semináře/počet absolventů na zakázku:      47/530 

 

 

CELKEM ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ       115/1481 
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8 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

8.1 Vedoucí pracovníci 

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel školy 

Ing. Ester Danihelková zástupkyně ředitele školy pro záležitosti ekonomické 

Mgr. Jana Synková zástupkyně ředitele pro záležitosti studijní 

Mgr. Eliška Kopřivová vedoucí Vzdělávacího střediska  

Mgr. Tereza Malochová vedoucí střediska praktického vzdělávání 

Mgr. Ing. Jan Říkovský 
garant vzdělávacího programu Sociální a humanitární 
práce 

Mgr. Šárka Štefková vedoucí Studijního oddělení 

Mgr. Tomáš Svozil vedoucí IT oddělení 

Ivo Šálek vedoucí Koleje CARITAS 

PhDr. Jan  Vančura, Ph.D. 
garant vzdělávacího programu Charitativní a sociální 
práce 

8.2 Školní kaplan 

P. Gorazd František Krušina, OPraem spirituál školy 

8.3 Interní vyučující 

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. Sociální politika 

Lenka Divoká, Ph.D. 

Propedeutický seminář 

Metody sociálního výzkumu 

Sociální politika 

Metody mezinárodní sociální práce 

Childprotection 
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Ing. Ester Danihelková 
Ekonomika neziskových organizací 

Fundraising 

ThLic. Jakub Doležel, Th.D. 
Křesťanské základy sociální práce  

Metody charitní práce 

Mgr. Petra Chovancová 

Zdravotní nauky 

Odborná praxe 

Úvod do konceptů péče o klienta 

Posouzení situace klienta 

Gerontologie 

Etická výchova 

Mgr. Jaromír Chovanec Výpočetní technika, správce webu 

PhDr. Eva Kubíčková 

Úvod do právní teorie a praxe 

Úvod do mezinárodního práva 

Management projektového cyklu v humanitární pomoci 

Mgr. Tereza Malochová 

Teorie a metody sociální práce 

Teorie a metody mezinárodní sociální práce 

Problémy etnických a menšinových skupin 

Odborná praxe 

Mgr. Miroslava Petřeková 

Zdravotní nauky 

Odborná praxe 

Úvod do konceptů péče o klienta 

Posouzení situace klienta 

Etická výchova 

Zátěžový výcvik 

Mgr. Ing. Jan Říkovský 

Sociální politika 

Mezinárodní sociální práce a politika konkrétních zemí 

Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce 

Provázení odbornou praxí 

Blok expertů 
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Mgr. Tomáš Svozil 

 

Výpočetní technika 

 
Mgr. Jana Synková Německý jazyk 

Mgr. Miloslava Šotolová 

Teorie a metody sociální práce 

Odborná praxe 

Kasuistický seminář 

Mgr. Hana Štěpánková 
Posouzení situace klienta 

Odborná praxe 

Mgr. Lenka Tkadlčíková Anglický jazyk 

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D. 
Sociologie 

Etika sociální práce 

PhDr. Mgr. Jan Vančura, Ph.D. 

Psychologie 

Supervize 

Posouzení situace klienta 

Studijní soustředění 

Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek Teorie a metody sociální práce 

 

8.4 Externí vyučující 

Bc. Andrea Běhálková, DiS. Sociální práce se zadluženými klienty 

Mgr. Elena Bělinová Ruský jazyk 

Mgr. Marta Cincialová, Th.D. 

Křesťanské základy sociální práce 

Úvod do duchovního života 

Spiritualita sociálního pracovníka 

Mgr. Viktor Duda Anglický jazyk 

Mgr. Hedvika Dudová Anglický jazyk 

Fabiola Cervera Garcés Jazyková příprava – španělština 

Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. Politické a sociální důsledky společenské nesnášenlivosti 

Mgr. David Dohnal Supervize 
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Psychologická první pomoc 

PhDr. Simona Dohnalová Psychologická první pomoc 

Mgr. Eva Dohnalová Metody mezinárodní sociální práce 

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. 

Křesťanské reálie 

Spiritualita současných mimokřesťanských náboženství 

Ekumenický a mezináboženský dialog 

Supervize 

Mgr. Karolina Hrbková 
Sociální práce s pachateli a oběťmi trestných činů 

v kontextu výkonu alternativních trestů 

PhDr. Jitka Johnová, Th.D. Etnické a náboženské konflikty 

Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D. 
Seminář k ročníkové práci 

Diplomový seminář 

Mgr. Jan Koblížek, Th.D. Filozofie pro sociální pracovníky 

Mgr. Marek Kolařík, PhD. Psychosociální výcvik 

Mgr. Iva Linhartová Teorie a metody mezinárodní sociální práce 

Mgr. Ivo Mludek 

Public relations 

Základy mediální gramotnosti 

Sterotypizace menšin v médiích 

Mgr. Jan 

 

Mochťák 

 

Sociální politika 

Kazuistický seminář 

Mgr. Alice Musilová Sociální politika 

Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D. Rozvojová spolupráce 

Mgr. Dita Palaščáková 
Občanská společnost 

Marketing 

Eva Paroulková Francouzský jazyk 

ThLic. Jaroslaw Pastuszak, Th.D. Kulturní antropologie 

PhDr. Denisa Pastuszaková, Psychosociální výcvik 
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Ph.D. 

Mgr. Ing. Květoslava  Princová, Ph.D. 
Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce 

Etika zahraniční pomoci 

Mgr. Pavel Res Španělština 

Dr. Ivo Šelner Speciální pedagogika 

PhDr. Petra Tenglerová Cvičení z psychologie 

ThLic. Michal Umlauf 

Křesťanské základy sociální práce 

Sociální práce a pastorace 

Posouzení situace klienta 

Mgr. Petra Vránová Teorie a metody mezinárodní sociální práce 

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. Ruský jazyk 

Mgr. Jan Zahradník 
Terénní sociální práce 

Motivační a intervenční techniky práce s klientem  

 

8.5 Provozní pracovníci školy 

Bc. Marie Badalová asistentka SPV, koordinátorka odborných praxí 

Mgr. Eva Bělocká pracovnice oddělení komunikace 

Pavel Brada provozní pracovník 

Marta Čedroňová sekretářka, účetní VS 

Věra Habancová úklid Kolej Caritas 

Kateřina Horáková studijní oddělení 

Andrea Houdková vedoucí jídelny – výdejny 

Eva Kocúrková úklid budovy na Křížkovského 6 

Drahoslava Kouřilová asistentka Vzdělávacího střediska 

Mgr. Ing. Jan Říkovský koordinátor pro programy zahraniční spolupráce  
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8.6 Rodičovský příspěvek 

 

Ivo Šálek správce budovy 

Mgr. Dagmar Uhlířová účetní 

Jarmila Vážanská úklid budovy na nám. Republiky 3 

Mgr. Hedvika Dudová rodičovská dovolená 

Bc. Věra Zápražná rodičovská dovolená  

Mgr. Daniela  Ochmannová rodičovská dovolená 
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9 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, TVŮRČÍ 

A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 

9.1 Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 Přímá práce s klientem z pohledu standardů kvality sociálních služeb, Slezská diakonie 

Český Těšín, 3. 11. 2016, 6. 4. 2017 

 Personální standardy, v rámci projektu Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti 

Charitních sociálních služeb, Olomouc 3. 2. 2017 

 Sociální práce na rozcestí – výzvy pro sociální práci, mezinárodní konference MPSV, 

Praha, 21. 3. 2017 

 Zvyšování kvality sociální služby, v rámci projektu Ke kvalitě v Charitě – společně ke 

kvalitní síti Charitních sociálních služeb, Olomouc 22. 3. 2017 

 Ověřování veřejného závazku, Slezská diakonie Český Těšín, 7. 4. 2017 

 Veřejný závazek a kvalita, Vzdělávání poradců kvality v sociálních službách, Olomouc, 

16. 4. 2017 

 Sebereflexe při provádění systematických návštěv, seminář pro zaměstnance Kanceláře 

veřejného ochránce práv, Brno, Kancelář veřejného ochránce práv, 22. 4. 2016   

 Systém sociální ochrany se zaměřením na sociální dávky v České republice, Ekonomicko-

správní fakulta MU Brno, 27. 4. 2017   

 Etické aspekty inspekce kvality, národní konference Armády spásy, Ostrava 31. 5. 2017 

 

Tvůrčí činnost:  

 Lektorská a konzultační činnost v oblasti kvality sociálních služeb 

 Inspekce a audity kvality sociálních služeb 

 Člen pracovní skupiny MPSV ČR pro přípravu zákona o sociálních pracovnících 

 Lektor praktických konzultací v rámci projektu Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti 

Charitních sociálních služeb, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399 

 Konzultant v projektu Cesta Charity Valašského Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných 

služeb, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000824 

 Expert v projektu Profesionalizace Armády spásy CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001837 klíčová 

aktivita 3 Kvalita služeb  

 Metodik v projektu Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji, reg. č.: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776. 
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Publikační činnost 

BEDNÁŘ, Martin, eds., 2017. Odpovědná společnost. Sborník příspěvků z konference Odpovědná 

společnost a z konference Perspektivy komunitní sociální práce v ČR. Olomouc 15. a 16. 9. 2016. 

Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc. 

9.2 Ing. Ester Danihelková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 Valná hromada SPTV, Praha, 31. 10. 2016 

 Jednání SPTV k VŠ zákonu, Praha, 6. 11. 2016 

 Konference UZS a AVPO na téma Neziskové organizace v roce 2017, Praha, 10. 11. 2016 

 Konference Dobrovolnictví a mezigenerační vztahy, Kroměříž, 15. 11. 2016 

 Návštěva Katolische Hochschule Nordhein-Westfalen, Paderborn a Kolín n. R., 16.-

19. 11. 2016 

 Seminář Novinky v právní regulaci vysokého školství, UP Olomouc, 9. 12. 2016 

 Konference Kompetentní v dobrovolníctve, kompetentní v živote, Bratislava, 8.-9. 2. 2017 

 Konference Spokojené stáří Charita Nový Hrozenkov, 24. 2. 2017 

 Valná hromada SPTV a projekt SAPS, Praha, 2. 5. 2017 

 Kurz pro management křesťanských organizací – Charitní manažer/Křesťansky vést druhé 15.-

17. 5. 2017, Retzbach, Německo 

 

Výzkumná a publikační činnost:  

Danihelková, Ester. Ekonomické předměty v bakalářském studijním programu sociální práce. Sociální 

práce/Sociálna práce 5/2016 s. 26-39 ISSN 1213-6204 

Danihelková, Ester. APPROACHING THE CONCEPT OF SOCIAL ECONOMY IN THE CR THROUGH THE 

PRISM OF SOCIAL WORK – REALITY AND PERSPECTIVE (Pojetí sociální ekonomiky v ČR prizmatem 

sociální práce – realita a perspektiva) In Cross-sectoral cooperation in order to solve social problems. 

RZESZÓW, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO s.62-74, 2015 ISBN: 978-83-7996-203-

7 

Tvůrčí činnost: 

 Předsedkyně Správní rady Institutu Dekacert, o.p.s. 

 Členství v Radě ŠPO Konzervatoře EA Olomouc 

 Expert na finance a fundraising v rámci projektu 031 Profesionalizace Charita Valašské 

Meziříčí, reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.015_031/0001895 

9.3 Lenka Divoká, PhD. 

Účast na seminářích, konferencích a vzdělávacích akcích 
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 účast na semináři „Monitoring and Evaluation in Humanitarian Aid“, RedR, London, VB, 

duben 2017 

 účast na konferenci a workshopu „Value Based Conflicts and Violence Conference“, 

Bratislava, duben 2017 

 účast na konferenci „Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne“, Česká 

evaluační společnost, Praha, květen 2017 

Činnost 

 koordinace hodnocení CARITAS-VOŠs Olomouc v rámci projektu BuilPHE/EURASHE 

 

Publikační činnost 

 Divoká, L. (2017) Professionalization of Child Protection in the Czech Republic from the 
Perspective of Sociological Theories, Czech and Slovak Social Work, 17(4), 30-47.  

 Divoká, L. a kol. Nejasnost komunitní práce v České republice. In: Odpovědná společnost. 
Sborník a z konference Perspektivy komunitní sociální práce v ČR. Olomouc: CARITAS – vyšší 
odborná škola sociální Olomouc, 2017. ISBN 978-80-87623-12-1 

 

9.4 Mgr. Petra Chovancová 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích 

 Konference: Odpovědná společnost - 15. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference: Perspektivy komunitní práce v ČR - 16. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Příprava společnosti na demografické změny – 3.-4. 10. 2016, MPSV, Brno  

 Gerontologické dny Ostrava – 20. 10. 2016 

 Skupinová supervize tutorů: 10. 1. 2017 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak může mentor/organizace ovlivňovat 

vzdělávání v oboru sociální práce“, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 

17. 1. 2017 

 XIV. Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici – 1. 4. 2017, Brno 

 Supervize zaměstnanců CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 9. 12. 2016, 

7. 2. 2017, 2. 5. 2017 

 

Vedení odborných kurzů a seminářů: 

 Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13.-

14. 10. 2016 

 

Tvůrčí činnost 
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 Členka dozorčí rady Diakonie Rýmařov 

 Dobrovolnictví Domov pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

 

Odborné přednášky, semináře, výcviky: 

 Malá cesta uzdravení. Seminář na téma práce s traumatem vedený jedním z autorů metody 

Lawrencem Brasilem. Čičmany, Slovensko. 13.-19. 11. 2016 

 

9.5 PhDr. Mgr. Eva Kubíčková 

Účast na seminářích a konferencích, další vzdělávání: 

 Seminář „Obtěžování na pracovišti“, Pro Bono Aliance, Praha, 8. 11. 2016 

 Konference „Legal Responses to Forced Mass Migration: regional approaches and 

perspectives“, Právnická fakulta UPOL, Olomouc, 21.–22. 10. 2016 

 Školení „Právo na informace“, Bova Polygon, Praha, 6. 12. 2016 

 Konference „Ženy jako aktérky udržitelného rozvoje", Ekumenická akademie, Praha, 

24. 2. 2017 

 Kurz „Efektivní učení“, Education Republic, Praha, 21. 3. 2017 

 Konference „Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne.“ Česká evaluační 

společnost, Praha, 29.–30. 5. 2017 

 Supervize zaměstnanců CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 9. 12. 2016, 

7. 2. 2017, 2. 5. 2017 

 

Odborné přednášky, semináře, výcviky: 

 Přednáška „Asymetrické konflikty“ v rámci semináře „Technik v současné společnosti“ FD 

ČVUT Praha, 26. 4. 2017 

 

Členství v organizacích, tvůrčí a publikační činnost: 

 Mentorka osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v rámci projektu realizovaného 

Probační a mediační službou ČR „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení 

prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ 

 Členka evaluačního týmu Spot, z.s. – projekt „Integrated Housing and Labour Services in the 

Social Rental Enterprise model“, realizátor Metropolitan Research Institute, Budapešt. 

 Členka výzkumného týmu EvatData, z.s. – „Personální a organizační audit a zjištění 

spokojenosti klientů v Pečovatelském centru Praha 7“ 

 

 



55 

 

9.6 Mgr. Tereza Malochová 

Účast na seminářích a konferencích, další vzdělávání: 

 Konference: Odpovědná společnost - 15. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference: Perspektivy komunitní práce v ČR - 16. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference: Integrace bez hranic - 20.-21. 10. 2016 - CMTF UPOL 

 Seminář Humanitarian Networkshop - 7.-16. 11. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Sociální práce s nezletilými cizinci bez doprovodu – 22. 11. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Skupinová supervize tutorů: 10. 1. 2017 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak může mentor/organizace ovlivňovat 

vzdělávání v oboru sociální práce“, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 

17. 1. 2017 

 Přednáška a facilitované setkání sociálních pracovníků – Identita a institucionalizace sociální 

práce – Profesní komora sociálních pracovníků, z.s., 7. 2. 2017 

 Kurz španělštiny – Canarias Cultural, Tenerife, Španělsko, 15.-26. 5. 2017 

 Individuální kurz španělštiny – 2016/2017 průběžně 

 

Stáže a pracovní pobyty 

 Pracovní pobyt: Nakhchivan University, NAYORA, Maryam Centre, UNHCR–Ázerbajdžán, 19.-

30. 9. 2016 

 Pracovní pobyt: ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara, FM4Paso Libre, Oxfam – Mexiko, 

13.-24. 2. 2017 

 Pracovní pobyt: Indie – Indian Social Institut - New Delhi, HOPE, Bethany Sisters, Sneha Sadan 

– Indie, 27. 3.-7. 4. 2017 

 

Vedení odborných kurzů a seminářů, tvůrčí činnost: 

 Členka pracovní skupiny FORS Migrace a rozvoj 

 Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13.-

14. 10. 2016 

 

9.7 Mgr. Miroslava Petřeková 

Účast na seminářích a kurzech 

 Konference: Odpovědná společnost - 15. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference: Perspektivy komunitní práce v ČR - 16. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Příprava společnosti na demografické změny – 3.- 4. 10. 2016, MPSV  
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 Skupinová supervize tutorů: 10. 1. 2017 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak může mentor/organizace ovlivňovat 

vzdělávání v oboru sociální práce“, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 

17. 1. 2017 

 Psychosomatická medicína, 24.–25. 2. 2017, Psychiatrická léčebna Šternberk 

 Supervize zaměstnanců CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 9. 12. 2016, 

7. 2. 2017, 2. 5. 2017 

 

Tvůrčí činnost:  

 Členka rady Charity Šternberk 

 Členka konzultační skupiny ASVSP pro zdravotní nauky 

 

Vedení odborných kurzů a seminářů: 

 Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13.-

14. 10. 2016 

 

9.8 Mgr. Ing. Jan Říkovský 

Účast na seminářích a konferencích, další vzdělávání: 

 Diploma in Evaluation and Quality in HumanitarianAction; IECAH, Madrid, 19. 9.-14. 12. 2016 

 Seminář Humanitarian Networkshop - 7.-16. 11. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference New Wave – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 26. 5. 2017, - aktivní 

účast s příspěvkem „Communityhealthneeds and availableservices in informal settlement 

Mineros San Juan, Bolivia” 

 Konference Snižování rizik katastrof: případ Kambodža  - Diakonie ČCE - Středisko HRP a 

Univerzita Karlova, Evangelická Teologická fakulta. Aktivní účast s příspěvkem "Posilování 

kapacit místních komunit v Asii a Africe formou e-learningu" 

Stáže a pracovní pobyty 

 Stáž na ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara, Mexiko - 2/2017 

 Stáž na Indian Social Institute, Indie - 3/2017 

Členství v organizacích, tvůrčí a publikační činnost: 

 Členství v INEE, IHSA, pracovní skupina Humanitární pomoc ve FoRS 

 Konzultant pro DRR (ActAllianceCapacityBuilding Project) 

 ŘÍKOVSKÝ, J. Providing aid in complex refugee situations: Belgrade Case Study. Development, 
Environment, Foresight, vol. 3, no. 1, pp. 36-50, 2017. 
 



57 

 

9.9 Mgr. Tomáš Svozil 

Účast na seminářích, konferencích a vzdělávacích akcích 

 Kurz VMwarevSphere Essentials – praktické použití, Brno, červenec 2017 

 

9.10 Mgr. Jana Synková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích a stážích: 

 Konference: Odpovědná společnost - 15. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference: Perspektivy komunitní práce v ČR - 16. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference: Integrace bez hranic - 20.-21. 10. 2016 - CMTF UPOL 

 Návštěva Katolische Hochschule Nordhein-Westfalen, Paderborn a Kolín nad Rýnem., 16.-

19. 11. 2016  

 Sociální práce s nezletilými cizinci bez doprovodu – 22. 11. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak může mentor/organizace ovlivňovat 

vzdělávání v oboru sociální práce“, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 17. 1. 2017 

 

9.11 Mgr. Miloslava Šotolová 

Účast na seminářích, konferencích a kurzech, další vzdělávání 

 Konference: Odpovědná společnost - 15.9.2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference: Perspektivy komunitní práce v ČR - 16. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Skupinová supervize tutorů: 10. 1. 2017 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak může mentor/organizace ovlivňovat 

vzdělávání v oboru sociální práce“, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 

17. 1. 2017 

 21.-22. 9. 2016 Hradecké dny sociální práce, konference - Hradec Králové 

 Přednáška a facilitované setkání sociálních pracovníků – Identita a institucionalizace sociální 

práce – Profesní komora sociálních pracovníků, z.s., 7. 2. 2017 

 Konference „Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne.“ Česká evaluační 

společnost, Praha, 29.–30. 5. 2017 

 

Tvůrčí činnost 

 Lektorka Vzdělávacího střediska, semináře zaměřené na individuální plánování, posouzení 

situace klienta a role sociálního pracovníka 

 Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13.-

14. 10. 2016 
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 Členka týmu poradců kvality poskytujících podporu při zavádění standardů kvality 

v sociálních službách charit Arcidiecézní charity Olomouc. 

 Členka pracovní skupiny „Senioři“ Komunitního plánování sociálních služeb Olomouckého 

kraje 

 Členka pracovní skupiny „Platforma pro komunitní práci“ MPSV, Agentura pro SZ 

 Lektorská a konzultační činnost v oblasti sociální práce a zavádění standardů kvality do praxe 

sociálních služeb 

Publikační činnost 

 Šotolová, M. a kol. Nejasnost komunitní práce v České republice. In: Odpovědná společnost. 

Sborník a z konference Perspektivy komunitní sociální práce v ČR. Olomouc: CARITAS – vyšší 

odborná škola sociální Olomouc, 2017. ISBN 978-80-87623-12-1 

 

9.12 Mgr. Hana Štěpánková 

Účast na seminářích, konferencích a vzdělávacích akcích 

 Konference: Odpovědná společnost - 15.9.2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Konference: Perspektivy komunitní práce v ČR - 16. 9. 2016, CARITAS - VOŠs Olomouc 

 Skupinová supervize tutorů: 10. 1. 2017 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak může mentor/organizace ovlivňovat 

vzdělávání v oboru sociální práce“, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 

17. 1. 2017 

Vedení odborných kurzů a seminářů: 

 Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, 13.-

14. 10. 2016 

 Výcvik v Praktické krizové intervenci – lektorka  

 Základy adiktologického poradenství – lektorka 

 Vedení rozhovoru v systemickém přístupu – lektorka 

Stáže a pracovní pobyty 

 Květen 2017 – stáž v Oslu, Directorate for Children, Youth and Fammily Affairs 

 

Tvůrčí činnost 

 Supervizorka v sociální službách, ve školství. 

 Akreditovaná systemická poradkyně a psychoterapeutka 

 Certifikátor kvality drogových služeb – Úřad Vlády ČR - RVKPP 

 Odborná poradkyně pro FDV pro práci s dlouhodobě nezaměstnanými 
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 Lektorka vzdělávacích programů v oblasti sociální práce 

 Lektorka vzdělávacích programů pro školní metodiky prevence 

 Supervizorka vzdělávacích programů – Společnost pro kreativitu, projektové vyučování ve 

školství 

 Facilitátorka skupin v rámci projektu  UP Olomouc „ Kulturní a kreativní Olomouc“ 

 

9.13 Mgr. Lenka Tkadlčíková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích a stážích: 

 duben 2017 – Práce s detailními popisy v terapii, Chris Iveson 

 duben 2017 – Radikální přítomnost: Nový postoj k dialogické změně, Sheila McNamee 

 duben 2017- Mezinárodní studentská konference „Social Workers as Critical Advocates“ 

 květen 2017 – stáž v Oslu, Directorate for Children, Youth and Fammily Affairs 

Tvůrčí činnost 

 Lektorka vzdělávacích programů v oblasti systemické terapie a poradenství 

 

9.14 PhDr. Jan Vančura, Ph.D. 

Vedení kurzů, přednášky 

 Vedení supervize na zátěžovém výcviku. Moravice, Vítkov (20. 10. 2016). 

 Vyžádaná přednáška Zdroje integrity a fragmentace ve vztazích pro program Studium 

manželství a rodiny, Akademie kanonického práva, Brno (14. 11. 2016).  

 Přednáška The First Years Matters: The Legacy of Czech Psychology, na studentské konferenci 

Easter Workshop 2017 Östersund, Švédsko (5. 4. 2017) 

 Dlouhodobá spolupráce s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP, s Fakultou sociálních 

studií MU, poradnou Bethesda Brno a spolkem Benediktus v Chotěboři. 

 

Účast na seminářích, konferencích a vzdělávacích akcích 

 Malá cesta uzdravení. Seminář na téma práce s traumatem s Pauline Edwards a Lawrencem 

Brasilem. Čičmany, Slovensko. (20.-26. 11. 2016) 

 Konference Splendore e ambiguità del sesso. E' possibile educare? (13.–17. 2. 2017). 

Pontifikální institut pro studium manželství a rodiny Jana Pavla II., Řím, Itálie. 

 Malá cesta uzdravení. Seminář pro vedoucí: Velký Biel, Slovensko. (20.-23. 7. 2017). 
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9.15 Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D. 

Účast na seminářích, konferencích a vzdělávacích akcích 

 organizace workshopu Acting Against One’s Better Knowledge, Olomouc, září 2016 

 navazování kontaktů na konferenci Effective Altruism Global, Praha, prosinec 2016 (zejm. se 

Spolkem pro efektivní altruismus) 

 účast na semináři Právo na rovné zacházení – účinná pomoc obětem diskriminace, Olomouc, 

únor 2017 

 účast na semináři DekaCert – ethisches Programm für die christliche Organisation, Olomouc, 

březen 2017 

 

 

 



61 

 

10 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 

V období od dubna do srpna 2017 proběhla daňová kontrola vedená Finančním úřadem pro 

Olomoucký kraj. Kontrola byla zaměřena na použití dotace poskytnuté Ministerstvem práce a 

sociálních věcí České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

v projektu „Vzděláváním k efektivním sociálním službám“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00226. 

Projekt byl realizován Vzdělávacím střediskem od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015. Při kontrole nebyla 

shledána žádná pochybení, závěrem z kontrolní činnosti bylo zjištění, že se naše organizace 

nedopustila porušení rozpočtové kázně. 
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11 PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Prevenci sociálně patologických jevů je ve škole věnována pozornost především prostřednictvím 

výuky sociální patologie, etické výchovy a etiky sociálních pracovníků. Studentům je k dispozici školní 

spirituál. Škola rovněž nabízí dostatek podnětů a mimoškolních aktivit, které studentům umožňují 

trávit čas smysluplně. 
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12 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Oddělení komunikace CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc systematicky pracuje na 

prezentaci školy na veřejnosti. Uvádíme několik aktivit a způsobů prezentace, které jsme realizovali 

ve školním roce 2015/2016. 

 1.–4. 11. 2016 Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně 

 25. 11. 2016, 21. 1. 2017 Den otevřených dveří pro zájemce o studium (každoročně 

organizujeme ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci 

 Prezentace CARITAS – VOŠs Olomouc na středních školách: 

o Gymnázium Moravský Krumlov 

o Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno 

o Gymnázium Ostrava Hrabůvka 

o Střední škola prof. Zdeňka Matějčka Ostrava 

 Prezentace aktivit a činnosti školy v médiích i na internetu: 

Navázání spolupráce s TV Noe, články v místních médiích, spolupráce s portálem www.olomouc.cz,  

spolupráce s Českým rozhlasem Olomouc, s rádiem Proglas či Katolickým týdeníkem.  

 

 

 

http://www.olomouc.cz/
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13 SPOLUPRÁCE 

13.1 Arcidiecézní charita Olomouc 

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) je významným poskytovatelem sociálních služeb na území 

Olomouckého kraje. Prostřednictvím své rozsáhlé sítě poskytovaných služeb je schopna nabídnout 

studentům široký repertoár různorodých praktikantských možností. Partner je vzhledem ke svému 

významnému postavení mezi subjekty sociální politiky zárukou dlouhodobě kvalitních poskytovaných 

služeb. ACHO nabízí studentům možnost dobré praxe a získání cenných zkušeností, které lze následně 

využít při vstupu na trh práce. 

Spolupracujeme také v oblasti propagace, výměny informací a sdílení zkušeností v oblasti PR. 

Studenti CARITAS – VOŠs Olomouc ve spolupráci s Oddělením humanitární pomoci a rozvojové 

spolupráce ACHO realizují přednášky globálního vzdělávání na středních školách. ACHO také 

poskytuje fotografie pro výstavy v prostorách školy. 

13.2 Slezská diakonie 

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc pokračuje ve spolupráci se Slezskou diakonií při 

vytváření personálních rezerv. Jedná se o systém praxí, které mohou studenti vykonávat ve svém 

volném čase. V budoucnu pak pro ně bude snazší získat práci na pozicích sociální pracovník či vedoucí 

pracovník právě v organizaci Slezská diakonie. 

13.3 Renovabis 

Renovabis je nadace pro rozvoj církevního školství a ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí 

vyhlašuje každoročně programy pro vybavení a rozvoj katolických škol s cílem zkvalitnit výchovu a 

vzdělávání poskytované žákům a studentům a zvyšovat konkurenceschopnost katolických škol 

v regionu. 

Ve školním roce 2016/2017 nadace opět podpořila studijní soustředění: 

1. pro studenty prvních a druhých ročníků oboru Charitativní a sociální práce (kombinovaná forma), 

které proběhlo ve dnech 25.-28. 1. 2017 v areálu hotelu Allvet v Drnovicích u Vyškova 

2. pro studenty prvního a druhého ročníku oboru Charitativní a sociální práce (denní forma), které 

proběhlo ve dnech 24. 4.–28. 4. 2017 ve Vizovicích, v areálu Revika 

13.4 Celostátní setkání mládeže 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc se zapojila do letošního olomouckého Celostátního 

setkání mládeže. Na pátek 18. srpna od 10:00 připravila Kateřina Steinerová, studentka třetího 

ročníku Sociální a humanitární práce přednášku o své praxi s dětmi ulice v Keni. V sobotu 19. srpna 

pak mohli účastníci CSM školu navštívit v rámci doprovodného programu pro rodiny s dětmi. 

Představili jsme jim 17 cílů udržitelného rozvoje a především způsoby, jakým jako jednotlivec můžou 

přispívat k jejich plnění. Kromě toho bude v prostorách CARITAS – VOŠs Olomouc zázemí pro 

program i pořadatele a asi stovka účastníků bude ubytována na našich kolejích. 

13.5 Spolupráce u osvětových a odborných aktivit 

https://www.renovabis.de/
https://www.cirkev.cz/
http://www.caritas-vos.cz/cz/studium/vzdelavaci-programy/charitativni-a-socialni-prace
http://www.caritas-vos.cz/cz/studium/vzdelavaci-programy/charitativni-a-socialni-prace
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13.5.1 Mobilní hospic Nejste sami 

V pátek 21. 10. 2016 zahájil oficiálně svou činnost první mobilní hospic v Olomouckém kraji Nejste 

sami.  Za účasti eurokomisařky Věry Jourové představili v prostorách CARITAS – Vyšší odborné školy 

sociální Olomouc novou službu nabízející paliativní péči její zakladatelé a odborní garanti. 

13.5.2 Workshop Legislativní podmínky pro výkon sociální práce 

Dne 9. února pořádala CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc ve spolupráci s Katedrou 

křesťanské sociální práce (CMTF UP) a Radou pro rozvoj sociální práce a Profesní komorou sociálních 

pracovníků regionální workshop. Ten měl podpořit spolupráci vzdělavatelů a zaměstnavatelů 

v oblasti profesionalizace sociální práce.  

13.6 Zajištění odborných praxí studentů 

CARITAS – VOŠs Olomouc úzce spolupracuje s některými pracovišti odborné praxe (zejména 

s pracovišti, kde probíhají praxe školou řízené). Mentoři z těchto pracovišť jsou pravidelně zváni 

na tzv. „semináře pro mentory, tutory a studenty“. Detailní informace o praxích a zapojených 

organizacích jsou v kapitole Odborná praxe v Příloze č. 2. 

13.7 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

CARITAS-VOŠs Olomouc ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého 

v Olomouci realizuje na základě smlouvy o vzájemné spolupráci (ze dne 15. 2. 2005, dodatek ke 

smlouvě je ze dne 21. 5. 2009) tříletý bakalářský studijní program "Sociální politika a sociální práce" – 

studijní obory "Charitativní a sociální práce" a "Sociální a humanitární práce" (resp. Mezinárodní 

sociální a humanitární práce). Cílem této spolupráce je v oboru Charitativní a sociální práce připravit 

absolventy schopné samostatně působit v širokém spektru sociální práce, se zvláštním důrazem na 

sociální služby, na specifika církevní sociální práce, křesťanské pojetí člověka ispolečnosti a na 

využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. V oboru Sociální a humanitární práce (resp. 

Mezinárodní sociální a humanitární práce) to je příprava kvalifikovaného, všeobecně a odborně 

vzdělaného pracovníka pro mezinárodní sociální a humanitární práci realizovanou ve státní správě, 

samosprávě, nestátních a církevních organizacích v rámci České republiky i zahraniční rozvojové 

pomoci. 

Studenti tohoto studijního programu jsou současně zapsáni jako studenti CARITAS – VOŠs Olomouc 

a CMTF UP. Součástí studijního programu jsou odborné praxe, studijní soustředění a výcviky.  

Cyrilometodějská teologická fakulta je jednou z osmi fakult Univerzity Palackého, přičemž má nejdelší 

tradici v oblasti poskytování vzdělávání studentům denní i kombinované formy studia. Katedra 

křesťanské sociální práce, která společně s CARITAS – VOŠs Olomouc realizuje oba vzdělávací 

programy, vznikla v lednu roku 2006 a od té doby poskytuje v součinnosti s žadatelem teoretické 

i praktické vzdělání studentům Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární 

práce. 

 

13.7.1 Zpráva o činnosti Katedry křesťanské sociální práce za akad. rok 2015/2016 

http://nejstesami.eu/
http://nejstesami.eu/
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1. V daném akademickém roce zajišťovala katedra studium v těchto navazujících magisterských 

oborech: 

V prezenční formě studia 

 Charitativní a sociální práce 

o Specializace Sociální práce s rodinami 

 Mezinárodní humanitární a sociální práce 

 

V kombinované formě studia 

 Charitativní a sociální práce – specializace Řízení v sociálních službách 

 

2. V programu internacionalizace výuky na katedře proběhly tyto hostovské přednášky a workshopy:  

 

Host 

 

Instituce, stát téma datum 
zahraniční 
návštěvy 

Doc. PhDr. Alžbeta 
Brozmanová Gregorová, 
Ph.D. 

PF UMB Banská 
Bystrica.SR 

Výskum 
dobrovoľníctva v SR 

04.- 05. 10. 

Mgr. Gizela Brutovská, 
Ph.D. 

FHPV PU v Prešove, 
SR 

 

Dobrovoľníctvo 
v Košickom kraji 

04.–07. 10. 

Andrea Muller Dr. Viera 
Samsa 

CJD 
Berufsbildungswerk 
Niederrhein, 
Moers, Německo 

Sociální práce 
s mladistvými bez 
průvodu: 

Proč je biografie 
důležitá pro sociální 
pracovníky? 

18.-21. 10. 

Prof. Malcolm Payne 
Sutton Mental 
Health, Foudation 
Charity Company, 
Surrey, 

Velká Británie 

Post-modernist 
practice in Social 
Work: Issues and 
Strenghts 

02. 11. 
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3. Pracovníci katedry prezentovali výsledky své vědecké práce na těchto konferencích: 

 

jméno 

(celé jméno vč. 

titulů) 

 

název akce 

termín 

konání 

místo 

konání 

pořadatel / 

spolupořadatel 

doc. PaedDr. 

Tatiana 

Matulayová, 

Ph. D. 

Perspektívy v ochrane detí a 

mládeže v kontexte sociálnej práce 

na Slovensku, v Nórsku a v iných 

krajinách 

13.-14. 04. Banská 

Bystrica, SR 

Katedra sociálnej 

práce Pedagogickej 

fakulty UMB 

a Lillehammer 

University College 

PhDr. et Mgr. 

Libor 

Novosád, 

Ph.D. 

Význam odborného sociálního 
poradenství při obhajobě práv osob 
se zdravotním postižením" 
 

23. 05. Praha Národní rada osob 

se zdravotním 

postižením a 

Asociace poraden 

pro OZP 

ThLic. Jakub 

Doležel, Th.D. 

Love never fails: Perspectives 10 

years after the Encyclical Deus 

cariatas est 

24.–27. 02.  Řím, Itálie Papežská rada COR 

UNUM 

doc. PaedDr. 

Tatiana 

Matulayová, 

Ph. D. 

Family. Transformation – Image – 

Threat - Support 

31. 05. Rzeszow, 

Poľská 

republika 

University of 

Rzeszow, 

University of 

Warsawa 

PhDr. et Mgr. 

Libor 

Novosád, 

Ph.D. 

Sociální práce z pohledu lidí se 

zdravotním postižením 

11. 10. Olomouc Konference 
pořádána ve 
spolupráci 
s olomouckou 
InternetPoradnou a 
Asociací poraden 
pro OZP ČR.    

Mgr. Miloš 

Votoupal, 

Ph D. 

Sociální práce z pohledu lidí se 

zdravotním postižením 

11. 10. Olomouc Konference 
pořádána ve 
spolupráci 
s olomouckou 
InternetPoradnou a 
Asociací poraden 
pro OZP ČR.   
  

doc. PaedDr. 

Tatiana 

Matulayová, 

Ph. D. 

XIII. Hradecké dny sociální práce: 

podpora člověka v jeho přirozeném 

prostředí 

23.-24. 10. Hradec 

Králové, ČR 

Univerzita Hradec 

Králové 

doc. PaedDr. 

Tatiana 

Matulayová, 

Dobrovolnictví a mezigenerační 

vztahy 

15. 11. Kroměříž HESTIA Centrum 

pro dobrovolnictví, 

Klub UNESCO 
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Ph. D. Kroměříž 

ThLic. Jakub 

Doležel, Th.D. 

Theologie der Caritas. Grundlagung 

und Perspektiven für eine 

Theologie, die dem Menschen 

dient 

23.–27. 11.  Freiburg im 

Breisgau, 

Německo 

Teologická fakulta 

Univerzity Freiburg 

doc. PaedDr. 

Tatiana 

Matulayová, 

Ph.D. 

Theologie der Caritas. Grundlagung 

und Perspektiven für eine 

Theologie, die dem Menschen 

dient 

23.–27. 11. Freiburg im 

Breisgau, 

Německo 

Teologická fakulta 

Univerzity Freiburg 

Mgr. Hana 

Šlechtová, 

Ph.D. 

Rodzina. Przemiany - Wizerunek - 

Zagrożenia - Wsparcie 

30. 05.–

01. 06. 

Rzeszów, 

Polsko 

Uniwersytet 

Rzeszowski 

Mgr. Miloš 

Votoupal, 

Ph.D. 

SWSD2016, Promoting the dignity 

and worth of people 

25. 06.–

04. 07. 

Soul Jižní 

Korea 

COEX, Soul 

Mgr. Leoš 

Zatloukal, 

Ph.D. et Ph.D. 

Konference E.B.T.A. 21.–25. 09.  Bruggy, 

Belgie 

EBTA 

Mgr. et Mgr. 

Agnieszka 

Zogata Kusz, 

Ph.D. 

Service Learning 

 

09. 11.–

11. 11. 

Banská 

Bystrica, SR 

Univerzita Mateja 

Bela 

ThLic. Jakub 

Doležel, Th.D. 

Diakonická konference TF JČU  

 

11. 11.  TF JČU 

České 

Budějovice 

TF JČU 

 

ThLic. Jakub 

Doležel, Th.D. 

A béke gondolata Ábrahám 

örököseinél. Konferencia Márton 

Áron püspök tiszteletére. 

 

15. 10.  Szégéd (HU) Gál Ferenc Föiskola 

 

 

4. Katedra (spolu)pořádala tato odborná setkání: 

 

Světový den nemocných seminář 11. 02. Olomouc Arcibiskupství 

olomoucké 

Vzdělávací kurz Děkanátu Zábřeh seminář 17. 09.  Zábřeh Děkanát Zábřeh 
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Seminář pro pastorační asistenty 

Charit olomoucké arcidiecéze 

seminář 22. 09.  Olomouc Arcibiskupství 

olomoucké 

Seminář pro management Charit 

 

seminář  09. 12.  Pardubice Charita Přelouč 

Vzdělávací kurz Děkanátu Zábřeh 

 

seminář  21. 10. 

 

Zábřeh Děkanát Zábřeh 

Cyklus 12 inspirací pro Opavsko 

 

Přednáškový 

cyklus 

06. 12.  Opava Charita Opava 

Seminář pro management Charit 

 

seminář 09. 12.  Pardubice Charita Přelouč 

Service Learning workshop 10.-11. 11. Banská 

Bystrica 

Univerzita Mateja 

Bela a CLAYSS  

Platforma spolupracujících 

organizací CPIC 

seminář 15. 11. CPIC 

Hálkova, 

Olomouc 

Centrum na 

podporu integrace 

cizinců, Olomouc 

 

 

Jiné významné akce pořádané katedrou 

název akce termín konání místo konání poznámka 

Dny dobrovolnictví na UP 04.- 06. 10.  Tř. Svobody 8, 

Olomouc 

Jednorázové 

dobrovolnictví 

v organizacích/70 

studentů se 

jednorázově zapojilo do 

dobrovolnictví 
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14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2016 

VÝNOSY 

Hospodaření školy v roce 2016 bylo ovlivněno zejména výší dotace ze státního rozpočtu, která byla 

v celkové výši 15.169.000 Kč striktně rozčleněna na paragrafy1: 

Školní stravování                     348.000 Kč 

Domov mládeže                  2.725.000 Kč  

Vyšší odborná škola   12.096.000 Kč 

Další dotací byla dotace od Statutárního města Olomouc na projekt „Koncert The Tap Tap“ ve výši 

50.000,- Kč.  

Získali jsme také příspěvek z programu RENOVABIS ve výši 110.000,- Kč určený na studijní 

soustředění studentů denní a kombinované formy studia, který bude použit v roce 2017. 

Dalšími zdroji financování provozu školy byly: 

 tržby za služby podložené smlouvou s Univerzitou Palackého v Olomouci o společně 

realizovaných studijních programech s CMTF UP v Olomouci, 

 školné, jehož výše byla ve školním roce 2016/2017 stanovena na 4.000 Kč ročně, splatnost 

podle vyhlášky č. 10/2005 Sb. ve dvou splátkách, 

 finanční podpora z Evropského sociálního fondu – OP LZZ – projekt Vzděláváním k efektivním 

sociálním službám, číslo projektu CZ.1.04/3.1.03/A7.00226, 

 grant Národní agentury pro evropské vzdělávací programy – Dům zahraničních služeb MŠMT 

– ERASMUS+, 

 platby za ubytování studentů na koleji CARITAS byly 1.000 Kč za měsíc na koleji na náměstí 

Republiky a 900 Kč na faře ve Chválkovicích, 

 příspěvky studentů na zahraniční praxe 

 ostatní zdroje. 

Celkové výnosy organizace v roce 2016 činily 24.598.668,30 Kč. 

 

F (zdroj) Název účetní položky Výnosy v Kč 

Hlavní činnost 

1 Dotace MŠMT 15 169 000,00 

102 Dotace Olomoucký kraj 50 000,00 

62 Projekt OPZ 463 918,30 

2 Školné 1 320 419,91 

18 CMTF 2 422 047,62 

7 Přijímací řízení 94 200,00 

                                                           
1
Přesun mezi paragrafy je umožněn pouze do výše 15 %. 
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9 Ubytování studentů 782 000,00 

91 Příjem za ubytování studentů fara 12 600,00 

15 Erasmus +  1 920 604,60 

28 Erasmus + (Leonardo) 38 839,00 

1 
Příjem od studentů na akce 472 299,00 

4 
Ostatní příjmy hl. činnosti 76 336,55 

Dary 

80 Dary přijaté zdaňované 131 000,00 

85 Dary přijaté osvobozené od daně 45 000,00 

Vedlejší činnost 

95 
Ostatní příjmy doplňková činnost 193 058,70 

92 Pronájem byt fara - doplňková činnost 45 200,00 

93 
Pronájem pohostinka - doplňková 
činnost 13 500,30 

61 
Vzdělávací středisko - doplňková 
činnost 1 348 644,32 

  
 

  
Celkem 24 598 668,30 

 

NÁKLADY 

Struktura nákladů byla podobně jako v minulých letech ovlivněna největší částkou použitou na mzdy 

a povinné odvody za zaměstnance. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 30. 

Mzdové prostředky:  11.460.848,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění:   3.549.284,00 Kč 

Zákonné sociální náklady:       239.851,00 Kč 

 

Z toho z dotace MŠMT bylo na mzdy a povinné odvody použito celkem 13.015.613,68 Kč. Poměr výše 

mzdových nákladů k celkové výši dotace je 85,80 %. Vysokou nákladovou položkou je nájemné, jeho 

skutečná výše v roce 2016 činila 1.481.961,45 Kč. Ze státní dotace bylo pokryto 620.000 Kč, což je 

41,84 %. Za energie, vodné stočné, PHM a dodávky tepla bylo v roce 2016 uhrazeno celkem 

1.247.501,82 Kč. 

Celkové náklady organizace v roce 2016 činily 24 565 363,75 Kč. 

 

F (zdroj) Název účetní položky Náklady v Kč 

Hlavní činnost 

1 Dotace MŠMT 15 169 000,00 

110 Příspěvek RENOVABIS 65 000,00 

102 Dotace Olomoucký kraj 50 000,00 
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62 Projekt OPZ 463 918,30 

2 Školné 1 321 282,45 

18 CMTF 2 348 865,83 

7 Přijímací řízení 98 988,71 

9 Ubytování studentů 640 736,58 

91 Příjem za ubytování studentů fara 32 230,92 

15 Erasmus +  1 920 604,60 

28 Erasmus + (Leonardo) 38 839,00 

1 
Příjem od studentů na akce 

472 299,00 

4 Ostatní příjmy hl. činnosti 87 744,56 

Dary 

80 Dary přijaté zdaňované 5 000,00 

85 Dary přijaté osvobozené od daně 45 000,00 

Vedlejší činnost 

95 
Ostatní příjmy doplňková činnost 

232 967,33 

92 Pronájem byt fara - doplňková činnost 48 255,35 

93 Pronájem pohostinka - doplňková činnost 3 589,24 

61 Vzdělávací středisko - doplňková činnost 1 520 281,88 

  Daň z příjmu                     760,00 

Celkem 24 565 363,75 

 

Výsledkem hospodaření za rok 2016 je zisk ve výši 33.305 Kč. 
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15 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Učební plán vzdělávacího programu Charitativní a sociální  práce dle předmětů a ročníků  

Vzdělávací program dle předmětů a ročníků 

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Denní 

Předmět 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 

Celkem 

ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty 

Předměty společného profilujícího základu 

Filozofie pro sociální pracovníky 

2 0 0                2 0 0 

KZ       

Sociologie 

1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z Zk      

Psychologie 

1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z Zk      

Úvod do právní teorie a praxe 

2 0 0 1 1 0 1 1 0          4 2 0 

KZ Z Zk     

Speciální pedagogika 

         1 1 0 1 0 1    2 1 1 

   Z KZ   

Posouzení situace klienta 

      2 2 0 2 2 0       4 4 0 

      Z KZ        

Zdravotní nauky 

1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z KZ      

Teorie a metody sociální práce 

 

 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 1 8 0 7 

Z KZ Zk Z Zk KZ  
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Základy sociální práce s imigranty a 

uprchlíky 

            0 1 0    0 1 0 

            Z     

Sociální politika 

1 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 8 0 3 

Z Zk Z Zk Z Zk  

Etika sociální práce 

         2 0 0 1 1 0    3 1 0 

   Z KZ   

Odborná praxe 

58 h. 50 h. 170 h. 170 h. 328 h.  776 

Z Z Z Z Z   

Metody a techniky sociálního výzkumu 

      1 0 1 1 0 2       2 0 3 

  Z KZ    

Křesťanské základy sociální práce 

   2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 10 0 0 

   Z Z Zk Z Z  
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Podpůrné předměty 

Ekonomika neziskových 

organizací 

      1 0 0 1 1 0 1 1 0    3 2 0 

  Z Z Zk   

Cizí jazyk 

0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 12 

Z Zk Z Z Zk Z  

Výpočetní technika 

0 0 2 0 0 2             0 0 4 

Z Z      

Propedeutický seminář 

0 1 0                0 1 0 

Z       

Seminář k ročníkové práci 

      0 0,5 0 0 0,5 0       0 1 0 

  Z Z    

Diplomový seminář 

            0 1 0 0 1 0 0 2 0 

    Z Z  

Psychosociální výcvik 

      20 h. 

Z 

         20 h. 

      

Studijní soustředění 

   30 h.    30 h.       60 h. 

 Z  Z    

Celkem hodin povinných 

předmětů 
19 18 17,5 21,5 17 10  
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Učební plán vzdělávacího programu Charitativní a sociální  práce dle předmětů a ročníků  

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 
Kombino-

vaná 

Předmět 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 

ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty společenského základu studia 

Filozofie pro sociální pracovníky 

1 0 0                1 0 0 

KZ       

Sociologie 

1 0 0 1 0 0             2 0 0 

Z Zk      

Psychologie 

1 0 0 0 1 0             1 1 0 

Z Zk      

Úvod do právní teorie a praxe 

1 0 0 1 0 0 1 0 0          3 0 0 

KZ Z Zk     

Speciální pedagogika 

         1 0 0 1 0 0    2 0 0 

   Z KZ   

Posouzení situace klienta 

      4 0 0 4 0 0       8 0 0 

  Z KZ    

Zdravotní nauky 

1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z KZ      

Teorie a metody sociální práce 

 

 

 

1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 6 0 8 

Z KZ Zk Z Zk KZ  

Základy sociální práce s imigranty a 

uprchlíky 

            0 1 0    0 1 0 

    Z   
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Sociální politika 

2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 11 0 0 

Z Zk Z Zk Z Zk  

Etika sociální práce 

         1 0 0 0 1 0    1 1 0 

   Z KZ   

Odborná praxe 

45 hod. 45 hod. 45 hod. 45 hod. 49 hod. 45 hod. 2740 hod. 

Z Z Z Z Z Z  

Metody a techniky sociálního výzkumu 

      1 0 0 1 0 1       2 0 1 

  Z KZ    

Křesťanské základy sociální práce 

   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 

 Z Z Zk Z Z  

Podpůrné předměty 

Ekonomika neziskových organizací 

      1 0 0 1 0 0 1 0 0    3 0 0 

  Z Z Zk   

Cizí jazyk 

0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 10 

Z Zk Z Z Zk Z  

Výpočetní technika 

0 0 1 0 0 1             0 0 2 

Z Z      

Propedeutický seminář 

0 1 0                0 1 0 

Z       

Seminář k ročníkové práci 

      0 1 0 0 1 0       0 2 0 

  Z Z    

Diplomový seminář 

 

 

            0 1 0 0 1 0 0 2 0 

    Z Z  

Studijní soustředění 

   20 hod.    20 hod.       40 hod. 

 Z  Z    

Celkem hodin povinných předmětů 14 13 14 16 12 9  
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Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 
kombino-

vaná 

Předmět 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 

ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinně volitelné bloky 

1. Blok – student si volí 1 předmět 

Křesťanské reálie 

1 0 0                1 0 0 

KZ       

Úvod do duchovního života 

1 0 0                1 0 0 

KZ       

2. Blok - student si volí 1 předmět 

Základy mediální gramotnosti 

   0 1 0             0 1 0 

 Z      

Úvod do konceptů péče o klienta 

   0 0 1             0 0 1 

 Z      

3. Blok - student si volí 1 předmět 

Stereotypizace menšin 

      0 0 1          0 0 1 

  Z     

Prezentační dovednosti 

      0 0 1          0 0 1 

  Z     

Spiritualita charitního pracovníka 

      1 0 0          1 0 0 

  Z     

4. Blok - student si volí 1 předmět 

Terénní sociální práce 

         0 1 0       0 1 0 

   Z    
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Projektové řízení 

         0 0 1       0 0 1 

   Z    

Metody charitní práce 

         0 0 1       0 0 1 

   Z    

5. Blok - student si volí 1 předmět 

Gerontologie 

            0 1 0    0 1 0 

    Z   

Marketing 

            0 0 1    0 0 1 

    Z   

Sociální práce a pastorace 

            1 0 0    1 0 0 

    Z   

6. blok - student si volí 1 předmět 

Kazuistický seminář 

               0 1 0 0 1 0 

     Z  

Fundraising 

               0 0 1 0 0 1 

     Z  

Celkem hodin povinně volitelných 

předmětů 
1 1 1 1 1 1  

Celkem hodin povinných a povinně 

volitelných předmětů 
15 14 15 17 13 10  
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Učební plán vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce dle předmětů a ročníků  

 

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Sociální a humanitární práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 

Předmět 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 

ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty 

Předměty společného profilujícího základu 

Filozofie pro sociální pracovníky 

2 0 0                2 0 0 

KZ       

Úvod do právní teorie a praxe 

2 0 0 1 1 0 1 0 0          4 1 0 

Z Z Zk     

Úvod do mezinárodního práva 

            2 0 0    2 0 0 

    KZ   

Psychologie 

1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z Zk      

Sociologie 

1 1 0 1 1 0             2 2 0 

Z Zk      

Teorie a metody sociální práce 

1 0 0 1 0 1 1 0 1    1 0 1 0 1 0 4 1 3 

Z KZ Zk  Z Z  

Teorie a metody mezinárodní sociální 

práce 

   1 0 0 0 2 2    1 0     2 2 2 

 Z Z  Zk   

Sociální politika 

 

 

 

1 0 1 1 0 1 1 0 0    2 0 0 1 0 1 6 0 3 

Z Zk Z  Zk Z  

Úvod do mezinárodnípomoci a 1 0 0 1 1 0             2 1 0 
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spolupráce 
Z Zk      

Management projektového 

cykluv humanitární pomoci 

      0 2 0          0 2 0 

  KZ     

Rozvojová spolupráce 

               1 0 0 1 0 0 

     KZ  

Etika sociální práce 

      1 0 0          1 0 0 

  Z     

Etika zahraniční pomoci 

            0 1 0    0 1 0 

    Z   

Odborná praxe 

8 hod. 89 hod. 91 hod. 
600 

hod. 
      

788 

hod. 

Z Z Z Z    

Blok expertů *) 

   1 týden    1 týden    1 týden 3 týdny 

 Z  Z  Z  

Posouzení situace klienta 

      2 1 0          2 1 0 

  Z     

Křesťanské základy sociální práce 

   1 0 0       2 0 0 2 0 0 5 0 0 

 Z   Z Zk  

Zdravotní nauky 

1 0 1 1 0 1             2 0 2 

Z KZ      

Metody a techniky sociálního 

výzkumu 

      1 0 1    1 0 1    2 0 2 

  Z  KZ   
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Podpůrné předměty 

Ekonomika neziskových 

organizací 

   1 0 0 1 0 1    1 0 1    3 0 2 

 Z Z  Zk   

Psychologická první pomoc I. 

   0 0 1             0 0 1 

 Z      

Krizová intervence 

               0 0 1 0 0 1 

     Z  

Mezinárodní sociální práce a 

politika konkrétních zemí 

      0 0,5 0          0 0,5 0 

  Z     

Výpočetní technika 

0 0 2 0 0 1             0 0 3 

Z Z      

Anglický jazyk 

0 0 2 0 0 2 0 0 2    0 0 2 0 0 2 0 0 10 

Z Zk Z  KZ Z  

Zátěžový výcvik 

      1týden          1týden 

  Z     

Psychosociální výcvik 

            20 hod    20 hodin 

    Z   

Metody práce s veřejností 

               0 2 0 0 2 0 

     Z  

Propedeutický seminář 

0 1 0                0 1 0 

Z       

Seminář k ročníkové práci 

         0 0,5 0       0 0,5 0 

   Z    

 

 

Diplomový seminář 

 

            0 1 0 0 1 0 0 2 0 

    Z Z  
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Celkem hodin povinných 

předmětů 
19,00 21,00 20,50 0,50 17,00 12,00  

 

*) Z organizačních důvodů lze jednotlivé přednášky Bloku expertů zařadit do náhradních 

termínů v průběhu celého školního roku. 
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Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Sociální a humanitární práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 

Předmět 

1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 

ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinně volitelné bloky 

Blok 1 – student si volí 1 předmět 

Křesťanské reálie 

1 0 0                1 0 0 

KZ       

Úvod do duchovního života 

1 0 0                1 0 0 

KZ       

Blok 2 – student si volí 1 předmět 

Cizí jazyk (němčina, francouzština, 

španělština, ruština) 

   0 0 1 0 0 1    0 0 1 0 0 1 0 0 4 

 Z Z  Z Z  

Blok 3 - student si volí 1 předmět 

Spiritualita současných 

mimokřesťanských náboženství 

            1 0 0    1 0 0 

    Z   

Občanská společnost 

            0 1 0    0 1 0 

    Z   

Sociální práce a pastorace 

            1 0 0    1 0 0 

    Z   

Kulturní antropologie 

            1 0 0    1 0 0 

    Z   

Blok 4 - student si volí 1 předmět 

Psychologie náboženství 

 

 

               1 0 0 1 0 0 

     Z  
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Etnické a náboženské konflikty 

               1 0 0 1 0 0 

     Z  

Ekumenický a mezináboženský dialog 

               1 0 0 1 0 0 

     Z  

Psychologická první pomoc II. 

               0 1 0 0 1 0 

     Z  

Celkem hodin povinně volitelných 

předmětů 
1,00 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00  

Celkem hodin povinných a povinně 

volitelných předmětů 
20,00 22,00 21,50 0,50 19,00 14,00  
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Příloha č. 2 

Pracoviště řízené praxe – tuzemské praxe 

 

1. ročník CHASOP 

1.    Benediktus, z. s. 

2. Domov pro seniory Tovačov, p. o. 

3. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 

4. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

5. Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Vlaštovičky 

6. Fakultní nemocnice Olomouc, odd. Geriatrie 

7. Klíč - centrum sociálních služeb Olomouc, p. o. 

8. Konvent sester alžbětinek v Jablunkově, Domov sv. Alžběty, Jablunkov 

9. NADĚJE, pobočka Zlín, Dům pokojného stáří 

10. Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa Žireč 

11. Tyfloservis, o. p. s. 

12. Vincentinum, poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. 

 

1. ročník SOHUP 

1. Člověk v tísni, o. p. s., Program sociální integrace, Regionální pobočka Liberec  

2. Člověk v tísni, o. p. s., Program sociální integrace, Regionální pobočka Olomouc 

3. DC 90, o. p. s., Olomouc - Topolany 

4. Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a školní jídelna Olomouc - Sv. Kopeček  

5. Domov pro seniory Tovačov, p. o. 

6. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 

7. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

8. Fakultní nemocnice Olomouc, odd. Geriatrie 

9. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

10. Charita Olomouc, Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem 

11. Charita Olomouc, Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc 

12. Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

13. Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené Vlaštovičky 

14. Charita Prostějov, Domov Daliborka 

15. Klíč - centrum sociálních služeb Olomouc, p. o. 
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16. Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa Žireč 

17. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

18. z.s. InternetPoradna.cz 

 

2. ročník CHASOP (zimní období) 

1. Armáda spásy v České republice, z. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Přerov 

2. DC 90, o. p. s., Olomouc - Topolany 

3. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 

4. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

5. Charita Olomouc, Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem 

6. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny 

7. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

8. Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

9. Charita Prostějov, Domov Daliborka 

10. Charita Šternberk, Jiloro – Srdíčko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

11. Charita Šternberk, Sociální rehabilitace Rozkvět 

12. Charita Zábřeh, Domovinka - denní stacionář 

13. Charita Zábřeh, Oáza - centrum denních služeb 

14. Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí 

15. Oblastní charita Přerov, Romské komunitní centrum Žížalka 

16. ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. 

17. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva 

18. Společnost Podané ruce, o. p. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci 

19. Společnost Podané ruce, o. p. s., Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci 

20. Spolek TREND vozíčkářů Olomouc 

21. Středisko rané péče SPRP Olomouc, Pracoviště pro rodiny s dětmi se zrakovým 

a kombinovaným postižením 

22. Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. 

23. Vojenská nemocnice Olomouc 

24. z.s. InternetPoradna.cz 

 

2. ročník SOHUP (zimní období) 

1. Arcidiecézní charita Olomouc, Humanitární oddělení 
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2. Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce 

3. Arcidiecézní charita Praha, Projekt Magdala 

4. Armáda spásy v České republice, z. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Přerov 

5. Český západ, o. p. s. 

6. Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce 

7. Charita ČR, Oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 

8. IOM - Mezinárodní organizace pro migraci 

9. La Strada Česká republika, o. p. s. 

10. META, o. p. s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů 

11. OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům 

12. SUZ MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců Jihlava 

13. SUZ MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců Olomouc 

14. SUZ MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců Zlín 

15. SUZ MV ČR, Přijímací středisko Zastávka 

16. Wontanara, o. p. s. 

17. Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola 

 

Pracoviště individuálně volitelné praxe – tuzemské praxe 

2. ročník CHASOP (letní období) 

 Denní studium 

1. ANAVITA a. s., Domov seniorů Olomouc 

2. Benediktus z. s. 

3. Camphill České Kopisty, z. s. 

4. Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ a školní jídelna Olomouc - Sv. Kopeček 

5. Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Šumperk 

6. Domov Štíty - Jedlí, p. o. 

7. Drahuška a my..., o. z. 

8. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny 

9. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

10. Charita Olomouc, Středisko Sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

11. Charita Prostějov, Domov Daliborka 

12. Charita Šternberk, Jiloro - Srdíčko, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

13. Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s. 
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14. IQ Roma servis, z. s., Pobočka Vyškov 

15. ISIS – občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z. s. 

16. JITRO Olomouc, o. p. s. 

17. Kontaktní adiktologické centrum Vážka 

18. Květná zahrada, z. ú. 

19. Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí 

20. Městský úřad Kyjov, Odbor sociálních věcí 

21. Městský úřad Šumperk, Oddělení sociálně - právní ochrany dětí a prevence 

22. Městský úřad Zábřeh, Odbor sociálních věcí 

23. Nejste sami - mobilní hospic, z. ú. 

24. Obecně prospěšná společnost Dlaň životu 

25. Oblastní charita Polička 

26. Oblastní charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 

27. Okresní správa sociálního zabezpečení Bruntál 

28. ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. 

29. OPEN HOUSE Bruntál o. p. s. 

30. P-centrum, spolek 

31. PORTIMO, o. p. s., EZOP- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

32. PORTIMO, o. p. s., Občanská poradna 

33. Probační a mediační služba ČR, Středisko Prostějov 

34. SOS dětská vesnička Brno 

35. SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty, z. s. 

36. Společnost Podané ruce, o. p. s., Kontaktní centrum v Olomouci 

37. Společnost Podané ruce, o. p. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci 

38. Společnost Podané ruce, o. p. s., Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci 

39. Sdružení Neratov, z. s. 

40. Sdružení Petrov, z. s. 

41. Slezská diakonie, CHANA Bruntál, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

42. Spolek TREND vozíčkářů Olomouc 

43. Správa uprchlických zařízení MV ČR, Centrum na podporu integrace cizinců Olomouc 

44. Thomayerova nemocnice Praha 

45. Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Prostějov, Odd. Příspěvku na péči a dávky pro osoby 

se zdrav. postižením 
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46. Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. 

47. Vojenská nemocnice Olomouc 

 

3. ročník CHASOP 

Denní studium 

1. Armáda spásy v České republice, z. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Přerov 

2. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Olomouc - 

Svatý Kopeček 

3. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

4. Hospic na Svatém Kopečku 

5. Charita Javorník, Charitní dům sv. Anežky 

6. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny 

7. Charita Šternberk, Sociální rehabilitace Rozkvět 

8. Charita Zábřeh 

9. Klíč - centrum sociálních služeb, p. o.  

10. Nadační fond Klíček 

11. Oblastní charita Žďár nad Sázavou, NADOSAH Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

v Bystřici nad Pernštejnem 

12. Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně - 

právní ochrany 

13. ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s. 

14. PONTIS Šumperk o. p. s 

15. SOS Dětské vesničky, SOS Kompas - sociálně aktivizační služby 

16. Společnost Podané ruce, o. p. s., Kontaktní centrum v Olomouci 

17. Společnost Podané ruce, o. p. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Olomouci 

18. Společnost Podané ruce, o. p. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Prostějově 

19. Společnost Podané ruce, o. p. s., Terénní programy pro děti a mládež v Olomouci 

20. Společnost Podané ruce, o. p. s., Terénní programy v Olomouci 

21. Spolek TREND vozíčkářů Olomouc 

22. SPOLU Olomouc z. s. 

23. Středisko komplexní péče pro rodinu, školu a duševní zdraví LUISA, z. s. 

24. Středisko rané péče SPRP Olomouc 

25. Rodinné Integrační Centrum o. s., Pardubice 
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Kombinované studium, 1., 2., 3.ročník   

1. ADP - SANCO s. r. o., Dům domácí péče 

2. Anavita a. s., Domov seniorů Olomouc 

3. Armáda spásy v České republice, z. s., Zařízení Armády spásy Dům pro ženy a matky s dětmi 

4. Armáda spásy ČR, Centrum sociálních služeb Šumperk 

5. Centrum "PRO" Blansko 

6. Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 

7. Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s. 

8. Centrum služeb a podpory Zlín, p. o. 

9. Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Liberec 

10. Člověk v tísni o. p. s., pobočka Olomouc 

11. DC 90, o. p. s. 

12. Dětský domov Mikulov, p. o. 

13. Dětský domov Moravská Třebová 

14. Dětský domov Prostějov 

15. Diakonie ČCE, Středisko Betlém, Sociálně terapeutické dílny 

16. Diakonie ČCE, Středisko Vsetín, Domov se zvláštním režimem Domov Jabloňová 

17. Diecézna charita Žilina, Dom charity sv. Vincenta 

18. Diecézní charita Brno 

19. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko 

20. Diecézní Charita Brno, Oblastní Charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem Sv. Josefa 

21. Domov Jitka, o. p. s 

22. Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium 

23. Domov pro seniory Tovačov, p. o. 

24. Domov pro seniory Třebíč 

25. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o. 

26. Domov u studánky 

27. Domov Větrný mlýn Skalička p. o. 

28. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

29. ELIM Hranice, o. p. s., Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi 

30. Fakultní nemocnice Olomouc 

31. Farní charita Starý Knín 
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32. Habrovanský zámek p. o. 

33. Charita Hranice 

34. Charita Moravská Třebová 

35. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny 

36. Charita Olomouc, Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handicapem 

37. Charita Ostrava, Hospic sv. Lukáše 

38. Charita Prostějov 

39. Charita Prostějov, Domov Daliborka 

40. Charita Valašské Klobouky 

41. Charita Valašské Meziříčí, Azylový dům pro matky s dětmi 

42. Charita Zábřeh, Občanská poradna 

43. LIPKA, z. s. 

44. Magistrát města Karviné, Odbor sociální 

45. Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí 

46. Městský úřad Kopřivnice, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

47. Městský úřad Otrokovice, sociální odbor 

48. Městský úřad Svitavy 

49. Městský úřad Třinec 

50. Městský úřad Uhlířské Janovice  

51. Městský úřad Uničov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

52. Oblastní charita Blansko, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

53. Oblastní charita Jičín, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Exit 

54. Oblastní charita Jihlava, Denní stacionář Pohodář 

55. Oblastní charita Kroměříž, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 

56. Oblastní charita Pardubice 

57. Oblastní charita Uherský Brod, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod 

58. Oblastní charita Znojmo, služba Magdala 

59. ONŽ - Poradenství a pomoc pro ženy a dívky, z. s. 

60. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, pobočka Vyškov 

61. Práh jižní Morava, z. ú. 

62. Probační a mediační služba Olomouc 

63. Probační a mediační služba Uherské Hradiště 

64. Rodinná pohoda, o. s. 
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65. Sdružení Petrov, z. s., Dětský dům Zábrdovice 

66. Slezská diakonie 

67. Slezská diakonie, středisko BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum  

68. Slezská diakonie, Program pro pěstounské rodiny 

69. Sociální služby Libina, p. o. 

70. Sociální služby města Havířova 

71. Sociální služby Šternberk, p. o., Azylový dům Dalov 

72. SONS ČR, z. s., Oblastní pobočka Šumperk 

73. Společnost Podané ruce o. p. s., NZDM Mohelnice 

74. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb p. o., Raná péče 

75. Středisko rané péče SPRP Olomouc, Regionální centrum pro podporu a provázení rodin dětí 

s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením 

76. Středisko výchovné péče Pyramida 

77. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Boskovice 

78. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště Židlochovice 

79. Úřad práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně, Kontaktní pracoviště Otrokovice 

80. Vila Vallila, z. ú. 

81. Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. 

82. Vojenská nemocnice Olomouc 

83. Zelený dům pohody, p. o. 
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Příloha č. 3 
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