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Úvodní slovo

Vážená a milá čtenářko, vážený a milý čtenáři,

život v CARITAS – Vyšší odborné škole sociální 
Olomouc je vždy velmi dynamický. 
Rok 2018/2019 byl ale mimořádný. Pokračovaly 
práce na přípravě nových akreditací a nutno dodat, 
že velmi úspěšně, neb se podařilo získat jak vyšší 
odborné, tak bakalářské akreditace (zde dokonce 
na 10 let). Připravili jsme studium, které, dovolím 
si tvrdit, bude zcela unikátní. 
Kontrolou nás poctila Česká školní inspekce 
a také konzultační skupina Asociace vzdělavatelů 
v sociální práci – nutno dodat, že obojí se skvělým 
výsledkem. 
Naplno se rozběhla realizace projektu Inovace vyš-
šího odborného vzdělávání, dokončili jsme práce 
na první vlně „Šablon“. 
Ve spolupráci s panem Kovaříkem bylo vytvořeno 
nové logo školy a jednotný vizuální styl, připravili 
jsme projekt kavárny a ještě mnoho dalšího - výčet 
nejdůležitějších aktivit najdete v kapitole 4 „To 
nejdůležitější ve školním roce 2018/2019“. 
Ve škole došlo ke změnám v organizační struktuře 
a také v obsazení některých klíčových pracovních 
pozic. Nuda to tedy rozhodně nebyla a věřím, že 
ani nebude čtení této Výroční zprávy. 
Co je ale nejdůležitější, o školu je stále zájem, od 
zaměstnavatelů dostáváme výbornou zpětnou vaz-
bu, studenti a absolventi jsou opravdovou nadějí 
pro kvalitní sociální a humanitární práci. 

Opravdu upřímně děkuji všem, kteří jakkoli přilo-
žili ruku, mysl i ducha k dílu. 

Deo Gratias! 
Martin Bednář, ředitel školy 
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1.1 Základní informace 
 o škole

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc 
byla založena olomouckým arcibiskupem v roce 
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 fakul-
tou Univerzity Palackého v Olomouci. Škola je řád-
ným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 
která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní 
vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru.
Je samostatným právním subjektem, v jehož čele 
stojí ředitel jmenovaný olomouckým arcibiskupem. 
Hospodaří s finančními prostředky přidělenými 
státem, prostředky poskytnutými jinými právnic-
kými a fyzickými osobami, dary a vlastními zdroji.
Škola se nachází v samotném centru moravského 
univerzitního města Olomouce, v krásném prostře-
dí na hradbách nad olomouckými parky, v soused-
ství 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 cent-
rem, ve kterém jsou provozovány nejrůznější akti-
vity. Příjemné prostředí a především kompetence 
interních a externích vyučujících zaručují vysokou 
kvalitu výuky, která směřuje k odbornosti absol-
ventů a klade důraz na duchovní rozměr sociální 
práce. 
V areálu školy funguje i moderně vybavená kolej 
pro studenty a studentská jídelna.

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, sta-
rým, postiženým a v jakékoli životní nouzi.
Naplnění poslání se uskutečňuje především přípra-
vou, vzděláváním a osobnostní formací kvalifikova-
ných 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 vě-
doma svého ekumenického rozměru a je otevřena 
zájemcům o studium bez ohledu na jejich nábožen-
ské 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 růz-
ných 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

1.2 Poslání školy
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1.3 Činnost školy

Školská právnická osoba CARITAS – Vyšší odbor-
ná škola sociální Olomouc vykonává činnost školy: 
vyšší odborné školy sociální, činnost školského 
výchovného a ubytovacího zařízení: domova mlá-
deže, činnost školního stravování: školní jídelny/
výdejny.

Ve školním roce 2018/2019 nebyla evidována 
žádná žádost o poskytnutí informace podle zákona 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

1.4 Evidence podaných 
 žádostí o informace
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2 Vzdělávací 
programy

Organizace studia
2.1

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

2.2

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

2.3
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2.1 Organizace studia

Studium trvá tři roky, a to jak v denní, tak v kom-
binované 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 kombino-
vaného studia jsou konzultace dvoudenní, jednou 
za měsíc, v pátek a sobotu. Učební plán je konci-
pován 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 po-
čátku studia převažuje teoretická výuka, ke konci 
studia potom více výuka praktická.
Zahájení školního roku pro denní studium pro-
běhlo 3. 9. 2018, pro kombinované studium 14. 9. 
2018.
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 křesťan-
ský přístup ke klientovi.
Studium se ukončuje absolutoriem. Student, který 
úspěšně vykonal absolutorium, obdrží diplom 
absolventa vyšší odborné školy s označením „diplo-
movaný specialista“ a vysvědčení o absolutoriu.

Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, 
tzn., že jednotlivé disciplíny integrují své specific-
ké 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 při-
pravit 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 jednotli-
vých teoretických disciplín souvisejících se sociální 
prací, zejména zahrnutých v minimálním standar-
du vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické 
zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahr-
nující 30 % rozsahu studia. Ve třetím ročníku mají 
studenti možnost absolvovat souvislou praxi 
v zahraničí.
Vzdělávací program má denní a kombinovanou 
formu studia.

2.2 Charitativní a sociální  
 práce - kód 75-32-N/04
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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 imig-
rantům 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 vy-
baveni teoretickými i praktickými znalostmi nebo 
kompetencemi, vč. zvládání zátěže pro výkon 
těchto náročných profesí, budou mít praktické zku-
šenosti ověřené a supervidované v praxi částečně 
realizované v zahraničí a budou připraveni zvládat 
mimořádnou zátěž. 
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 netradič-
ní výukové aktivity: zátěžový výcvik, psychosociální 
výcvik, bloky expertů apod. Zvýšená pozornost je 
věnována zátěžovému výcviku a zahraniční pra-
xi, 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 pracovi-
štích v zahraničí. 
Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků 
a vytváření příležitostí pro setkávání s odborníky 
působícími v terénu. 
Obsah vzdělávacího programu odpovídá mini-
málním standardům vzdělávání v sociální práci a 
zahrnuje základní obsah vzdělání v mezinárodní 
humanitární pomoci – Network on Humanitari-
anassistance (NOHA).
Detailní informace o obsahu obou vzdělávacích 
programů všech ročníků je k dispozici v Příloze č. 1.
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3 Přijímací řízení

Podmínky přijetí ke studiu
3.1

Kritéria přijetí 
3.2

Počty přihlášených 
a přijatých uchazečů

3.3
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3.1 Podmínky přijetí ke studiu

Podmínkami pro přijetí ke studiu jsou:
• úplné střední nebo úplné střední odborné vzdě-

lání zakončené maturitní zkouškou,
• morální a osobnostní předpoklady, 
• komunikační schopnosti a patřičná úroveň 

všeobecných znalostí. 
Náboženská orientace není podmínkou studia.

Kritéria přijetí pro tyto vzdělávací 
programy: Charitativní a sociální práce (denní i 
kombinované studium) a 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 humanitár-
ní práce bude část rozhovoru vedena  
v angličtině;

2. zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného obo-
ru dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. doložená 
lékařským potvrzením;

3. ukončené střední vzdělání doložené maturit-
ním vysvědčením.

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

3.2 Kritéria přijetí
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3.3 Počty přihlášených  
 a přijatých uchazečů

Přijímací řízení se konalo ve dvou termínech, první 
kolo se uskutečnilo 3. – 5. června 2019 a druhé 
kolo bylo 27. srpna 2019.

Následující tabulka uvádí počty přihlášených  
a přijatých studentů.

 Přihlášek Přišlo Přijat Nastoupilo
CHASOP     
1.kolo 104 81 81  
2.kolo 40 32 32  
 144  113 69
SOHUP     
1.kolo 53 42 38  
2.kolo 27 18 16  
 80  54 34
KOMBI     
1.kolo 102 82 70  
2.kolo 68 54 36  
 170  106 98
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4.1 Akreditace  
 vyššího odborného 
 a bakalářského studia

Celý studijní rok pokračovaly práce na akreditaci 
vyššího odborného i bakalářského studia. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděli-
lo akreditaci vyšším odborným programům Sociál-
ní práce, denní a kombinovaná forma a Sociální 
a humanitární práce dne 11. března 2019 s platnos-
tí na 6 let. Oba programy byly následně zařazeny 
do školského rejstříku.
Intenzivní práce byla věnována dopracování žá-
dosti o udělení bakalářské akreditace studijních 
oborů realizovaných ve spolupráci s Cyrilometoděj-
skou teologickou fakultou Univerzity palackého 
Olomouc. Tento proces zahrnoval mnoho úkonů, 
doplnění a přepracování žádosti. Výsledek byl nad 
očekávání příznivý, neboť Národní akreditační 
úřad udělil akreditaci oběma studijním progra-
mům na 10 let. Toto rozhodnutí padlo na jednání 
NAU 26. 9. 2019, neboť ale veškerá práce proběh-
la ve studijním roce 2018/19, uvádíme jej v této 
výroční zprávě.

Na jaře 2018 se škola zapojila do tříletého projektu 
Inovace vyššího odborného vzdělávání (dále IVOV) 
v pedagogicko-sociální oblasti v rámci operační-
ho programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy 
02_16_041 vyšší odborné školy. Ve spolupráci  
s partnerskými školami Jabok - Vyšší odborná 
škola sociálně pedagogická a teologická a Svato-
jánská kolej – vyšší odborná škola pedagogická se 
podílí na inovaci několika oblastí vyššího odborné-
ho vzdělávání, jedná se o tvorbu e-learningových 
kurzů, inovaci systému hodnocení a praxe, návrhu 
strategie dalšího vzdělávání a celkového směřová-
ní vyšších odborných škol v pedagogicko-sociální 
oblasti. 
Škola má na starosti konkrétně aktivity, které se 
týkají (1) tvorby e-learningových kurzů a MOOCů 
pro vzdělávání v sociální práci (klíčová aktivita 3), 
(2) inovace metody hodnocení studentů (klíčová 
aktivita 4), a (3) návrh strategie dalšího vzdělávání 
v oboru sociální práce a pedagogických pracovníků, 
kteří obor sociální práce učí (klíčová aktivita 6). V 
rámci těchto aktivit škola dále spolupracuje  
s lektory a experty z dalších vyšších odborných škol 
i vysokých škol, které poskytují vzdělávání v sociál-
ní práci (např. se jedná o pedagogy z VOŠ - SVOŠS 
Jihlava, VOŠPgS Kroměříž, VOŠSP Praha 10, VOŠS 
Ostrava, Univerzity Palackého, Masarykovy Uni-
verzity, aj.). Do jednotlivých aktivit projektu se 
zapojila i většina pedagogů i dalších pracovníků ze 
samotné CARITAS – VOŠ sociální.
Ve školním roce 2018/2019 díky projektu byl vy-
tvořen Minimální standard pro obor sociální práce, 
který vycházel ze stávajícího Minimálního standar-
du pro vzdělávání v sociální práci a byl inovován 
dle kompetenčního rámce British Association of 
Social Work. Dle inovovaného Minimálního stan-
dardu se začalo vytvářet 70 e-learningových kurzů, 
na kterých pracuje okolo 20 autorů a 30 recenzen-
tů. 

4.2 Projekt Inovace vyššího 
 odborné vzdělávání
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4.3 Šablony

Ve školním roce 2018/2019 pokračoval projekt 
Profesní rozvoj pracovníků CARITAS  - VOŠs Olo-
mouc v rámci operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, výzvy „Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a 
VOŠ“. Projekt probíhal od září 2017 do srpna 2019. 
V rámci této výzvy bylo možné podpořit předdefi-
nované aktivity („šablony“) směřující zejména  
k osobnostně profesnímu rozvoji pedagogů. Takto 
byly z projektu během školního roku podpořeny 
tyto aktivity:
• Práce koordinátora školy a zaměstnavatelů  

v rozsahu 0,2 úvazku/měsíc. V rámci této 
šablony organizovala Mgr. Hana Štěpánková 
setkání se zaměstnanci partnerských organizací 
či možných nových pracovišť praxí, případně se 
studenty a tutory v rámci školy.

• Certifikovaný kurz „Metoda zážitkové pedago-
giky“ v rozsahu 5 * 16 h, který absolvovala  
Mgr. Miroslava Petřeková.

• Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 
prostřednictvím vzájemných návštěv (pro VOŠ) 
- ThLic. Jakub Doležel, Th.D. navštívil Jabok - 
Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a 
teologickou v Praze, Mgr. Jana Synková navští-
vila Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11,  
Mgr. Lenka Tkadlčíková pak navštívila Gym-
názium Hejčín v Olomouci a Konzervatoř P. J. 
Vejvanovského v Kroměříži.

• V rámci projektu proběhly tři bloky tandemové 
výuky – Mgr. Petra Chovancová spolu  
s PhDr. Janem Vančurou, Ph.D.,  
PhDr. Mgr. Eva Kubíčková spolu s Mgr. Mi-
loslavou Šotolovou a dále s Mgr. Martinem 
Bednářem, Ph.D.

• Jeden blok metody CLIL ve výuce na VOŠ spo-
čívající v prohlubování znalostí pedagogických 
pracovníků z anglického jazyka a zvyšování je-
jich kompetence ve využívání metody CLIL při 
výuce nejazykových předmětů. Tohoto bloku se 
zúčastnily Mgr. Hedvika Dudová jako vyučující 
anglického jazyka a Mgr. Miloslava Šotolová  
a Mgr. Daniela Ochmannová.

• Nejvyužívanější šablonou byly stáže pedagogů 
u zaměstnavatelů, které umožnily pedagogic-
kým pracovníkům 40 hodinovou stáž na praco-
višti. Ve školním roce 2018/2019 tuto šablonu 
využili: Mgr. Petra Chovancová v Domově 
seniorů POHODA Chválkovice, p.o.,  
PhDr. Jan Vančura, PhD. v Nemocnici Milosrd-
ných sester sv. Karla Boromejského v Praze  
a v Centru pro rodinu a sociální péči, z.s.,  
Mgr. Hana Štěpánková v Člověku v tísni, o.p.s., 
Mgr. Miroslava Petřeková v Charitě Šternberk, 
PhDr. Eva Kubíčková na Magistrátu města 
Olomouc, Mgr. Miloslava Šotolová v Charitě 
Olomouc a Mgr. Lenka Soukopová v Charitě 
Olomouc – Středisku pro rodiny a děti.
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4.4 Nové logo a jednotný 
 vizuální styl

Školní rok 2018/2019 představoval pro školu 
Caritas mnoho změn, a jednou z nich byla právě 
proměna jednotného vizuálního stylu a vytvoření 
nového loga. Tehdejší logo už nesplňovalo grafické 
požadavky dnešní doby a v podstatě se s ním velmi 
obtížně pracovalo. Proto jsme v srpnu roku 2018 
oslovili olomouckého grafika Jakuba Kovaříka, kte-
rý má dlouholeté zkušenosti s vytvářením nového 
loga a tvorbou manuálu. 
Zadání tedy znělo vytvořit logo (a stejně tak nový 
jednotný vizuální styl), které bude jasně srozu-
mitelné, jednoduché, ale zároveň bude vystihovat 
podstatu toho, co Caritas znamená. „Caritas“  
z latinského překladu znamená „láska“, a proto 
jsme se rozhodli, že se naším novým logem stane 
srdce. 
Srdce je symbolem známým po celém světě, rozu-
mí mu všichni a všichni jej používají. 
Mimoto srdce je symbolem, který je blízký, jak 
křesťanům (Nejsvětější srdce Ježíšovo), tak lidem 
bez vyznání. 
Logo jde ruku v ruce s jednotným vizuálním sty-
lem. Ten obohatila o ilustrace česká ilustrátorka 
Nikola Hoření, která škole navrhuje ilustrace na 
míru. Často se jedná o ilustrace z prostředí sociální 
nebo humanitární práce, čímž se snažíme veřejnos-
ti přiblížit, jaké podoby sociální nebo humanitární 
práce může mít. 
Nový jednotný vizuální styl by měl škole Caritas 
přinést větší kompaktnost, jak v rámci administra-
tivity, tak v samotné prezentaci školy na veřejnosti. 
Na nový vizuální styl naváže tvorba nové podoby 
školního webu, jehož přípravy odstartují ve škol-
ním roce 2019/2020. 

U příležitosti svátku sv. Anežky české jsme se podí-
leli na konferenci ke Dni české charity 13. 11. 2018.

Program:
09:30 - 10:00 
Zahájení: Mons. Pavel Posád, pomocný biskup 
českobudějovický a prezident CHČR a Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký

10:00 - 11:30 
Dr. Paul Josef kardinál Cordes, emeritní předseda 
Papežské rady COR UNUM: Bůh je láska

11:30 - 12:00 
Mons. Jan Graubner: sv. Anežka Česká - inspirace 
pro dnešní Charitu

12:00 - 12:45 
pauza na občerstvení

12:45 - 14:30 
Prof. Dr. Heinrich Pompey, Dipl. Psych., emeritní 
ředitel Institut pro vědu o charitě a křesťanskou 
sociální práci, Univerzita Freiburg i.Br., Dr.h.c. 
Univerzity Palackého v Olomouci: Milosrdenství
 jako přidaná hodnota sociálně charitní práce a 
jako pojem ukazující směr křesťanské diakonii

14:30 - 15:00 
Závěrečné slovo a shrnutí symposia:  
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo,ředitel Charity ČR,  
Katedrála sv. Václava

15:30 
Slavnostní mše svatá za pracovníky a dobrovolníky 
Charit koncelebrovaná arcibiskupem Graubnerem 
a kardinálem Cordesem

4.5 Spolupořadatelství 
 Dne  České charity 
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4.6 Kontrola České školní   
inspekce

Ve dnech 4.-7. 12. 2018 provedla Česká školní 
inspekce komplexní inspekci, jejímž předmětem 
bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 
výsledků vzdělávání podle akreditovaných vzdě-
lávacích programů. ČŠI nezjistila žádné porušení 
právního předpisu. Naopak inspekční tým konsta-
toval silné stránky  
v těchto oblastech: příznivé interpersonální vztahy 
a pracovní klima, evaluační systém, systém prak-
tického vzdělávání, osobní rozvoj studentů. 
Při předání zprávy vedoucí inspekčního týmu kon-
statoval, že tak skvělé výsledky jsou zcela výjimeč-
né.

Dne 14. 12. 2018 provedla konzultační skupina 
ASVSP ČR konzultaci k naplňování Minimálního 
standardu vzdělávání v sociální práci. Smyslem 
této konzultace je zjistit a škole poskytnout zpět-
nou vazbu do jaké míry je naplňován standard 
vzdělávání ve stěžejních disciplínách oboru. 
Samotné konzultaci předcházela náročná příprava, 
vč. vypracování rozsáhlé evaluační zprávy. Konzul-
tace se zúčastnilo 11 hodnotitelů. Závěrečná zpráva 
má 24 stran. 
Výsledkem je zjištění, že CARITAS – VOŠ sociální 
ve všech 11 disciplínách naplňuje standardy vzdě-
lávání. 
Silné stránky školy jsou: praktické vzdělávání, 
uplatnitelnost absolventů na trhu práce a v dalším 
studiu, další vzdělávání odborníků z praxe, roz-
sáhlá projektová činnost, průběžná snaha o ino-
vace, spolupráce s CMTF UP Olomouc, komplexní 
formace studentů. 
Slabé stránky/systémové problémy jsou: nevy-
hovující ukotvení VOŠ ve vzdělávacím systému, 
úroveň studentů na vstupu, diskriminace vyšších 
odborných škol v rámci terciárního vzdělávání, 
široký záběr sociální práce, resp. nedostatečné pro-
fesní ukotvení. Podrobné výsledky jsou v příloze 
výroční zprávy.

4.7 Konzultace ASVSP ČR 
 k naplňování Minimálního  
 standardu soc. práce
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4.8 Exercicie zaměstnanců  
 školy

Od 16. do 18. ledna 2019 proběhly v poutním 
domě Stojanov na Velehradě exercicie pro zaměst-
nance školy pod vedením spirituála O. Gorazda 
OPraem. V sérii přednášek, zamyšlení, rozjímání, 
při modlitbě i mších svatých měli zúčastnění příle-
žitost k ujasnění nejrůznějších otázek, duchovnímu 
růstu, či alespoň zastavení, zamyšlení a načerpání 
nových sil při procházkách zimní krajinou.

8. února 2019 od 19:00 se v prostorách školy usku-
tečnila ojedinělá akce s názvem (Eco)ples. Z velké 
části byl ples pod záštitou studentů třetích ročníků.
Tématem plesu byla ekologie, proto jsme se roz-
hodli podpořit místní projekt „Otoč kelímek“, který 
funguje na systému vratných kelímků. 
Stejně tak výzdoba plesu byla vytvořena z již použi-
tého/nevyužitého materiálu.
Mimoto jsme oslovili obchod Dobrodruhá, který 
funguje pod Charitou Olomouc, kteří společně  
s námi uspořádali tombolu z věcí, které  Dobrodru-
há prodává. 
Jedná se o obchod s originálními věcmi z druhé 
ruky a z chráněných dílen nebo firem, které svými 
výrobky podporují dobrou věc - proto jsme se i my 
rozhodli podpořit dobrou věc!
Součástí programu bylo také vystoupení taneční 
skupiny Khamoro a divadelní představení Fantom 
opery v podání klientů centra sociálních služeb 
Klíč.

4.9 (Eco)ples
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Studenti na Caritas se umí bavit!



4.10 Projekt kavárny

Škola se dlouhodobě potýká s nedostatkem prostor 
pro neformální setkávání studentů, zaměstnanců 
a veřejnosti. Zároveň byla dlouhodobě nevyužita 
šatna v přízemí hlavní budovy. Z toho se zrodila 
myšlenka vytvoření výstavního prostoru a kavárny 
pro společné setkávání studentů a reprezentaci 
aktivit školy veřejnosti. 
Architektonickou studii vytvořilo Ječmen studio  
v  únoru 2019. Po projednání se zřizovatelem  
a vlastníkem objektu Metropolitní kapitulou  
u Sv. Václava v Olomouci bylo pověřeno projekční 
přípravou stavebních úprav a interiérového řešení. 
S finančním zajištěním přislíbil pomoc zřizovatel 
školy. 
Konečná realizace by měla proběhnout ve školním 
roce 2019/2020.

V pátek 15. března 2019 proběhlo již tradiční Se-
tkání tutorů, mentorů a studentů na téma „Zahra-
niční mentoři v akci aneb jak se můžeme inspiro-
vat“. Pozvání na CARITAS – VOŠs Olomouc přijali 
naši kolegové ze zahraničí, Katie Langford z orga-
nizace Groundswell v Londýně a Theodore Mene-
lik-Mfuni z Realife Trust v Cambridge. Lektorský 
tým doplnila Jana Chovancová z NADĚJE Zlín. 
Jednotliví lektoři představili činnost organizace  
a přístupy, na kterých je vystavena spolupráce  
s klienty, a které mohou být inspirací pro další po-
skytovatele sociálních služeb. Současně reflektovali 
své zkušenosti coby mentoři, představili způsob 
práce s našimi studenty a v rámci diskuze hovořili 
o úskalích a přínosech mentoringu. Jejich pohled 
doplnili samotní studenti, kteří na daných pracovi-
štích absolvovali odbornou praxi. 
Setkání obohatilo téměř 40 účastníků z řad men-
torů, studentů a pracovníků CARITAS – VOŠs 
Olomouc.

4.11 Setkání tutorů, mentorů 
 a studentů
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4.12 Návštěva vyučujících 
 a studentů z USA

Od 18. do 26. 3. 2019 přijeli již na druhou studijní 
návštěvu zástupci z řad studentů i vyučujících part-
nerské americké vysoké školy Brescia University. 
S pedagogickým doprovodem LeAnn Howell a Ja-
mie Edmonds přijely také dvě studentky kombino-
vaného studia, jejichž cílem bylo blíže poznat reali-
tu sociální práce i kontext České republiky i střední 
Evropy. Program zahrnoval představení školy jako 
hostitelské instituce, přednášku o systému sociální 
ochrany, setkání s představiteli města, přednášky 
americké vyučující LeAnn Howell na téma práce 
v ženských věznicích či návštěvy organizací (Bene-
diktus, Růžový sad, Mobilní hospic, středisko
Samaritán). Nedílnou součástí byly také neformál-
ní aktivity ve spolupráci se studenty
či prohlídka města.

Vzhledem k rozvoji školy, snaze o zkvalitňování 
práce a rozšiřování aktivit byla k 1. 9. 2018 vy-
tvořena nová funkce zástupce ředitele pro kvalitu, 
rozvoj a zahraniční spolupráci, kterým se stal Mgr. 
Ing. Jan Říkovský, Ph.D. Pod jeho vedením oddě-
lení, do kterého patří také pracovnice pro kvalitu a 
zahraniční spolupráci realizovalo řadu rozvojových 
aktivit. 
Zejména byly aktivity soustředěny na strategickou 
analýzu jako východiska pro strategické plánování, 
přípravu procesů a systému na rozběh nové akredi-
tace. Strategická analýza zahrnovala cca 15 dílčích 
analýz, a to jak interní analýzy, např. šetření mezi 
zaměstnanci či ohniskové skupiny mezi studenty, 
tak i analýzu vnějšího prostředí, např. rozhovory 
se zaměstnavateli či analýzu širšího kontextu.
Příprava procesů a systému na zahájení výuky  
v novém modelu související s novou akreditací za-
hrnovala mj. intenzivní plánování a zahájení syste-
matického vzdělávání, zpřehlednění personálního 
vytížení vyučujících a jejich dlouhodobého výhledu 
či vývoj zcela nových komponentů studia, jako je 
průvodcovství, systém samostudia či projektová 
činnost. Aktivity v této oblasti se dále soustředily 
na potřeby vzniklé se dvěma zásadními externími 
evaluačními vstupy, a to konzultace ASVSP 
a inspekce ČŠI. 
Dále byla realizována řada aktivit v oblasti zahra-
niční spolupráce, zahrnující přípravu částečně 
úspěšného projektu na rozvoj partnerství s VŠ 
institucemi v oblasti globálního jihu za účelem 
vzájemného obohacení skrze zkušenosti s místní 
sociální/komunitní prací a naopak přidanou hod-
notou humanitární či mezinárodní sociální práce. 
Důležitým aspektem pak bylo nastavení parametrů 
a způsobu řízení zahraniční spolupráce v krátkém 
období a v případě ad hoc aktivit a např. rozvoj 
spolupráce s dlouhodobým strategickým partne-
rem, Brescia University, včetně návštěvy studentů 
a vyučujících.
V souvislosti s výše uvedenými změnami se od  
1. 9. 2018 garantkou oboru Sociální a humanitár-
ní práce stala PhDr. Mgr. Eva Kubíčková a garan-
tem oboru Charitativní a sociální práce  
Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

4.13 Změny v organizační   
 struktuře a práce na 
 strategii a rozvoji školy 
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4.14 Mimořádné přednášky

Kromě snahy o vysokou úroveň výuky a co nej-
užší spolupráci s praxí je základním prostředkem 
pro kvalitní přípravu studentů setkávání s mimo-
řádnými osobnostmi. V průběhu školního roku 
2018/2019 se konalo několik setkání jak s odbor-
níky v oblasti sociální práce, tak i s osobnostmi, 
které jsou významné díky svému lidskému působe-
ní:

19. 11. 2018 Peter McCormick: Chudoba 
  a anti-chudoba v dnešní Francii

4. 2. 2019 Martin Balcar (Amnesty 
  International): Lidskoprávní
  kampaně Amnesty International

5. 2. 2019  Jan Lhotský (Centrum pro 
  demokracii a lidská práva při MU):  
  Fungování mezinárodního trestního  
  soudu a zločin agrese

6. 2. 2019  Zdeněk Chaloupka 
  (dokumentarista): Ukrajina - 
  zapomenutá válka

7. 2. 2019  Marek Štys (ČvT): Humanitární  
  práce Člověka v tísni na Ukrajině –  
  zakládání mise

8. 2. 2019  Perry Seymour (Sphere trainer):  
  Praktický workshop – nová   
  příručka Sphere
 
11. 2. 2019 Diskuze s Urzou: 
  anarchokapitalismus a sociální 
  práce

14. 3. 2019 Katie Langford: „Jak se stát peer  
  pracovníkem?“

15. 3. 2019 Setkání tutorů, mentorů a studentů:
  Zahraniční mentoři v akci aneb jak  
  se můžeme inspirovat

20. 3. 2019 LeAnn Howell: Práce v ženských  
  věznicích

13. 5. 2019 Robin Sykes: Člověk s mentálním  
  postižením jako dar pro druhé

Jednání školské rady ve školním roce 2018/2019: 
školská rada se sešla na dvou jednáních. 

• Podzimní jednání se konalo 5. 11. 2018, hlav-
ním bodem programu bylo projednání a schvá-
lení Výroční zprávy o činnosti školy za rok 
2017/2018, seznámení školské rady s přípra-
vou akreditačních spisů, a to jak vyššího odbor-
ného, tak bakalářského studia.

• Jarní jednání školské rady proběhlo dne 30. 5. 
2019, hlavním bodem programu byla zpráva  
o výsledku hospodaření školy a schválení 
účetní závěrky za minulý rok 2018 a projednání 
rozpočtu na kalendářní rok 2019.

Zápisy z obou jednání jsou uloženy v ředitelně 
školy. 

4.15 Činnost školské rady
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Propojujeme teorii 
se skutečnou praxí.
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5.1 Studijní výsledky 
 jednotlivých ročníků
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1.ročník 
CHASOP 

denní
72  1  3 1 28 1 42

2.ročník 
CHASOP 

denní
37    8 3 5  31

3.ročník 
CHASOP 

denní
40        

40  ukončilo 
(20 studentů 

uspělo u abso-
lutoria)

1.ročník 
CHASOP 

kombi
108 3  8 4 1 55  44

2.ročník 
CHASOP 

kombi
38 2 2 2 3 6 6  28

3.ročník 
CHASOP 

kombi
28 1   3 3   

25 ukončilo 
(19 studentů 

uspělo u abso-
lutoria)

1.ročník 
SOHUP 
denní

33      16  17

2.ročník 
SOHUP 
denní

29   1   3 3 22

3.ročník 
SOHUP 
denní

19    1 2 1  

16 ukončilo 
(12 studentů 

uspělo u abso-
lutoria)
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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 abso-
lutoriem ve smyslu § 101 a § 102 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 
v platném znění, a vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyš-
ším odborném vzdělávání, v platném znění, kterou 
se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho 
ukončování ve vyšších odborných školách. 
Absolutorium zahrnuje obhajobu absolventské 
práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odbor-
ných 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 hu-
manitární práce (pro vzdělávací program Sociální a 
humanitární práce).

5.2.1 Výsledky opravných 
 termínů absolutoria 
 pro školní rok 2018/2019

Opravný termín září 2018
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CHSP-15-A 20.9.2018 Mgr. Jitka 
Dvořáková

PhDr. Jan 
Vančura, Ph.D.

Mgr. Miroslava 
Petřeková 1 1 0 0 1

CHSP-15-B 20.9.2018 Mgr. Jitka 
Dvořáková

PhDr. Jan 
Vančura, Ph.D.

Mgr. Miroslava 
Petřeková 2 2 0 0 6

SHP-15-C 20.9.2018 Mgr. Jitka 
Dvořáková

PhDr. Jan 
Vančura, Ph.D.

Mgr. Ing. Jan 
Říkovský 1 0 0 1 12

K-15-A 20.9.2018
PhDr. Eva 
Klimentová, 
Ph.D.

Mgr. Jana 
Synková

Ing. Ester 
Danihelková 1 0 0 1 2

K-15-A 20.9.2018
PhDr. Eva 
Klimentová, 
Ph.D.

Mgr. Jana 
Synková

Ing. Ester 
Danihelková 5 3 0 2 3
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Opravný termín říjen 2018

st
ud

ijn
í s

ku
pi

na

da
tu

m

př
ed

se
da

m
ís

to
př

ed
se

da

sk
up

in
ov

ý 
ko

nz
ul

ta
nt

př
is

to
up

ilo

pr
os

pě
lo

pr
os

pě
lo

 
s 

vy
zn

am
en

án
ím

ne
pr

os
pě

lo

ne
ko

na
li

CHSP-15-B 26.10.2018 Mgr. Jitka 
Dvořáková

Mgr. 
Vlastimil 
Vohánka, 
Ph.D.

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková

2 2 0 0 0

Opravný termín listopad 2018
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CHSP-15-B 30.11.2018 Mgr. Jitka 
Dvořáková

Mgr. 
Vlastimil 
Vohánka, 
Ph.D.

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková

1 1 0 0 0

SHP-15-C 30.11.2018 Mgr. Jitka 
Dvořáková

Mgr. 
Vlastimil 
Vohánka, 
Ph.D.

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková

2 2 0 0 11

K-15-B 30.11.2018 Mgr. Jitka 
Dvořáková

Mgr. 
Vlastimil 
Vohánka, 
Ph.D.

Mgr. 
Miroslava 
Petřeková

2 1 0 1 2
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5.2.2 Výsledky absolutorií ve školním  
 roce 2018/2019

Řádný termín červen 2019
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CHSP-16-A 10. - 14.6. 
2019

Mgr. Zdeňka 
Kozáková, 
Ph.D.

Mgr. Vlastimil 
Vohánka,Ph.D.

Mgr. Lenka
Tkadlčíková 17 9 3 5 4

CHSP-16-B 10. - 14.6. 
2019

Mgr. Jitka 
Dvořáková

Mgr. Hana 
Štěpánková

Mgr. Hana 
Štěpánková 10 3 4 3 8

SHP-16-C 10. - 14.6. 
2019

PhDr. Eva
Klimentová, 
Ph.D.

PhDr. Mgr. 
Eva Kubíčková

Mgr. 
Miloslava 
Šotolová

14 8 3 3 0

K-16-A 10. - 14.6. 
2019

Mgr. Šárka
Šaňáková

Mgr. Miroslava 
Petřeková

Mgr. Jana 
Synková 10 4 4 2 0

K-16-B 10. - 14.6. 
2019

Mgr. et PhDr. 
Janka Hajdová

Mgr. Petra 
Chovancová

Mgr. Jana 
Synková 10 5 3 2 0

Opravný termín srpen 2019
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CHSP-16-A 30.8.2019
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, 
Ph.D.

Mgr. Hana 
Štěpánková

Mgr. Lenka
Tkadlčíková 1 1 0 0 8

CHSP-16-B 30.8.2019
PhDr. Eva
Klimentová, 
Ph.D.

PhDr. Mgr. 
Eva Kubíčková

Mgr. Hana 
Štěpánková 1 0 0 1 10

SHP-16-C 30.8.2019
PhDr. Eva
Klimentová, 
Ph.D.

PhDr. Mgr. 
Eva Kubíčková

Mgr. 
Miloslava 
Šotolová

4 1 0 3 0

K-16-A 30.8.2019
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, 
Ph.D.

Mgr. Hana 
Štěpánková

Mgr. Jana 
Synková 2 1 0 1 0

K-16-B 30.8.2019
Mgr. Zdeňka 
Kozáková, 
Ph.D.

Mgr. Hana 
Štěpánková

Mgr. Jana 
Synková 4 2 0 2 0
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5.3 Seznam obhájených 
 absolventských prací

Obhájené absolventské práce v září 2018

pořadí jméno příjmení název absolventské práce vedoucí AP

45. Pavla Andrýsková
Motivace dlouhodobých dobro-
volníků ve Sjednocené organizaci 
nevidomých a slabozrakých ČR

doc. PaedDr. 
Tatiana Matulayová, Ph.D.

46. Jan Hanák Spirituální dimenze životní situ-
ace klientů dětských domovů

ThLic. Jakub Doležel, 
Th.D.

47. Věra Holasová Pojetí lidské důstojnosti v sociál-
ních encyklikách Jana Pavla II. ThLic. Michal Umlauf

48. Lucie Ližičková
Efektivita dalšího vzdělávání 
pracovníků v přímé práci pro 
praxi sociálních služeb

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

49. Anežka Malíková Informovanost a využívání soci-
álních služeb subkulturou punk Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.

50. Alena Mrázková

Potřeby rodinných příslušníků 
pečujících o pacienty s Alzhei-
merovou chorobou a možnosti 
jejich podpory

ThLic. Michal Umlauf

Obhájené absolventské práce v říjnu 2018

pořadí jméno příjmení název absolventské práce vedoucí AP

51. Veronika Kašpaříková
Změny sociálního fungování  
u jedince po úrazu dolní konče-
tiny

Mgr. Miroslava Petřeková

52. Hana Skočíková
Individuální plánování s uživa-
teli kontaktního adiktologického 
centra Vážka

Mgr. Miloslava Šotolová
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Obhájené absolventské práce v listopadu 2018

pořadí jméno příjmení název absolventské práce vedoucí AP

53. Terezie Dvořáková Komunitní práce a inkluze osob 
s mentálním postižením PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

54. Ester Džurbanová Současný stav sociální práce na 
základních školách v ČR

doc. PaedDr. Tatiana Ma-
tulayová, Ph.D.

55. Mariana Vašíčková
Život s roztroušenou sklerózou  
z pohledu práce sociálního pra-
covníka

Mgr. Miroslava Petřeková

56. Barbora Zelinová
Analýza současného stavu komu-
nitní sociální práce s Romy  
v České republice

doc. PaedDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D.

Obhájené absolventské práce v červnu 2019

pořadí jméno příjmení název absolventské práce vedoucí AP

1. Kristýna Čechová
Možnosti sociální práce v pomo-
ci jedincům s poruchami příjmu 
potravy

PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

2. Veronika Černá
Role a úkoly pěstounů s ohledem 
na náhradní rodičovskou péči  
v ČR od roku 1918

ThLic. Michal Umlauf

3. Petra Doležalová
Limitní faktory ústavní péče 
pro samostatný život mladého 
dospělého

Mgr. Miloslava Šotolová

4. Marie Dračková Faktory vedoucí k opakovanému 
pobytu v AD pro matky s dětmi

Mgr. Hana Šlechtová, 
Ph.D.

5. Tereza Dvorská
Spirituální potřeby a sociální 
opora klientů domova pro senio-
ry z perspektivy sociální práce

ThLic. Jakub Doležel, 
Th.D.

6. Kateřina Ficová Program k zachování rodiny Mgr. Miloslava Šotolová

7. Ivana Freitingerová Metody sociální práce uplatňo-
vané ve školské sociální práci Mgr. Miloslava Šotolová

8. Hana Gorčicová
Etické problémy a dilemata so-
ciálních pracovníků v organizaci 
pro pěstounské rodiny

Mgr. Hana Krylová, Ph.D.
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9. Petra Hejtmánková
Sociální služby v ČR optikou 
rodin s členem s Alzheimerovou 
nemocí

doc. PaedDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D.

10. Martina Hermanová
Syndrom pomocníka u pomáha-
jících profesí a doporučení pro 
praxi

PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

11. Iveta Holasová Obtíže v zaměstnání osob  se 
sluchovým postižením PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

12. Karolína Indráková
Podpora rodinné politiky pro 
studentky vysokých škol pro 
zakládání rodiny

Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.

13. Pavlína Jelenovičová

Zmapování sociálních dopadů na 
novodobé válečné veterány po 
návratu ze zahraniční vojenské 
mise

Mgr. Hana Štěpánková

14. Kateřina Kargerová Homoparentalita z pohledu soci-
álního pracovníka

Mgr. Vlastimil Vohánka, 
Ph.D.

15. Jana Kašíková
Možnosti podpory u dítěte  
s poruchou autistického spektra 
a jeho rodičů

PhDr. Mgr. Libor 
Novosád, PhD.

16. Stanislava Komoňová Projekt Hospic: edukace žáků  
v tématice umírání a smrti

Mgr. Miroslava 
Petřeková

17. Leona Kotoulková
Možnosti prevence a interven-
ce u dlouhodobých uživatelů 
konopí

Mgr. et Mgr. Jan 
Zahradník

18. Anna Kučerová

Možnosti využití kognitivně-be-
haviorálního přístupu  při práci 
s mládeží ohroženou sociálním 
vyloučením v Nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež NZDM 
v Olomouci

Mgr. Lenka Tkadlčíková

19. Denisa Labounková Metodika adaptačního procesu  
v domovech pro seniory Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

20. Eliška Lysáková
Spirituální citlivost charitních 
služeb z perspektivy jejich uživa-
telů

ThLic. Jakub Doležel, 
Th.D.

21. Martina Macháčková Rozvod a jeho dopad na dítě 
staršího školního věku

doc. PaedDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D.

22. Markéta Moravcová Pěstounská péče a partnerský 
vztah pěstounů z pohledu muže

Mgr. Hana Šlechtová, 
Ph.D.
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23. Alexandra Mžigodová

Motivace studentů 3. ročníku 
oboru SOHUP na CARITAS - 
VOŠs Olomouc a CMTF UP ke 
studiu a k výkonu humanitární 
práce

Mgr. Miloslava Šotolová

24. Markéta Navrátilová Mentální anorexie v kontextu 
sociální práce PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

25. Martina Nejedlíková
Psychická zátěž pracovníků  
v sociálních službách v domově 
pro seniory

Mgr. Miroslava Petřeková

26. Markéta Němcová
Možnosti zlepšení kvality pečo-
vatelské služby Oblastní charity 
Jihlava

ThLic. Michal Umlauf

27. Alice Ociepková

Nebezpečí, která vnímají senioři 
se sníženou soběstačností v do-
movech pro seniory  a využívající 
pečovatelskou službu

Mgr. Miroslava Petřeková

28. Alžběta Oulehlová Role sociálního pracovníka v 
podpoře rodin s dítětem s PAS PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

29. Nikola Petrák
Pornografie chudoby a její etické 
aspekty v kontextu humanitární 
práce

Mgr. Vlastimil Vohánka, 
Ph.D.

30. Markéta Poláchová 
Kropáčková

Využití komunitní práce a ko-
munitního plánování pro řešení 
sociálních problémů na venkově

Mgr. Miloslava Šotolová

31. Markéta Pospíšilová

Rešerše literatury o potřebách 
neformálních pečujících, kteří se 
starají o blízké umírající osoby  
v domácím prostředí

Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.

32. Kristýna Samsonová

Role organizace FM4 Paso Libre 
v pomoci sociálního fungování 
migrantů nezletilých bez dopro-
vodu

PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

33. Tomáš Schreiber
Postoj žen - klientek OSPOD k 
řešení jejich případu sociálními 
pracovnicemi

Mgr. Hana Štěpánková

34. Alena Smetanová

Problematika závislosti na ná-
vykových látkách, jejich užívání 
a prevence u studentů středních 
škol ve Valašském Meziříčí po-
hledem metodiků prevence

Mgr. Hana Štěpánková

35. Anežka Strnadová Čínští uprchlíci křesťanského 
vyznání v ČR: projekt výzkumu Mgr. Ing. Jan Říkovský

36. Anna Šamajová
The Heardford House v Kentuc-
ky jako inspirace pro péči  
v českých hospicích

Mgr. Miroslava Petřeková
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37. Lenka Šebelová
Předpoklady k začlenění matek  
s dětmi do společnosti po odcho-
du z Azylového domu v Blansku

Mgr. Hana Štěpánková

38. Renáta Štýbnarová
Reflexe humanitární krize v Pa-
lestině v literatuře Ramzy Barou-
diho a Mahmouda Darwishe

Mgr. et Mgr. ThLic. 
Jaroslav Franc, Th.D.

39. Hana Švábová
Sociální opora a spirituální dis-
tres v sociální práci s klienty  
s psychickým onemocněním

ThLic. Jakub Doležel, 
Th.D.

40. Milan Tikal Job klub, s rekvalifikací zpět do 
práce

PhDr. Mgr. Libor Novosád, 
PhD.

41. Magdaléna Troutnarová Vliv pracovní terapie na klienta 
realizované na sociální farmě Mgr. Miloslava Šotolová

42. Jaromír Tvrdoň Samota seniorů v domácím 
prostředí PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

43. Tereza Vrablíková

Analýza aktuální situace na 
bosensko-chorvatských hrani-
cích - se zaměřením na postupy 
pohraniční policie při nelegál-
ním vstupu na území země

PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

44. Aneta Walach Mezinárodní dobrovolnické pří-
ležitosti pro české studenty

doc. PaedDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D.

45. Petr Zapletal
Sociální práce poskytovaná pro-
bační a mediační službou účast-
níkům dopravních nehod

PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

46. Lucie Zbořilová Profesionální pomoc lidem se 
zkušeností s domácím násilím PhDr. Jan Vančura, Ph.D.

Obhájené absolventské práce v srpnu 2019

pořadí jméno příjmení název absolventské práce vedoucí AP

47. Pavlína Štelcová Volnočasové aktivity seniorů na 
malých obcích do 1000 obyvatel PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

48. Natálie Pečimuthová

Individuální aktivizace obyvatel 
trvale upoutaných na lůžko  
v Domově důchodců sv. Zdislavy 
Červená Voda a její význam

ThLic. Michal Umlauf

49. Pavlína Vyskočilová Možnosti řešení prostorového 
vyloučení romských rodin Mgr. Iva Linhartová
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50. Magda Odehnalová Ženy samoživitelky a exekuce Mgr. Vlastimil Vohánka, 
Ph.D.

51. Jitka Popovská

Problematika transformace  
v Domově pro osoby se zdravot-
ním postižením pro mentálně 
postižené občany s kombinova-
nými vadami

PhDr. Mgr. Libor Novosád, 
Ph.D.
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5.4 Přehled volitelných předmětů  
 ve školním roce 2018/2019

vyučující předmět

Mgr. Lenka  Divoká Child Protection
Evaluace a monitoring

Mgr. Ivo Mludek Public relations

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

Mgr. Petra Chovancová, 
Mgr. Miroslava Petřeková, 
Mgr. Zdislava Vyvozilová

Etická výchova

Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D. Logoterapie

PhDr. Jan Vančura, Ph.D. Teologie těla 

Mgr. Jan Zahradník Motivační a intervenční 
techniky při práci s klientem
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5.5 Bakalářské studium

Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou 
fakultou Univerzity Palackého v Olomouci je sou-
běžně se studiem na vyšší odborné škole realizo-
ván 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 20. 11. 2017.
Bakalářský studijní program je tříletý a není možné 
jej absolvovat, aniž by student byl zařazen ke stu-
diu na vyšší odborné škole. Studentům se tak nabí-
zí ideální možnost získat i vysokoškolské vzdělání a 
akademický titul „bakalář“. 
Slavnostní zahájení akademického roku pro stu-
denty prezenční formy studia proběhlo na Cyrilo-
metodějské teologické fakultě Univerzity Palackého 
v  Olomouci 7. 9. 2018, pro studenty kombinované 
(tj. dálkové) formy studia 15. 9. 2018. 

K 31. 10. 2018 studovalo v bakalářském 
studijním programu Sociální politika 
a sociální práce celkem 386 studentů, 
a to v oboru: 
• Charitativní a sociální práce – prezenční 
• studium: 139 
• Charitativní a sociální práce – kombinované 

studium: 166
• Mezinárodní sociální a humanitární práce – 

prezenční studium: 81

Ve školním roce 2018/2019 (1. 9. 2018-31. 8. 
2019) úspěšně absolvovalo bakalářský studijní 
program Sociální politika a sociální práce celkem 
73 studentů. Z toho státní závěrečnou zkoušku 
v oboru Charitativní a sociální práce (prezenční 
forma studia) absolvovalo 37 studentů, Charitativ-
ní a sociální práce (kombinovaná forma studia) 22 
studentů, obor Mezinárodní sociální a humanitární 
práce 14 studentů.

Zátěžový výcvik

Zátěžový výcvik, který je součástí výuky 2. ročníku 
SOHUP, probíhal ve formě dvou přípravných dnů 
ve škole (18. 5. a 21. 9. 2018) a týdenního výcviku 
v terénu ve dnech 8.-13. 10. 2018 v oblasti Ján-
ských Koupelí. Výcvik je zařazen do studijního pro-
gramu tohoto oboru a jeho cílem je ověřit a pod-
pořit schopnost studentů překonat kritické situace 
typické pro práci v rámci humanitární pomoci. 
Výcvik absolvovalo 28 studentů. Výcvik je připra-
vován organizací Salanga, pod vedením Jakuba 
Němce. 
Za školu se zúčastnila Mgr. Miroslava Petřeko-
vá, 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.

Studijní soustředění studentů denního 
studia

Ve dnech 8. až 12. 4. 2019 proběhlo studijní sou-
středění pro studenty prvního a druhého ročníku 
vzdělávacího programu Charitativní a sociální 
práce ve Vizovicích. Jako rámcové téma byl vybrán 
„RŮST“. Přesněji, jaké způsoby vědomého, vytr-
valého a zdaleka ne samozřejmého či obvyklého 
růstu (seberozvoje) bývají u sociálního pracovníka, 
případně u sociální organizace jako celku,
ty nejvíc klíčové pro optimální pomoc klientovi 
(jedinci, rodině, skupině, obci, společnosti)? 
Je to např. na rovině osobní zejména vědomá  
a vytrvalá snaha o psychohygienu, o zlepšení soci-
álních dovedností, o etický či duchovní rozvoj. 
Na rovině profesní snaha o propracovaná data 
o klientech, o účinnou motivaci klientů, o využívání 
jejich sociálního kapitálu, o zapojení struktur poli-
tických, ekonomických, mediálních. S vědomím, že 
v sociální práci rosteme skrze úspěchy i neúspěchy, 
skrze teorii i praxi, jsme se obrátili na lektory, aby 
se podělili o své názory a zkušenosti. Současně, aby 
studenty motivovali nejen k jejich osobnímu, ale 
především profesnímu. 

5.6 Studijní soustředění, 
 výcviky
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Jako obvykle část programu zajišťovali inter-
ní zaměstnanci školy a další část vzdělávacího 
programu externí lektoři.  Neformálních úvodů 
(icebreakerů), řízení skupinových reflexí studentů, 
i případných reflexí mezi čtyřma očima (mezi stu-
dentem a pedagogem) se ujali interní pedagogové 
PhDr. Jan Vančura, Ph.D., Mgr. Petra Chovancová 
a Mgr. Miroslava Petřeková. 

Na programu se přednáškami a workshopy 
podíleli:

P. Mgr. Gorazd František Krušina: „Růst“ (úvodní 
přednáška), průběžně mše sv., svátost smíření

doc. Slávka Karkošková, Ph.D.: „Fenomén spro-
stredkovanej traumatizácie a sprostredkovaného 
posttraumatického rastu pomáhajúcich“ (přednáš-
ka), „Aké sú kľúčové predpoklady na strane pomá-
hajúcich, aby mohli adekvátne intervenovať v prí-
padoch sexuálneho zneužívania detí?“ (workshop)

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.: „Standardy kvality“ 
(workshop), s PhDr. Evou Kubíčkovou: „Kazuistiky 
ze sociální politiky a práva“ (workshop)

Mgr. Miloslava Šotolová: „Kazuistický seminář“ 
(workshop)

Mgr. Miroslav Snášel: „Reminiscence“ (workshop), 
„Mnoho podob hněvu – podněty k sebereflexi  
v pomáhajících profesích“ (workshop)

PhDr. Helena Paňková: „Obchodování se ženami“ 
(přednáška), spolu s klientkami: „Příběhy klientek 
o obchodování se ženami“ (přednáška/workshop), 
„Neformální večer s hosty z Domu sv. Faustíny“  
(terapie tancem)

Mgr. Vojtěch Berger: „Rozumět médiím a rozumět 
si s médii“ (přednáška a navazující workshop)

Mgr. Hana Štěpánková: „Práce se svízelným klien-
tem“ (workshop)

Mgr. Lenka Tkadlčíková: „Rozvoj komunikačních 
dovedností pomocí dramaterapie“ (workshop)

Mgr. et Mgr. Jan Zahradník:  „Osobní růst pracov-
níka a (ne)úspěch v práci s klientem“ (workshop)

Mgr. Petra Chovancová a Mgr. Miroslava Petřeko-
vá: „První pomoc“ (workshop)

Mgr. Jan Mužík: „Cesta k uzdravení - práce s lidmi 
s duševním onemocněním“ (přednáška), „Cesta 
k uzdravení - v kazuistikách“ (workshop)

ThLic. Jakub Doležel, Th.D.: „Nakolik je vůbec 
legitimní pomáhat druhému?“ (workshop)

Kateřina Lachmanová, Th.D.: „Syndrom pomoc-
níka“ (workshop), „Krize jako šance“ (závěrečná 
přednáška)

Studijní soustředění naplnilo požadavky formulo-
vané v akreditaci: studenti si rozšířili svoje profesní 
znalosti, měli příležitost prohloubit žádoucí osobní 
postoje, získali nové praktické zkušenosti a do-
vednosti pro budoucí odbornou práci, rovněž opět 
měli možnost rozvíjet týmovou spolupráci a lépe se 
seznámit se spolužáky. 
Za zopakování asi stojí, že studijní soustředění má 
v učebním plánu denního studia těžko nahraditel-
ný význam. Mimoškolní prostředí poskytuje pro 
celou řadu aktivit vhodnější podmínky, umožňuje 
prožití zcela jiných situací, hlubší vzájemné sezná-
mení se apod. 
Možná hlavním nevšedním zážitkem  pro mnohé 
studenty vedle závěrečné přednášky K. Lachmano-
vé bylo neformální setkání s klientkami Domu sv. 
Faustiny ve Svidníku, doprovázených ze Slovenska 
H. Paňkovou. Sami tak mohli posoudit, jak i krajně 
tíživé situace mohou být příležitostí k růstu – nejen 
klientů, ale i sociálních pracovníků.
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Studijní soustředění kombinovaného 
studia

Studijní soustředění pro studenty prvních a dru-
hých ročníků oboru Charitativní a sociální práce 
(kombinovaná forma) proběhlo v termínu 23. až 
26. 1. 2019 již tradičně v prostorách Hotelu Allvet  
v Drnovicích u Vyškova. 
Zastřešující téma bylo stejné jako u pozdější-
ho, dubnového soustředění pro studium denní: 
„RŮST“. O program, který však zejm. z  důvodů 
organizačních úplně stejný nebyl, se opět podělili 
zaměstnanci školy a pozvaní hosté.

Na programu se přednáškami a workshopy 
podíleli:

P. Mgr. Gorazd František Krušina: „Růst“ (úvodní 
přednáška), průběžně mše sv., svátost smíření
Mgr. Miroslav Snášel: „Reminiscence v praxi“ 
(workshop)

Mgr. et Mgr. Jan Zahradník:  „Osobní růst pracov-
níka a (ne)úspěch v práci s klientem“ (workshop)

PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.: „Růst a ko-
munitní sociální práce“ (přednáška a navazující 
workshop)

Mgr. Andrea Faltysová, MBA: „Profesionalizace 
sociální práce“ (přednáška a navazující workshop)

Mgr. Lenka Tkadlčíková: „Rozvoj komunikačních 
dovedností pomocí dramaterapie“ (workshop)

sr. Mgr. Marta Andraščíková, MA: „Transformace  
z pohledu přechodových období růstu u lidí  
v pomáhajících profesích“  
(přednáška a navazující workshop)

PhDr. Eva Kubíčková: s Mgr. Martinem Bedná-
řem, Ph.D.: „Sociální práce a právo – kazuistický 
seminář“ (workshop) + „Posouzení životní situ-
ace klienta z pohledu sociální politiky a práva“ 
(workshop); s Mgr. Miloslavou Šotolovou: „Právní 
problematika v praxi sociálního pracovníka – ka-
zuistický seminář“ (workshop) + večerní promítání 
a skupinová reflexe nad dokumentem se sociální 
tematikou

Mgr. Petra Chovancová, Mgr. Hana Štepánková, 
ThLic. Michal Umlauf: „Posouzení životní situace 
klienta – kazuistika“ (workshop)

Mgr. Miloslava Šotolová: „Posouzení životní situa-
ce klienta z pohledu Teorií a metod sociální práce“ 
(workshop)

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.: „Jak růst ve všíma-
vosti“ (náhradní přednáška/workshop, za původně 
plánovaný workshop K. Lachmanové „Syndrom 
pomocníka“)

Mgr. Miroslava Petřeková, Mgr. Ludmila Melecká: 
„První pomoc“ (workshop)

ThLic. Jakub Doležel, Th.D.: „Jak nepřehlédnout 
v životní situaci klienta její spirituální složky“ 
(workshop)

sr. Mgr. et Bc. Lucia Kopasová: „Hněv a sebepo-
znání“ (náhradní závěrečná přednáška, za původně 
plánovanou přednášku K. Lachmanové „Krize jako 
šance“)

Původně plánovaná závěrečná řečnice K. Lachma-
nová nakonec nemohla dorazit. Navzdory takto 
zklamaným očekáváním publika se náhradnice sr. 
L. Kopasová svého úkolu zhostila víc než důstojně. 
Motivace celého soustředění i výsledný přínos byly 
podobné jako u studia denního. 
Jako v jiných letech tu však oproti studiu dennímu 
byl rozdíl v přidané příležitosti poskytnout studen-
tům kombinovaného studia látku a podněty, na 
něž se u nich jindy nedostává času (zejm. praktic-
ké školení první pomoci a detailnější kazuistické 
semináře). To asi bylo to hlavní, co studenti na 
tomto soustředění oceňovali – samozřejmě i vedle 
poskytnuté šance k intenzivnější interakci jak mezi 
sebou, tak se samotnými pedagogy.
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Blok expertů

Letošní Blok expertů, určený pro studenty Sociální 
a humanitární práce, měl kombinované zaměření 
– jednak na „zapomenutou“ válku na Ukrajině a na 
humanitární, ale i mezinárodně právní souvislosti. 
Závěrečný workshop pak byl praktickým uvedením 
nové příručky Sphere. Sphere je pro humanitární 
pracovníky zásadním vodítkem, popisujícím mi-
nimální standardy v humanitární práci. Na konci 
roku 2018 vyšla aktualizovaná verze a studenti 
CARITAS měli možnost seznámit se s novinkami 
prostřednictvím certifikovaného lektora Perryho 
Seymoura. 
Workshop s Perry Seymourem spolupořádal kromě 
CARITAS i Člověk v tísni, neboť Perry Seymour 
školil v ČR kromě studentů CARITAS také pro-
fesionály z organizací poskytujících humanitární 
pomoc.

V rámci Bloku expertů vzdělávacího progra-
mu Sociální a humanitární práce, který se 
letos uskutečnil ve dnech 4.-8. 2. 2019 byly 
realizovány následující semináře, worksho-
py a přednášky:

Martin Balcar (Amnesty International): Lidsko-
právní kampaně Amnesty International

Jan Lhotský (Centrum pro demokracii a lidská 
práva při MU): Fungování mezinárodního trestní-
ho soudu a zločin agrese

Zdeněk Chaloupka (dokumentarista): Ukrajina – 
zapomenutá válka. Zdeněk Chaloupka (dokumen-
tarista)

Marek Štys (ČvT): Humanitární práce Člověka  
v tísni na Ukrajině – zakládání mise

Perry Seymour (Sphere trainer): Praktický 
workshop – nová příručka Sphere

Psychosociální výcvik

Psychosociální výcvik zprostředkovává studentům 
v návaznosti na teoretickou přípravu zážitkovou 
aktivitu, bezprostředně důležitou pro práci v po-
máhajících 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.
Studenti 2. ročníku vzdělávacího programu Cha-
ritativní a sociální práce ho letos premiérově 
absolvovali pod vedením Mgr. Hany Štěpánkové. 
Studenti 3. ročníku vzdělávacího programu Soci-
ální a humanitární práce již tradičně pod vedením 
zkušeného lektora Marka Kolaříka, Ph.D.
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5.7 Praxe

Nedílnou součástí výuky a profesní přípravy stu-
dentů jsou odborné praxe. Ty představují praktický 
nácvik metod osvojených během studia a umožňují 
studentům konfrontovat své představy o sociální 
práci se skutečností. 
Studenti si mohou vybrat z téměř 240 místních, 
národních i zahraničních zařízení. Realizaci tuzem-
ských i zahraničních praxí po organizační stránce 
zajišťuje Středisko praktického vzdělávání, obsa-
hovou stránku praxí mají na starost tutor a učitel 
semináře k Odborné praxi, mentor na pracovišti a 
interní/externí supervizor. Každý z těchto průvod-
ců 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 sta-
novených cílů a propojovat obsahy vzdělávání ve 
škole a na praxi.

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 obdo-
bí každý student absolvuje řízenou praxi ve dvou 
různých organizacích z hlediska typu sociální práce 
i klientely a ve čtvrtém pak projde dvěma čtrnác-
tidenními praxemi na pracovištích dle individu-
álního 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 studentů ze zahraničí také pravidelně pro-
bíhají veřejné prezentace jednotlivých praxí, které 
jsou velmi přínosné zejména pro studenty nižšího 
ročníku stejného oboru, kteří zvažují možnost ab-
solvovat zahraniční praxi.

Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně-
-vzdělávacího procesu i u studentů kombinovaného 
studia, plní integrační funkci z hlediska mezipřed-
mětových vztahů a v profesionální přípravě na 
výkon povolání v provozních podmínkách.  
Představuje interdisciplinární předmět, který za-
hrnuje poznatky a dovednosti ze všech předmětů, 
zejména z metod sociální práce, psychologie, peda-
gogiky, 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.

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. Pří-
má praxe na pracovišti činí 17 týdnů (680 hodin), 
na praxi vždy navazuje supervize (před výjezdem 
na praxi zahraniční probíhá navíc supervize pří-
pravná).
Tuzemské praxe v letním období 1. ročníku umož-
ňují studentům seznámit se s rozmanitými soci-
álními službami a cílovými skupinami (seniory, 
handicapovanými lidmi, lidmi bez domova, rodina-
mi s dětmi atp.) a být v přímém kontaktu s klienty. 
Rozdělení praxí do dvou týdenních období umož-
ňuje studentům navštívit alespoň dvě pracoviště  
z pestré nabídky předkládané školou.
Cílem tuzemských praxí je získávání praktických 
kompetencí sociálního pracovníka – v prvním roč-
níku je to zejména schopnost přizpůsobit komuni-
kaci klientům a prostředí, umět navázat kontakt a 
být schopen také komunikace neverbální. Student 
by se měl také naučit chápat a respektovat odliš-
nosti menšin, umět identifikovat u sebe i  
u druhých předsudky a stereotypy, což umožní ná-
sledná 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 tuzem-
ských praxí studentů je také návaznost jejich do-
mácí praxe na zahraniční praxi, kterou vykonávají 
povinně v letním období 2. ročníku. Znamená to, 
že pokud bude student svou praxi vykonávat v zaří-
zení sociálních služeb v zahraničí, musí se seznámit 
s těmito službami nejprve v ČR.
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Letní období druhého ročníku zahrnuje dlouhodo-
bá souvislá praxe dle profilace studentů, zejména 
s ohledem na zájem budoucího uplatnění a téma 
absolventské práce. Větší část této praxe by stu-
denti 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+.
Na práci v zahraničí jsou studenti připravo-
váni teoreticky ve výuce, prakticky v podob-
ných zařízeních v České republice a jazykově 
v různých kurzech, které škola organizuje či 
zprostředkovává.
Kromě povinných zpráv a dalších prací, kte-
ré 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 prostřednic-
tvím různých setkání, výstav a tiskových besed. 
Po návratu studentů ze zahraničí také pravi-
delně probíhají veřejné prezentace jednotli-
vých praxí, které jsou velmi přínosné zejména 
pro studenty nižšího ročníku stejného oboru, 
kteří se na odjezd do zahraničí připravují.
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5.8 Přehled mezinárodních  
 praxí studentů 

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+

ERASMUS+

• úspěšně realizován jedenáctý projekt v rámci 
programu ERASMUS+: Erasmus 2017-1-CZ-
01-KA103-034427 (červen 2017 - květen 2019) 
s celkovým objemem finančních prostředků ve 
výši 40.250 EUR

• umožnil dvouměsíční praxe studentům třetí-
ho ročníku CHASOP (7 studentek denní for-
my studia a 1 studentka kombinované formy 
studia) v říjnu až prosinci 2018 v následujících 
organizacích:

jméno, příjmení země organizace

Alena Smetanová
Nizozemsko Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek B.V.

Magdaléna Troutnarová

Eliška Lysáková Irsko Cork Simon Community

Veronika Černá

Velká Británie

Realife Trust

Klára Kučerová Groundswell Network Support UK

Markéta Pospíšilová Migrants Organise

Ivana Freitingerová Německo Evangelische Zinzendorfschulen Herrnhut

Pavlína Palčíková Slovensko Spoločnosť priateľov detí z detských domo-
vov Úsmev ako dar, o.z.
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• umožnil tříměsíční praxe (včetně předchozí 
jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné 
supervize) studentům druhého ročníku SOHUP 
v únoru až květnu 2019 v následujících organiza-
cích:

jméno, příjmení země organizace

Dominik Solovský Nizozemsko Zorgboerderij Erve Meyerinkbroek B.V.

Libor Kobylka Velká Británie Realife Trust

• úspěšně zahájen dvanáctý projekt v rámci 
programu ERASMUS+: Erasmus 2018-1-CZ-
01-KA103-046946 (červen 2018 - květen 2020) s 
celkovým objemem finančních prostředků ve výši 
58.316 EUR

• umožnil tříměsíční praxe (včetně předchozí 
jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné 
supervize) studentům druhého ročníku SOHUP 
v únoru až květnu 2019 v následujících organiza-
cích:

jméno, příjmení země organizace

Tereza Koudelková Irsko Cork Simon Community

Nika Tótová Velká Británie Migrants Organise

• Po praxích následovala prezentace zkušeností ze 
zahraničních praxí studentům, zaměstnancům 
školy i široké veřejnosti (prosinec 2018, květen 
2019).
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Praxe mimo programové země 
Erasmus+ 

• spolufinancovány školou a studentem, případ-
ně s podporou individuálních sponzorů

• CHASOP
Osmitýdenní praxe (včetně předchozí jazykové, 
odborné a kulturní přípravy a následné supervize) 
studentů třetího ročníku CHASOP proběhla v říjnu 
až prosinci 2018 v následujících organizacích:

jméno, příjmení země organizace

Kateřina Ficová

USA
Audubon Area Community Services

Kateřina Šajnarová

Anna Šamajová Hospice of Western Kentucky

• SOHUP
Praxe v rozsahu 2 - 4 měsíce (včetně předchozí jazy-
kové, odborné a kulturní přípravy a následné su-
pervize) studentů druhého ročníku SOHUP proběhly 
v únoru až květnu 2019 v následujících organizacích:

jméno, příjmení země organizace

Alexandra Salamonová
Indie The Bethany Society, H.O.P.E., Jana Jaga-

ran, Sneha Sadan
Denisa Stýskalová

Radka Poláková
Srí Lanka Sevalanka Foundation

Kateřina Štorkánová

Veronika Švancárová Mongolsko Člověk v tísni

Anna Popelková
Nepál Namasté Nepál, Development of Women 

and Children Nepal
Alžběta Rothová

Gabriela Jordanova
Keňa Golden Girls Foundation

Veronika Poslušná
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Václav Kolouch

Keňa D.O.M. Our Lady of Grace Children’s Home

Michaela Přibylová

Karel Matoušek

Keňa Shine Bean Kenya

Tomáš Michal

Klára Kalinová Uganda Uganda Czech Development Trust (UCDT)

Kateřina Vaňková Tanzanie Karibu Nyumbani

Alžbeta Zelná Mexiko ITESO - The Jesuit University of 
Guadalajara

Hana Doležalová
Peru

Minga Peru

Aneta Pavloková ADRA Peru

Lujza Mária Kučerová

Arménie Caritas Armenia
Michaela Trnková

• Po praxích následovala prezentace zkušeností ze 
zahraničních praxí studentům, zaměstnancům 
školy i široké veřejnosti (květen 2019).
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5.9 Mezinárodní spolupráce

Program ERASMUS+: Erasmus 

• projekt ERASMUS+: Erasmus 2017-1-CZ-
01-KA103-034427 umožnil mobility zaměst-
nanců na stáže, školení a výukové pobyty do 
následujících organizací:

jméno, příjmení země organizace

Jan Říkovský Velká Británie Redr UK

Eva Kubíčková Francie Association l’Auberge des Migrants

Lenka Tkadlčíková
Velká Británie OHC Oxford House

Hedvika Dudová

Jan Vančura Slovensko Paneurópska vysoká škola

Ester Danihelková Německo Benediktushöhe  Retzbach

• Projekt ERASMUS+: Erasmus 2017-1-CZ-
01-KA103-034427 dále umožnil zahraniční 
návštěvy, výukové pobyty a přednášky expertů 
ze zahraničí:

jméno, příjmení země organizace

Perry Seymour Velká Británie Perry Seymour Consulting Ltd

Artur Lewiński
Polsko Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia w Toruniu
Jacek Szczepkowski
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jméno, příjmení země organizace

Lenka Soukopová

Slovensko Gréckokatolícka charita PrešovMiroslava Petřeková

Petra Chovancová

Martin Bednář
Německo Benediktushöhe  Retzbach

Jakub Doležel

Lenka Divoká Řecko Caritas Hellas

• Projekt ERASMUS+: Erasmus 2018-1-CZ-
01-KA103-046946 umožnil mobility zaměstnan-
ců na stáže, školení a výukové pobyty do následu-
jících organizací:

jméno, příjmení země organizace

Katie Langford Velká Británie Groundswell Network Support UK

Theodore Menelik-Mfun Velká Británie Realife Trust

Helena Paňková
Slovensko Gréckokatolícka charita Prešov

L‘ubica Červeňáková

• Projekt ERASMUS+: Erasmus 2018-1-CZ-
01-KA103-046946 dále umožnil zahraniční 
návštěvy, výukové pobyty a přednášky expertů ze 
zahraničí:

• schválen a zahájen nový projekt v rámci pro-
gramu ERASMUS+: Erasmus 2019-1-CZ-
01-KA103-060055 (červen 2019 - květen 2021)  
s celkovým objemem finančních prostředků ve 
výši 48.705 EUR
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Spolupráce CARITAS - VOŠs Olo-
mouc a vysokoškolských institucí 
z Owensboro, Kentucky, USA 
(Brescia University, Owensboro
Community and Technical College)

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala spoluprá-
ce, která byla zahájena v roce 2011, mezi CARITAS 
– VOŠs Olomouc a Brescia University v oblasti 
vzdělávání v sociální práci. Tři studentky vzdě-
lávacího programu Charitativní a sociální práce 
absolvovaly dvouměsíční stáž v USA. Spolupráce 
pokračovala i bez externích zdrojů, v návaznosti na 
projekt ukončený v minulém školním roce z pro-
gramu Erasmus+, v rámci něhož byl uskutečněn 
projekt dvouměsíčních výukových mobilit (George 
Gray jako příchozí do ČR z USA, Jan Vančura jako 
odchozí z ČR do USA. Následné výměny vyučují-
cích jsou očekávány na jaře 2020 či v akademickém 
roce 2020/2021 po prodloužení Memoranda 
o spolupráci. 
V rámci partnerství se také uskutečnila dvoutýden-
ní studijní návštěva 4 amerických hostů (2 profe-
sorů a 2 studentů) z Brescia University, program 
zahrnoval návštěvy partnerských organizací, 
přednášky amerických hostů či naopak účast na 
přednáškách v anglickém jazyce, např. o systému 
sociální ochrany v ČR.

Projekt EU Aid Volunteers, vysílání 
humanitárních dobrovolníků

V březnu 2019 byl úspěšně ukončen program, 
v němž byla CARITAS - VOŠs Olomouc od března 
2017 přidruženým partnerem projektu na vysílání 
humanitárních dobrovolníků v rámci programu EU 
Aid Volunteers. 
Tento projekt je realizován konsorciem humanitár-
ních 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 škole-
ní dobrovolníků i zaměstnanců jižních partnerů 
konsorcia a hostitelských organizací (organizací 
z Etiopie, Ugandy, Nepálu, Bangladéše a Kambo-
dži), webinářů, webové platformy a dalších aktivit 
sloužících k podpoře humanitárních dobrovolníků 
pracujících na oblasti snižování rizik katastrof ve 
zmíněných zemích. Závěrečná konference v lednu 
2019 v Praze zhodnotila dosavadní snahy a vedla 
k finalizaci zprávy o procesu učení se z vlastních 
zkušeností v rámci konsorcia, na které se podíle-
li zástupci všech zastoupených vysokoškolských 
institucí.
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5.10 Poradenské služby
 pro studenty

Psychologické poradenství

Studenti mají možnost setkání se školním psycho-
logem. Konzultace probíhají po předchozí domluvě 
ve velké učebně a zajišťuje je PhDr. Jan Vančura, 
Ph.D.

Duchovní poradenství

Školní spirituál, otec Gorazd, poskytuje studentům 
a zaměstnancům naší školy duchovní podporu ne-
jen ve škole, ale také v průběhu studijních soustře-
dění mimo školu.

Ubytování studentům

Studentům CARITAS – VOŠs Olomouc z větších 
vzdáleností je poskytováno ubytování na koleji, 
která je součástí hlavní budovy školy. Kapacita ko-
leje 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 sprcha-
mi) a kuchyňka vybavená vařičem, varnou konvicí, 
chladničkou a mikrovlnnou troubou. Studenti mo-
hou využívat tři automatické pračky. Na pokoji má 
každý student postel s úložným prostorem, psací 
stůl s lampou, židli, šatní skříň a polici. Díky tech-
nologii wi-fi mohou studenti používat na pokojích 
svoje osobní počítače či notebooky.
V přízemí se nachází respirium s klavírem a stol-
ním fotbalem, učebna vybavená počítači s připo-
jením na internet, společenská místnost s televi-
zorem, 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 2018/2019 bylo na koleji ubytová-
no 7 studentů a 79 studentek. 

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 2018/2019 činil přírůstek 72 titulů. 
Zastaralé nebo nevyhovující knihy byly vyřazeny. 
Studenti si tedy mohou vybírat z celkového počtu 
5512 knih. Škola odebírá 22 periodik, které rovněž 
slouží nejen studentům, ale i vyučujícím. Knihov-
na je otevřená každé úterý od 12:30 do 15:45 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 2018/2019 bylo zaevidováno 1957 
výpůjček. 
Studenti mohou za stejných podmínek jako stu-
denti UP využívat služeb Informačního centra UP, 
které je v bezprostřední blízkosti školy, jakož i 
univerzitních knihoven, Státní vědecké knihovny 
apod.

5.11 Servis studentům
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Stravování studentů

Studenti i zaměstnanci školy měli i ve školním roce 
2018/2019 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 2018/2019 byla dodavate-
lem stravy firma SCOLAREST – zařízení školního 
stravování spol. s r.o. Praha.

Technické vybavení školy

Studentům naší školy jsou k dispozici tři počítačo-
vé učebny s třiceti počítači celkem. Učebnu v bu-
dově na Náměstí republiky mohou studenti volně 
využívat v pracovní dny od 8:00 hod. do uzavření 
školy v době, kdy neprobíhá výuka. 
Je zde k užívání 16 počítačů, před učebnou je stu-
dentům k dispozici síťová tiskárna. 
Další učebna se nachází v budově koleje, je vyba-
vena 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 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 odbor-
nou praxi vypůjčit ve Středisku praktického vzdě-
lávání 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 obslu-
hovat.
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6 Mimořádné 
aktivity

Aktivity
6.1

Duchovní život
6.2
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6.1 Aktivity

17. 9. 2018  Oslavy Dne církevních škol –  
   Pouť na Sv. Kopeček
30. 10. 2018  Vernisáž: Bůh miluje cizince!

13. 11. 2018  Spolupořádání Dne české  
   charity

19. 11. 2018  přednáška s Peterem 
   McCormickem: Chudoba 
   a anti-chudoba v dnešní  
   Francii

29. 11. 2018  Prezentace zahraničních  
   praxí SOHUP

3. a 7. 12. 2018  Adventní setkání všech
   studentů a zaměstnanců

7. 12. 2018  Den otevřených dveří na  
   Caritas

10. 12. 2018  Promítání filmu Kibera:  
   příběh slumu

19. 1. 2019  Den otevřených dveří na  
   Caritas

4.-8. 2. 2019  Blok expertů

08. 2. 2019  (Eco)ples 

11. 2. 2019  Diskuze s Urzou

15. 3. 2019  Setkání tutorů, mentorů 
   a studentů: Zahraniční
   mentoři v akci aneb jak se  
   můžeme inspirovat

13. 5. 2019  přednáška Robina Sykese:  
   Člověk s mentálním 
   postižením jako dar 
   pro druhé

• 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 stu-
denty a zaměstnance naší školy (pro studenty 
kombinovaného studia po pátečních konzulta-
cích 18:45)

• každé pondělí od 16 do 18 hodin možnost 
osobního rozhovoru nebo svátosti smíření se 
spirituálem školy P. Gorazdem

• každé úterý 7:45 ráno modlitba Růžence 
studentů a zaměstnanců s úmyslem dobré 
budoucnosti školy, všech jejích zaměstnanců a 
studentů 

• osobní konzultace se spirituálem školy 
• v lednu 2019 se uskutečnily exercicie zaměst-

nanců školy s o. Gorazdem v poutním domě 
Stojanov na Velehradě

  

6.2 Duchovní život na Caritas
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7 Vzdělávací 
středisko

Vzdělávací středisko
7.1

Realizované aktivity 
od září 2018 do června 2019

7.2

Významné zakázky v oblasti 
dalšího vzdělávání

7.3

Souhrn realizovaných vzdělávacích 
programů a účastníků vzdělávání

7.4
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7.1 Vzdělávací středisko

Součástí CARITAS – Vyšší odborné školy sociální 
Olomouc je Vzdělávací středisko, které vzniklo  
v roce 2002 za účelem šíření poslání školy při vý-
konu sociální práce v praxi. 
Vzdělávací středisko poskytuje možnost dalšího 
vzdělávání prostřednictvím rozmanitých vzdělá-
vacích aktivit: vzdělávacích programů akreditova-
ných MPSV nebo MV, neakreditovaných kurzů a 
workshopů, skupinových metodických konzultací, 
auditů apod. 
Odborné vzdělávání je určeno pro sociální pracov-
níky a pracovníky v sociálních službách, vedoucí 
pracovníky, úředníky územních samosprávných 
celků vykonávajících činnosti sociální práce, mo-
hou jej využít i pečovatelé a 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 a sociální práce v České republice.

V průběhu sledovaného období pracovníci středis-
ka průběžně doplňovali nabídku akreditovaného 
vzdělávání o aktuální témata – Ministerstvem 
práce a sociálních věcí bylo schváleno celkem 40 
nových nebo reakreditovaných vzdělávacích pro-
gramů. V současné době disponuje středisko cca 
120 akreditovanými programy, lektorská základna 
čítá 80 spolupracovníků. Seznam a specifikace 
akreditovaných kurzů je zájemcům k dispozici na 
stránkách Vzdělávacího střediska. Nově byla naše 
škola akreditována také jako vzdělávací instituce 
pro vzdělávání úředníků Ministerstvem vnitra.
V období od září 2018 do června 2019 bylo Vzdělá-
vacím střediskem realizováno celkem 101 kurzů, z 
nichž třetina proběhla v prostorách Vzdělávacího 
střediska. Kromě jednodenních a dvoudenních 
kurzů byly v uvedeném období realizovány i dva 
dlouhodobější výcviky, a to 7denní Praktická krizo-
vá intervence v rozsahu 56 hodin (potřetí v reali-
zaci), a dále byl zahájen navazující 12denní kurz 
Specifická témata praktické krizové intervence v 
rozsahu 90 hodin.  
Dále Vzdělávací středisko realizovalo také men-
ší zakázky pro Charitu Svaté rodiny Luhačovice, 
Charitu Šumperk, Městský úřad Hodonín, Charitu 
Hradec Králové, Charitu Bystřici pod Hostýnem, 
Sociální služby Lipník n/B., Domov pod Hradem 
Žampach a jiné. Celkem bylo realizováno 65 vzdě-
lávacích akcí, které absolvovalo 731 absolventů. 
Tyto semináře probíhaly přímo u poskytovatelů 
sociálních služeb.

7.2 Realizované aktivity 
 od září 2018 do června  
 2019
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7.3 Významné zakázky  
 v oblasti dalšího 
 vzdělávání

• Slezská diakonie, vzdělávání financované pro-
jektem: Zefektivnění chodu Slezské dia-
konie, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023
/0000907, bylo realizováno 6 akreditovaných 
seminářů, které absolvovalo 82 osob. V projek-
tu celkem proškoleno 194 osob.

• Charita ČR, vzdělávání financované projektem: 
Ke kvalitě v Charitě II, reg. č: CZ.03.2.63/0
.0/0.0/17_071/0007576,skupinové metodické 
konzultace, 10 workshopů.

• DCHB,vzdělávání financované projektem: 
Podpora kvality sociálních služeb 
Diecézní charity Brno, reg. č.: CZ.03.2.63/
0.0/0.0/17_071/0007721, skupinové metodic-
ké konzultace, 12 workshopů.

Akreditované semináře/
počet absolventů 
v Olomouci

36/531

Akreditované semináře/
počet absolventů 
na zakázku

65/731

CELKEM ZA 
SLEDOVANÉ OBDOBÍ 101/1262

7.4 Souhrn realizovaných  
 vzdělávacích programů 
 a účastníků vzdělávání
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8 Přehled 
pracovníků školy

Vedoucí pracovníci
8.1

Školní kaplan
8.2

Interní vyučující
8.3

Externí vyučující
8.4
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Administrativní a provozní 
pracovníci školy

8.5

Rodičovský příspěvek
8.6
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8.1 Vedoucí pracovníci

jméno, příjmení pozice

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. ředitel školy

Ing. Ester Danihelková zástupkyně ředitele školy pro ekonomické 
záležitosti

Mgr. Jana Synková zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti

Mgr. Eliška Kopřivová vedoucí Vzdělávacího střediska 

PhDr. Eva Kubíčková garant vzdělávacího programu Sociální 
a humanitární práce

Mgr. Ing. Jan Říkovský, Ph.D. zástupce ředitele školy pro kvalitu, rozvoj 
a zahraniční spolupráci

Mgr. Lenka Soukopová vedoucí Střediska praktického vzdělávání

Mgr. Šárka Štefková vedoucí Studijního oddělení

Mgr. Tomáš Svozil vedoucí IT oddělení

Ivo Šálek vedoucí Koleje CARITAS

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D. garant vzdělávacího programu Charitativní  
a sociální práce
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8.2 Školní kaplan

jméno, příjmení pozice

P. Gorazd František Krušina, 
OPraem spirituál školy
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8.3 Interní vyučující

jméno, příjmení předmět/y | pozice

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. Sociální politika

Lenka Divoká, Ph.D.

Propedeutický seminář
Metody sociálního výzkumu
Metody mezinárodní sociální práce
Child protection
Evaluace a monitoring

Ing. Ester Danihelková

Ekonomika neziskových organizací
Fundraising
Marketing
Projektové řízení

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

Mgr. Hedvika Dudová Anglický jazyk

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 humani-
tární pomoci
Blok expertů
Odborná praxe
garant vzdělávacího programu Sociální
a humanitární práce

Mgr. Miroslava Petřeková

Zdravotní nauky
Odborná praxe
Úvod do konceptů péče o klienta
Posouzení situace klienta
Etická výchova
Zátěžový výcvik
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Mgr. Ing. Jan  Říkovský, Ph.D.

Sociální politika
Mezinárodní sociální práce a politika kon-
krétních zemí
Management projektového cyklu v humani-
tární pomoci
Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce
Odborná praxe

Mgr. Miroslav Snášel Teorie a metody sociální práce

Mgr. Lenka Soukopová

Sociologie
Mezinárodní sociální práce a politika 
konkrétních zemí
Odborná praxe

Mgr. Tomáš Svozil Výpočetní technika, vedoucí IT

Mgr. Jana Synková Německý jazyk

Mgr. Miloslava Šotolová
Teorie a metody sociální práce
Odborná praxe
Kazuistický seminář

Mgr. Hana Štěpánková

Posouzení situace klienta
Odborná praxe
Supervize
Krizová intervence
Psychosociální výcvik

Mgr. Lenka Tkadlčíková Anglický jazyk

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Sociologie
Etika sociální práce
Studijní soustředění
garant vzdělávacího programu Charitativní a 
sociální práce

PhDr. Mgr. Jan Vančura, 
Ph.D.

Psychologie
Supervize
Posouzení situace klienta
Teologie těla
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8.4 Externí vyučující

jméno, příjmení předmět/y 

Mgr. Eva Bělocká Prezentační dovednosti

Mgr. Elena Bělinová Jazyková příprava - Ruský jazyk

Mgr. Marta Cincialová, Th.D.
Křesťanské základy sociální práce
Úvod do duchovního života
Spiritualita sociálního pracovníka

Fabiola Cervera Garcés Jazyková příprava - Španělský jazyk

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

Mgr. David Dohnal Psychologická první pomoc

PhDr. Simona Dohnalová Psychologická první pomoc

ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.

Křesťanské reálie
Spiritualita současných mimokřesťanských 
náboženství
Ekumenický a mezináboženský dialog
Supervize

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

Mgr. Pavlína Jurníčková, 
Ph.D.

Seminář k ročníkové práci
Vedení o oponentury AP

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

Mgr. Marek Kolařík, PhD. Psychosociální výcvik

Bc. Nadiya Kovalenko Teorie a metody mezinárodní sociální práce

Mgr. Iva Linhartová Teorie a metody mezinárodní sociální práce
 - metody práce s etnickými menšinami

Mgr. Ivo Mludek

Public relations
Základy mediální gramotnosti
Sterotypizace menšin v médiích
Metody práce s veřejností
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Doc.,PaedDr. Tatiana 
Matulayová, Ph.D. Teorie a metody sociální práce

Mgr. Jan Mučka Úvod do právní teorie a praxe

Mgr. Alice Musilová
Sociální politika
vedení o oponentury AP
zkoušení u absolutorií

Mgr. Zdeněk Opršal, Ph.D. Rozvojová spolupráce

Maurice Otunga Obare Jazyková příprava - Anglický jazyk

Eva Paroulková Francouzský jazyk

ThLic. Jaroslaw Pastuszak, 
Th.D. Kulturní antropologie

Mgr. Ing. Květoslava  
Princová, Ph.D.

Úvod do mezinárodní pomoci a spolupráce
vedení a oponování AP
zkoušení u absolutoríí

Mgr. Pavel Res Španělský jazyk

Mgr. Petr Schmied Teorie a metody mezinárodní sociální práce

Mgr. Zuzana Skoupilová Teorie a metody sociální práce
Dluhové poradenství

Dr. Ivo Šelner Speciální pedagogika

Dineke Štěrbová-Pel Jazyková příprava - Nizozemština

ThLic. Michal Umlauf

Křesťanské základy sociální práce
Sociální práce a pastorace
Posouzení situace klienta
vedení a oponování AP

Christopher Vigneron Anglický jazyk

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilo-
vá, CSc. Ruský jazyk

Mgr. Zdislava Vyvozilová Etická výchova

Mgr. et Mgr. Veronika 
Wiedermannová Sociální politika
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Mgr. et Mgr. Agnieszka 
Zogata Kusz, Ph.D.

Teorie a metody sociální práce - základy 
sociální práce s cizinci a uprchlíky
Občanská společnost

Mgr. Jan Zahradník
Terénní sociální práce
Motivační a intervenční techniky při práci  
s klientem
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8.5 Administrativní a 
 provozní pracovníci

jméno, příjmení pozice

Bc. Marie Badalová asistentka SPV, koordinátorka odborných 
praxí

Pavel Brada provozní pracovník

Marta Čedroňová sekretářka, účetní VS

Bc. Lucie Bučková, DiS. pracovnice oddělení komunikace

Věra Habancová úklid Kolej Caritas

Kateřina Horáková studijní oddělení

Andrea Houdková vedoucí jídelny – výdejny do 30. 4. 2019

Mgr. Aneta Klusáková pracovnice pro kvalitu a mezinárodní spolu-
práci do 30. 4. 2019

Eva Kocúrková úklid budovy na Křížkovského 6

Drahoslava Kouřilová asistentka Vzdělávacího střediska

Ivo Šálek správce budov a kolejí

Mgr. Dagmar Uhlířová účetní

Jarmila Vážanská úklid budovy na nám. Republiky 3
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8.6 Rodičovský příspěvek

jméno, příjmení

Bc. Věra Zápražná rodičovská dovolená do 11. 6. 2019

Mgr. Daniela Ochmannová mateřská dovolená

Mgr. Tereza Stacho mateřská dovolená
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9 Další vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků, tvůrčí 
a publikační činnost

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
9.1

Ing. Ester Danihelková
9.2

Lenka Divoká, PhD.
9.3

Mgr. Hedvika Dudová
9.4
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Mgr. Jaromír Chovanec
9.5

Mgr. Petra Chovancová
9.6

PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
9.7

Mgr. Miroslava Petřeková
9.8

Mgr. Ing. Jan Říkovský, Ph.D.
9.9

Mgr. Miroslav Snášel 
9.10
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Mgr. Lenka Soukopová
9.11

Mgr. Tomáš Svozil
9.12

Mgr. Jana Synková
9.13

Mgr. Miloslava Šotolová
9.14

Mgr. Hana Štěpánková
9.15

Mgr. Lenka Tkadlčíková
9.16
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PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
9.17

Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.
9.18
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9.1 Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• 6. 9. 2018 Brno: Veřejný závazek a kvalita, zvy-
šování kvality soc. služby   

• 12. 9. 2018 Olomouc: Veřejný závazek a kvali-
ta, zvyšování kvality soc. služby 

• 13. 9. 2018 Brno: Veřejný závazek a kvalita, 
zvyšování kvality soc. služby  

 
• 9. 9. 2018 Hlinsko: Standardizace kvality soc. 

služeb aneb rozumíme standardům kvali-
ty? 

• září – říjen 2018 Audit procesů rozvoje kvality 
poskytování 3 sociálních služeb v organizaci IQ 
Roma servis realizovaný v rámci projektu „Kva-
lita především – komplexní evaluace a podpora 
rozvoje kvality v IQ Roma servis“ registrační 
číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/00
07723 

• 10. 10. 2018 Slezská diakonie Český Těšín, 
Efektivní vyhodnocování kvality sociální služby

• říjen 2018 – únor 2019 procesní audity 5ti 
sociálních služeb v rámci projektu Zvyšování 
kvality sociálních služeb Farní charita Dvůr 
Králové n. L. registrační číslo projektu: CZ.03.2
.63/0.0/0.0/17_071/0007575

• 25. 10. 2018 Pelhřimov, Efektivní vyhodnoco-
vání kvality sociální služby

• únor – březen 2019 zkušební audity ve dvou 
službách v rámci projektu „Podpora kvality 
sociálních služeb Diecézní charity Brno“, 
registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/
0007721

• 20. 3. a 7. 6. 2019 seminář Hodnocení služby 
– jak efektivně kontrolovat a hodnotit, Armáda 
spásy ČR

• 21. 3. 2019 skupinová konzultace v rámci 
workshopu ke SKSS, projekt Vzdělávacího stře-
diska CARITAS – VOŠs Olomouc

• březen - duben 2018 odborné konzultace v 5ti 
sociálních službách v rámci projektu Zvyšování 
kvality sociálních služeb Farní charity Dvůr 
Králové n. L. registrační Číslo projektu: CZ.03.
2.63/0.0/0.0/17_071/0007575

• 2. 5. 2019 Individuální práce s uživatelem – 
seniorem, SD Český Těšín

• mobilita ERASMUS+ 6. Mezinárodní semi-
nář pro charitní management: Láska/Charita 
vytrvá. Retzbach, SRN, 12.-15. 5. 2019. Aktivní 
vystoupení s příspěvkem 20 let spolupráce – 
výzvy minulé i současné

• 29. 5. 2019 Personální a provozní zajištění 
chodu sociální služby dle standardů kvality soc. 
služeb SD Elim Stonava

• 9. 6. 2019 konzultace k poskytování sociální 
služby, SD Sociální asistence Frýdek-Místek

Tvůrčí činnost

• člen odborné rady v rámci projektu Inovace 
VOV_pedagogicko-sociální oblast CZ.02.3.68/
0.0/0.0/16_041/0008052

• didaktik a metodik pro odborný learning v 
rámci projektu Inovace VOV_pedagogicko-so-
ciální oblast CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008
052 

 
• člen pracovní skupiny MPSV ČR v Individuál-

ním projektu: Rozvoj a podpora modelů kvality 
pro systém sociálních služeb CZ.03.2.63/0.0.
/0.0/15_017/0006219 Návrh nadstavbového 
modelu kvality

• 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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9.2 Ing. Ester Danihelková

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• Konference Dobrovolnictví v Olomouckém 
kraji. Olomouc, KÚ, 4. 10. 2018 

• Možnosti pracovního uplatnění osob s men-
tálním postižením v prostředí vysokých škol. 
Olomouc, UP 11.-12. 10. 2018 

• Sociální podnikání v ESF+ Jakým směrem se 
bude ubírat sociální podnikání v Evropě a v ČR. 
Praha, MPSV, 11. 10. 2018 

• Monitorovací cesta na pracoviště praxe,  Hern-
hut, SRN, 15.-16. 11. 2019 

• Konference Sociální podnikání v kraji Vyso-
čina. Ledeč nad Sázavou, 10. 1. 2019.(aktivní 
účast) 

• Mobilita v programu ERASMUS +. Výukový 
pobyt Univerzita LODŽ, přednáška a workshop 
na téma Sociální podnikání. Lodž, 14.-16. 4. 
2019 

• Mobilita ERASMUS+ 6. Mezinárodní seminář 
pro charitní management: Láska/Charita vytr-
vá. Retzbach, SRN, 12.-15. 5. 2019 

• 2. studijní den SPTV. Třetí role profesního ter-
ciálního vzdělávání.  Praha, SPTV, 29. 5. 2019

Tvůrčí činnost

• předsedkyně Správní rady Vzdělávacího insti-
tutu pro charitní praxi, o.p.s.

• členství v Radě ŠPO Konzervatoře EA Olomouc

• expert na finance a fundraising v rámci pro-
jektu 031 Profesionalizace Charita Valašské 
Meziříčí, reg.č. CZ.03.3.48/0.0/0.015_031/00
01895

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• Školení „Formative Assessment and Evaluati-
on“, v rámci projektu Inovace VOV, Olomouc, 
21.-22. 2. 2019

• Školení „Formativní hodnocení“, v rámci pro-
jektu Inovace VOV, Praha, 1. 3. 2019

• Mobilita v programu ERASMUS +. Partnerský 
pobyt u neziskových organizací humanitárního 
zaměření v Athenách, Řecko, 27.-30. 5. 2019

9.3 Lenka Divoká, PhD.
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9.4 Mgr. Hedvika Dudová

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• Workshop Formativní hodnocení aneb hodno-
cení, které má smysl, Jabok, Praha 10. 1. 2019 

• Exercicie zaměstnanců CARITAS-VOŠs Olo-
mouc pod vedením otce Gorazda, Velehrad, 
16.-18. 1 2019 

• Školení „Formative Assessment and Evaluati-
on“, v rámci projektu Inovace VOV, Olomouc, 
21.-22. 2. 2019 

• Květen 2019: Mobilita Erasmus – Oxford - tý-
denní intenzivní kurz anglického jazyka úrovně 
proficiency 

Členství v organizacích, tvůrčí  
a publikační činnost:

• Projekt INOVACE VYŠŠÍHO ODBORNÉHO 
VZDĚLÁVÁNÍ CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0
008052: IT specialista pro Moodle, metodička 
pro jazykový a odborný e-learning, autorka 
jazykových e-learningových kurzů.

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• Seminář CESNET „Přehled služeb e-infrastruk-
tury CESNET a služeb vhodných pro nečlenské 
organizace“ – Olomouc, červen 2019

9.5 Mgr. Jaromír Chovanec
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9.6 Mgr. Petra Chovancová

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• konference: Účast na III. konferenci Výuka 
první pomoci zážitkem, ZDrSEM, Praha, 3. 11. 
2018

• konference: Gerontologické dny Ostrava, DTO 
cz., Ostrava, 18. 10. 2018

• kurz: Specifika komunikace a sociální práce  
s klienty s psychiatrickou diagnózou, Edupol, 
Olomouc, 16. 4. 2019

• přednáška: Robin Sykese, s L‘Arche Benediktus 
- „Člověk s mentálním postižením jako dar pro 
druhé“,13. 5. 2019

• skupinová supervize tutorů: 30. 11. 2018,  
20. 6. 2019

• exercicie zaměstnanců CARITAS-VOŠs Olo-
mouc pod vedením otce Gorazda, Hostýn, 
16.–18. 1 2019

• Mobilita Erasmus– Dobrý Pastier Kláštor pod 
Znievom, Greckokatolická charita Prešov, IKV 
Žiakovce, 25. 2. do 1. 3. 2019

• seminář pro mentory, tutory a studenty na 
téma „Zahraniční mentoři v akci aneb jak se 
můžeme inspirovat“. CARITAS – Vyšší odbor-
ná škola sociální Olomouc, 15. 3. 2019

• stáž: Domov pro seniory Pohoda Chválkovice 
listopad 2018 - červenec 2019 (40 hod.)

Tvůrčí činnost

• členka dozorčí rady Diakonie Rýmařov

Vedení odborných kurzů a seminářů

• Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší 
odborná škola sociální Olomouc, 22.-23. 11. 
2019

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• národní summit „Posílení role profesního terc. 
vzdělávání“, SPTV, Praha, 2. 11. 2018

• konference MPSV „Dobrá praxe v sociálním 
bydlení v ČR a Evropě“, Praha, 6. 11. 2018

• školení „Formative Assessment and Evaluati-
on“, v rámci projektu Inovace VOV, Olomouc, 
21.-22. 2. 2019

• školení „Formativní hodnocení“, v rámci pro-
jektu Inovace VOV, Praha, 1. 3. 2019

• kurz „100+1 aktivit pro výuku práva“, Program 
Street Law, Praha, 22. 3. 2019

• stáž v L’Auberge des Migrants, Calais, Francie, 
30. 3.-10. 4. 2019

• stáž na OSPOD Olomouc v rámci projektu Šab-
lony pro VOŠ (rozsah 5 dnů), červen a červenec 
2019

Členství v organizacích, tvůrčí a publi-
kační činnost

• zapojení do projektu projektu Inovace VOV  
v pozicích didaktičky a metodičky pro odborný 
learning, odbornice na kompetence a hodnoce-
ní studentů a autorky odborného learningu

• 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 EvetData, z.s.  
k evaluaci čtyř projektů ZRS ČR v Bosně a Her-
cegovině

• vedoucí výzkumného týmu EvetData, z.s. – 
„Výzkumná studie o dostupnosti volnočasových 
aktivit pro rodiny a děti v Městské části Praha 
7 „

9.7 PhDr. Mgr. Eva Kubíčková
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• členka výzkumného týmu v projektu „Dobrá 
práce v obci: Možnosti pracovní integrace osob 
ohrožených sociálním vyloučením na úrovni 
obce“ (realizátor - Nová škola, o.p.s.)

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• kurz: Jak předcházet krizím v práci s lidmi  
s duševním onemocněním, Fokus, Praha,  
24.-26. 10. 2018

• konference: Účast na III. konferenci Výuka 
první pomoci zážitkem, ZDrSEM, Praha, 3. 11. 
2018

• kurz: Duševní onemocnění u dětí – jak je roze-
znat a pomoci, Fokus, Praha, 13. 11. 2018

• kurz: Specifika komunikace a sociální práce  
s klienty s psychiatrickou diagnózou, Edupol, 
Olomouc, 16. 4. 2019

• přednáška: Robin Sykese, s L‘Arche Benediktus 
- „Člověk s mentálním postižením jako dar pro 
druhé“,13. 5. 2019

• skupinová supervize tutorů: 30. 11. 2018,  
20. 6. 2019

• Exercicie zaměstnanců CARITAS-VOŠs Olo-
mouc pod vedením otce Gorazda, Hostýn,  
16.-18. 1. 2019

• Mobilita Erasmus– Dobrý Pastier Kláštor pod 
Znievom, Greckokatolická charita Prešov, IKV 
Žiakovce, 25. 2.-1. 3. 2019

• seminář pro mentory, tutory a studenty na 
téma „Zahraniční mentoři v akci aneb jak se 
můžeme inspirovat“. CARITAS – Vyšší odbor-
ná škola sociální Olomouc, 15. 3. 2019

• stáž: Charita Šternberk,  NDC Uzel,  
únor-červenec 2019 (40 hod.)

9.8 Mgr. Miroslava Petřeková
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Vedení odborných kurzů a seminářů

• Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší 
odborná škola sociální Olomouc,22.-23. 11. 
2018

Tvůrčí činnost

• členka rady Charity Šternberk

• členka konzultační skupiny ASVSP pro zdravot-
ní nauky

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• účast na konferenci International Humanitari-
an Studies Conference, Haag, Nizozemí,  
27.-29. 8. 2018

• účast na konferenci „Czeducon 2018“, Praha, 
7.-8. 11. 2018

• účast na školení „Managing People and Pro-
jects in Emergencies“, RedR, Velká Británie, 
leden 2019

• školení „Formative Assessment and Evaluati-
on“, v rámci projektu Inovace VOV, Olomouc, 
21.-22. 2. 2019

• školení „Formativní hodnocení“, v rámci pro-
jektu Inovace VOV, Praha, 1. 3. 2019

Formální vzdělání

• ukončený doktorský studijní program v oboru 
Mezinárodní rozvojová studia, PřF Univerzity 
Palackého Olomouc. Dizertační práce na téma 
humanitární rozhodování

Publikační činnost

• Říkovský, J. a Špalek, J. (2019). Determinants 
of Decision-making on the Mitigation of Global 
Environmental Issues in the Context of Sub-
jective Rationality. Fresenius Environmental 
Bulletin, Birkhäuser Verlag, 28(1), 298-305. 
Accession Number: WOS:000459235700035

• ŘÍKOVSKÝ, Jan. „Nezaviněná“ selhání: rozho-
dování humanitárních pracovníků v kontextu 
kognitivních zkreslení. Olomouc, 2019. diser-
tační práce (Ph.D.). UNIVERZITA PALACKÉ-
HO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta 

9.9 Mgr. Ing. Jan Říkovský,  
 Ph.D.
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Členství v organizacích, tvůrčí činnost

• členství v mezinárodních organizacích INEE 
(International Network on Education in Emer-
gencies), IHSA (International Humanitarian 
Studies Association), ALNAP Community of 
Practice (Active Learning Network for Accoun-
tability and Performance in Humanitarian 
Sector), pracovní skupina Humanitární pomoc 
ve FoRS ČR

• zapojení do projektu projektu Inovace VOV 
v pozicích didaktika a metodika pro odborný 
learning, odborníka na kompetence a hodno-
cení studentů a autora/recenzenta odborného 
learningu.

• člen výzkumného týmu EvetData, z.s. k evalua-
ci čtyř projektů ZRS ČR v Bosně a Hercegovině

• spolupráce s ACT Alliance, Plan International 
na budování kapacit v oblasti snižování rizik 
katastrof a řízení výsledků dlouhodobých vý-
sledků (monitoring a evaluace).

• příprava a spoluorganizace cvičení s armádou 
ČR pro vybrané studenty CARITAS – VOŠs 
Olomouc v roli humanitárních pracovníků 
(říjen 2018).

Tvůrčí činnost 

vedení akreditovaných vzdělávacích programů na 
MPSV

• Vybrané metody práce se seniory a jejich využi-
tí v sociální práci

• Závislost na sociální službě – možné příčiny  
a východiska

• Uživatel sociální služby jako součást rodiny – 
uvedení do problematiky

• Co bychom měli vědět o manipulaci

• Mnoho podob hněvu – podněty k sebereflexi  
v pomáhajících profesích

• Úzkost a jak ji zvládat – podněty k sebereflexi  
v pomáhajících profesích

• Co vám napoví lidská neverbální komunikace  
a jak toho využít v sociálních službách

• Syndrom vyhoření a jeho prevence – se zamě-
řením na sebereflexi

Supervizní činnost v zařízeních poskytujících soci-
ální služby

Terapeutická praxe v oblasti přístupu zaměřeného 
na člověka

9.10 Mgr. Miroslav Snášel
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Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• vzdělávací kurz Certifikovaný manažer v sociál-
ních službách, APSS ČR Praha, 6.-7. 12. 2018, 
7. 3. 2019, 20.-21. 3. 2019, 3.-4. 4. 2019

• vzdělávací kurz Praktická krizová intervence 
(56 hodin): 19. 9. 2018, 2. -3. 10. 2018,  
22.-23. 10. 2018, 26.-27. 11. 2018

• konference: Zdravotní postižení v kontextu 
sociální práce, 12. 10. 2018

• přednáška: Peter McComick „Chudoba a anti-
-chudoba v dnešní Francii“, 19. 11. 2018

• skupinová supervize tutorů: 30. 11. 2018,  
20. 6. 2019

• Exercicie zaměstnanců CARITAS-VOŠs Olo-
mouc pod vedením otce Gorazda, Velehrad, 
16.-18. 1. 2019

• Mobilita Erasmus– Dobrý Pastier Kláštor pod 
Znievom, Greckokatolická charita Prešov, IKV 
Žiakovce, 25. 2.-1. 3. 2019

• seminář pro mentory, tutory a studenty na 
téma „Zahraniční mentoři v akci aneb jak se 
můžeme inspirovat“. CARITAS – Vyšší odbor-
ná škola sociální Olomouc, 15. 3. 2019

• přednáška: Robin Sykese, z L‘Arche Benediktus 
- „Člověk s mentálním postižením jako dar pro 
druhé“, 13. 5. 2019

• stáž: Charita Olomouc. Středisko pro rodiny a 
děti: červenec 2019 (40 hod.)

Tvůrčí činnost

• členka Profesního svazu sociálních pracovníků 
v sociálních službách

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• seminář CESNET „Přehled služeb e-infrastruk-
tury CESNET a služeb vhodných pro nečlenské 
organizace“ – Olomouc, červen 2019

9.12 Mgr. Tomáš Svozil9.11 Mgr. Lenka Soukopová
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Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• workshop Formativní hodnocení aneb hodno-
cení, které má smysl, Jabok, Praha 10. 1. 2019 

• seminář Jak na šablony II, Olomouc, 5. 3. 2019

• konference Současnost a budoucnost akčního 
plánování a rovné příležitosti ve vzdělávání, 
Olomouc, 22. 3. 2019

• Šablony. Sdílení zkušeností, Gymnázium Na 
Zatlance, Praha, 1. 3. 2019

• seminář pro mentory, tutory a studenty na 
téma „Zahraniční mentoři v akci aneb jak se 
můžeme inspirovat“, Olomouc, 15. 3. 2019

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• seminář pro mentory, tutory a studenty na 
téma „Zahraniční mentoři v akci aneb jak se 
můžeme inspirovat“, Olomouc, 15. 3. 2019

• skupinová supervize tutorů: 30. 11. 2018,  
20. 6. 2019

• Hradecké dny sociální práce: Nové směry, tren-
dy a inovace v sociální práci 21.-22. 9. 2018

• stáž Charita Olomouc – 60 hodin

• monitorovací cesta studenta na zahraniční pra-
xi -  Hernhut, Německo, 15.-16. 11. 2019

Tvůrčí činnost

• registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.
0/16_064/0006335 Charita Zábřeh realizuje 
od 1. 10.2017 do 30. 9. 2020 projekt „Podpora 
pečujících osob v regionu ORP Mohelnice a 
Zábřeh“ podpořený z ESF OPZ hlavní evaluátor 
projektu – evaluátor a odborný garant projektu

• registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/
16_041/0008052 Inovace vyššího odborného 
vzdělávání – metodik e-learningových kurzů 
pro předmět Teorie a metody sociální práce, 
autor e-learningových opor, expert pro oblast 
dalšího vzdělávání sociálních pracovníků

• Komunitní centrum Konice (schválený projekt 
z podpory EF (2020-2022, prozatím nepřiděle-
no registrační číslo) – spolupráce při přípravě 
projektové žádosti, odborný garant projektu 
pro oblast komunitní práce

• lektorka seminářů zaměřených na individuální 
plánování, posouzení situace klienta, role soci-
álního pracovníka a komunitní práci

9.14 Mgr. Miloslava Šotolová9.13 Mgr. Jana Synková
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• Efektivní mentoring v praxi, CARITAS – Vyšší 
odborná škola sociální Olomouc, vzdělávání 
mentorů pro vedení odborných praxí studentů 
CARITAS

• členka  Rady Charity Olomouc 1/2019 – dopo-
sud

• členka Platformy pro rozvoj Komunití práce – 
Agentura pro sociální začleňování

• členka pracovní skupiny „Senioři“ Komunitní-
ho plánování sociálních služeb Olomouckého 
kraje

• členka evaluačního týmu Spot, z.s. – projekt 
„Integrated Housing and Labour Services in 
the Social Rental Enterprise model“, realizátor 
Metropolitan Research Institute, Budapešt

• spolupráce s Cyrilometodějskou teologickou 
fakultou UP v oblasti vzdělávání studentů, spo-
lupráce při realizaci projektů, evaluací a vzdě-
lávání zaměstnanců Charity Česká republika a 
Arcidiecézní charity Olomouc a jejich poboček

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• lektorka kurzů: Efektivní mentoring v praxi 
sociálních služeb, Adiktologické poradenství, 
Práce s klienty se závislostí na alkoholu, Ná-
stroje profesního a osobního růstu sociálních 
pracovníků (pracovníků v sociálních služ-
bách),Supervize v sociálních službách - přípra-
va sociálních pracovníků, pracovníků v soci-
álních službách na efektivní využití supervize 
Supervize ve školství - příprava učitelů, asisten-
tů pedagoga na efektivní využití supervize.  
Krizová intervence v praxi sociální práce – pro 
sociální pracovníky i pracovníky v sociálních 
službách .  Práce s vlastní sebezkušeností v 
náročné profesi sociální práce – sebezkušenost-
ní výcvik, Psychosociální výcvik pro sociální 
pracovníky, pracovníky v sociálních službách

• lektorka dlouhodobého výcviku: Osobnostně 
sociální výcvik zaměřený na krizovou interven-
ci pro pedagogické pracovníky

• akreditovaná supervizorka  v sociálních služ-
bách, školství

• odborná konzultantka projektu Člověk v tísni 
„Na  cestě“- práce s mladistvými a lidmi v kon-
fliktu se zákonem

• akreditovaná systemická terapeutka - spoluprá-
ce se sociálními službami v oblasti terapeutické 
podpory

• supervizorka:  Společnost pro kreativitu ve 
vzdělávání – práce s učiteli v sociálně vylouče-
ných lokalitách

• odborná poradkyně oblasti sociální práce  
v projektu PdF UP Olomouc „Inkluzivní vzdělá-
vání pro Olomoucký kraj“

9.15 Mgr. Hana Štěpánková
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Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• Šablony. Sdílení zkušeností, Gymnázium Olo-
mouc Hejčín, listopad 2018.

• Seminář Náročné situace na pracovišti a mož-
nosti jejich řešení - kazuistický seminář technik 
intervizně - supervizních, Vzdělávací středisko 
CARITAS, listopad 2018

• Workshop Výcvik v práci s psychickou zátěží, 
Vzdělávací středisko CARITAS, únor 2019

• Workshop Tvořivé rozšíření terapie zaměřené 
na řešení – slova a mimo slova, duben 2019

• Šablony. Sdílení zkušeností, Konzervatoř Pavla 
Josefa Vejvanovského, Kroměříž, květen 2019

• Oxford – jazykové vzdělávání, Intensive Gene-
ral English Course, červen 2019

Tvůrčí činnost

• lektorka vzdělávacích programů v oblasti syste-
mické terapie a poradenství

Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• Výroční konference Mezinárodní federace pro 
terapeutickou a poradenskou volbu (IFTCC). 
Budapešť, Maďarsko, říjen 2018 

• Konference K3P (setkání katolických psycho-
logů psychoterapeutů a psychiatrů). Žilina, 
Slovensko, listopad 2018 

• Malá cesta uzdravení. Semináře na téma práce 
s traumatem s Pauline Edwards a Lawrencem 
Brasilem. Čičmany, Slovensko (listopad 2018), 
Kostelní Vydří (leden 2018) 

• Dvoudenní seminář Rodiny vlastní a náhradní 
očima rodinných terapeutů. Mgr. Hana Hein-
dorferová, PhDr. David Cichák, Brno Bethesda, 
únor 2019 

• Porozumění traumatu a disociaci s pomocí 
neurobiologie a vztahové vazby. Hana Vojtová, 
Praha Borromeum, 8.-9. 3. 2019 

• Konference Biblický pohled na vznik a léčbu 
duševních chorob. Wolfhart Margies. Králova 
Lehota, duben 2019 

• Přednáška a Odborný seminář Reintegrativní 
terapie. Tim Long. Bratislava.  1.-5. 6. 2019 

• Disociativní porucha osobnosti. Odborný semi-
nář s Kathryn Livingston 

• Melanie Goodwin z organizace First Person 
Plural.  Praha Borromeum 14.-15. 6. 2019 

• Týdenní stáž u zaměstnavatelů: Centrum pro 
rodinu a sociální péči, Z. S. Ostrava a Nemocni-
ce Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
v Praze, červenec 2019

9.17 PhDr. Jan Vančura, Ph.D.9.16 Mgr. Lenka Tkadlčíková
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Účast na konferencích, odborných 
a vzdělávacích akcích

• účast při zakládání olomoucké pobočky Centra 
pro efektivní altruismus (Oxford)

Publikační činnost

• odborný článek „Material Value-Ethics“, Inter-
national Philosophical Quarterly 2018

• odborný článek „Dismantling the Asymmetry 
Argument“, Journal of Value Inquiry 2019

• odborný článek „Love or Contemplation?“ Stu-
dia Neoaristotelica 2019

• Workshop Tvořivé rozšíření terapie zaměřené 
na řešení – slova a mimo slova, duben 2019

• Šablony. Sdílení zkušeností, Konzervatoř Pavla 
Josefa Vejvanovského, Kroměříž, květen 2019

• Oxford – jazykové vzdělávání, Intensive Gene-
ral English Course, červen 2019

Pořádání veřejných přednášek

• Peter McCormick (Royal Society of Canada, 
Ottawa; Institut International de Philosophie, 
Paris), „Chudoba a anti-chudoba v dnešní 
Francii“, 19. 11. 2018, CARITAS – VOŠs Olo-
mouc

• Peter McCormick (Royal Society of Canada, 
Ottawa; Institut International de Philosophie, 
Paris), „Poor No More?“, 21. 11. 2018, CMTF 
UP v Olomouci

• Martin Urza (Institut Ludwiga von Mise-
se; Svoboda učení), „Anarchokapitalismus a 
sociální práce“, 11. 2. 2019, CARITAS – VOŠs 
Olomouc

9.18 Mgr. Vlastimil Vohánka,  
 Ph.D.

90

Vedení kurzů, přednášky

• Vyžádaná přednáška Úspěch Open Dialogue  
v léčbě psychóz pro formační setkání Malé ces-
ty uzdravení, září 2019. Praha

• Vedení supervize na zátěžovém výcviku. Mora-
vice, Vítkov, říjen 2018

• Lektorování semináře Sexualita osob s men-
tálním postižením pro zaměstnance Centra 
pro rodinu a sociální péči, z.s. v Ostravě , leden 
2018 

• Semináře a diskuse se zástupci AVSP o podo-
bě minimálního standardu psychologie, jarní 
semestr 2019 

• Dlouhodobá spolupráce s Cyrilometodějskou 
teologickou fakultou UP (kurz Krize rodinného 
soužití a související etické aspekty), s Fakultou 
sociálních studií MU (kurz Psychologie handi-
capu), poradnou Bethesda Brno (manželské a 
individuální poradenství) a spolkem Benedik-
tus v Chotěboři (správní rada)



10 Výsledky inspekční 
a kontrolní činnosti
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Kontrola České školní inspekce ve dnech 4.-7. 12. 
2018. Předmětem komplexní inspekční činnosti 
bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 
vzdělávání podle akreditovaných vzdělávacích pro-
gramů a kontrola dodržování vybraných ustanove-
ní právních předpisů, které se vztahují k poskyto-
vání vzdělávání a školských služeb.
Kontrolní zjištění – nebylo zjištěno porušení práv-
ních předpisů. Inspekční zpráva a Protokol  
o kontrole byly projednány a předány dne 3. 1. 
2019 s  dr. Bednářem a jsou uloženy v ředitelně 
školy.

10 Výsledky inspekční  
 a kontrolní činnosti
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11 Prevence sociálně- 
patologických jevů
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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 mimoškol-
ních aktivit, které studentům umožňují trávit čas 
smysluplně.

11 Prevence sociálně-  
 patologických jevů
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12 Aktivity 
a prezentace školy 
na veřejnosti
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Oddělení komunikace CARITAS – Vyšší odborné 
školy sociální Olomouc systematicky pracuje na 
prezentaci školy na veřejnosti. 

Uvádíme několik aktivit a způsobů prezentace, kte-
ré jsme realizovali ve školním roce 2018/2019:

23.-26. 10. 2018 
Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdě-
lávání Gaudeamus v Brně

7. 12. 2018 a 19. 1. 2019 
Den otevřených dveří pro zájemce o studium (kaž-
doročně organizujeme ve spolupráci s Univerzitou 
Palackého v Olomouci)

leden – duben 2019 
Workshopy na lidskoprávní témata určené střed-
ním školám

Dále byly realizovány prezentace o studiu na CARI-
TAS – VOŠs Olomouc na středních školách. 

Navázání spolupráce s místními médii spolupráce 
s portálem www.olomouc.cz, spolupráce s Českým 
rozhlasem Olomouc, s inciativou HATEFREE, 
Katolickým týdeníkem nebo odborným časopisem 
Sociální práce/Sociálna práca.

V neposlední řadě se také zaměřujeme na prezen-
taci školy na sociálních sítích - od tvorby kampaní 
po prezentaci aktivit (přednášky, besedy, výstavy, 
společenské události apod.).

12 Aktivity a prezentace 
 školy na veřejnosti

96



97Učíme mít srdce otevřená.



13 Spolupráce

Arcidiecézní charita Olomouc
13.1

Slezská diakonie
13.2

Zajištění odborných praxí studentů
13.3

Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci

13.4
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Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) je význam-
ným poskytovatelem sociálních služeb na území 
Olomouckého kraje. Prostřednictvím své rozsáhlé 
sítě poskytovaných služeb je schopna nabídnout 
studentům široký repertoár různorodých prakti-
kantských možností. 
Partner je vzhledem ke svému významnému posta-
vení mezi subjekty sociální politiky zárukou dlou-
hodobě 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 spo-
lupráce ACHO realizují přednášky globálního vzdě-
lávání na středních školách. ACHO také poskytuje 
fotografie pro výstavy v prostorách školy.

13.1 Arcidiecézní charita 
 Olomouc

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.
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13.3 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 organi-
zacích jsou v kapitole Odborná praxe v Příloze č. 3.
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CARITAS-VOŠs Olomouc ve spolupráci s Cyrilo-
metodějskou teologickou fakultou Univerzity Pa-
lackého 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 prá-
ce“ – studijní obory „Charitativní a sociální práce“ 
a“Sociální a humanitární práce“ (resp. Mezinárod-
ní sociální a humanitární práce). 
Cílem této spolupráce je v oboru Charitativní asoci-
ální práce připravit absolventy schopné samostat-
ně působit v širokém spektru sociální práce, sez-
vláštním důrazem na sociální služby, na specifika 
církevní sociální práce, křesťanské pojetí člověka 
i společnosti anavyužívání potenciálu religiozity 
u klientů ipracovníků. 
V oboru Sociální ahumanitární práce (resp. Me-
zinárodní sociální a humanitární práce) to je 
příprava kvalifikovaného, všeobecně aodborně 
vzdělaného pracovníka pro mezinárodní sociální 
a humanitární práci realizovanou ve státní správě, 
samosprávě, nestátních acírkevních 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 ikombinované formy studia. 
Katedra křesťanské sociální práce, která společně 
s CARITAS – VOŠs Olomouc realizuje oba vzdělá-
vací programy, vznikla v lednu roku 2006 a od té 
doby poskytuje v součinnosti s žadatelem teoretic-
ké i praktické vzdělání studentům Charitativní 
a sociální práce aMezinárodní sociální a humani-
tární práce.

13.4 Cyrilometodějská 
 teologická fakulta
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14 Základní údaje 
o hospodaření školy 
v roce 2018

Výnosy
14.1

Náklady
14.2
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Hospodaření školy v roce 2018 bylo ovlivněno ze-
jména výší dotace ze státního rozpočtu, která byla 
v celkové výši 17 160 002,- Kč rozčleněna na 
paragrafy1 :

Školní stravování 370 800 Kč

Domov mládeže 3 075 446 Kč

Vyšší odborná škola 13 713 756 Kč

Škola využívá aktuálních dotačních programů 
-  projekty OP VVV, MŠMT – šablony, Erasmus+. 
Škola má vlastní hospodářskou činnost - vzdělávací 
středisko.

Celkové výnosy organizace v roce 2018 
činily 28 929 226 Kč.

14.1 výnosy
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Struktura nákladů byla podobně jako v minulých 
letech ovlivněna největší částkou použitou na mzdy 
a povinné odvody za zaměstnance. Průměrný pře-
počtený počet zaměstnanců byl 34.

Z dotace MŠMT bylo na mzdové prostředky použi-
to 10 441 644, což je 83,26 % k celkovým vynalože-
ným mzdovým prostředkům.

Celkové náklady organizace v roce 2018 činily 
28 687 855 Kč
Daň z příjmu právnických osob činila 15 960 Kč.

Výsledkem hospodaření za rok 2018 je zisk 
ve výši 225 410 Kč.

14.2 Náklady
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Příloha č. 1

Učební plán vzdělávacího programu 
Charitativní a sociální práce dle předmětů a ročníků 

Název vzdělávacího oboru 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 soci-
ální 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

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 hod. 50 hod. 170 hod. 170 hod. 328 hod. 776 

hod.

Z Z Z Z Z
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Název vzdělávacího oboru 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

Metody a techniky 
sociálního výzku-

mu

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 nezis-
kových 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 před-
mětů

14 13 14 16 12 9

108



Název vzdělávacího oboru 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 duchovní-
ho 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 charit-
ního 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

Projektové řízení
0 0 1 0 0 1

Z

Metody charitní 
práce

0 0 1 0 0 1

Z
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Název vzdělávacího oboru 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 duchovní-
ho 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 charit-
ního 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

Projektové řízení
0 0 1 0 0 1

Z

Metody charitní 
práce

0 0 1 0 0 1

Z
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Název vzdělávacího oboru 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

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 semi-
nář

0 1 0 0 1 0

Z

Fundraising
0 0 1 0 0 1

Z

Celkem hodin po-
vinně volitelných 

předmětů
1 1 1 1 1 1

Celkem hodin po-
vinných a povinně 
volitelných před-

mětů

15 14 15 17 13 10
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Příloha č. 2

Učební plán vzdělávacího programu 
Sociální a humanitární práce dle předmětů a ročníků 

Název vzdělávacího oboru 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 soci-
ální 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

KZ Z Zk

Úvod do meziná-
rodního 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 KZ 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 meziná-
rodní pomoci 
a spolupráce

1 0 0 1 1 0 2 1 0

Z Zk

Management pro-
jektového cyklu v 

humanitární 
pomoci

0 2 0 0 2 0

KZ

Rozvojová 
spolupráce

1 0 0 1 0 0

KZ
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Název vzdělávacího oboru Kód a název oboru vzdělání Forma

Sociální a humanitární práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedago-
gika denní

Předmět

1. ročník 2. ročník 3. ročník

Celkem
ZO LO ZO LO ZO LO

Povinné předměty

Předměty společného profilujícího základu

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 zákla-
dy 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 výzku-

mu

1 0 1 1 0 1 2 0 2

Z KZ
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Název vzdělávacího oboru 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

Podpůrné předměty

Ekonomika nezis-
kových 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 tech-
nika

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
1 týden 1 týden

Z

Psychosociální 
výcvik

20 hod. 20 hod.

KZ

Metody práce 
s veřejností

0 2 0 0 2 0

Z

Propedeutický 
seminář

0 1 0 0 1 0

Z

Seminář k roční-
kové práci

0 0,5 0 0 0,5 0

Z

Diplomový semi-
nář

0 1 0 0 1 0 0 2 0

Z Z

Celkem hodin po-
vinných předmětů 19 21 20,5 0,5 17 12
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Název vzdělávacího oboru Kód a název oboru vzdělání Forma

Sociální a humanitární práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální peda-
gogika denní

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 duchovní-
ho života

1 0 0 1 0 0

KZ

2. Blok - student si volí 1 předmět

Cizí jazyk (němči-
na, francouzšti-
na, španělština, 

ruština)

0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4

Z Z Z Z

3. Blok - student si volí 1 předmět

Spiritualita součas-
ných mimokřes-

ťanských nábožen-
ství

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

4. Blok - student si volí 1 předmět

Psychologie 
náboženství

1 0 0 1 0 0

Z

Etnické a nábožen-
ské 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 po-
vinně volitelných 

předmětů
1 1 1 0 2 2
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Příloha č. 3

Pracoviště řízené praxe: tuzemské praxe

1. ročník CHASOP

1. Benediktus z.s., L‘Arche Benediktus, Chotěboř
2. DC 90, o.p.s., Olomouc - Topolany
3. Domov pro seniory Tovačov, p. o.
4. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
5. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Do-

mov sv. Anežky
6. Charita Olomouc, Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným han-

dicapem, Charitní pečovatelská služba, Domácí zdravotní péče a 
Domácí hospicová péče

7. Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené 
Vlaštovičky

8. Fakultní nemocnice Olomouc, II. interní klinika - gastroenterolo-
gická a geriatrická

9. Klíč - centrum sociálních služeb Olomouc, p. o.
10. Konvent sester alžbětinek v Jablunkově, Domov sv. Alžběty,  

Jablunkov
11. NADĚJE, pobočka Zlín, Dům pokojného stáří
12. Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa Žireč

1. ročník SOHUP

1. Člověk v tísni, o. p. s., Program sociální integrace, Regionální 
pobočka Olomouc

2. DC 90, o. p. s., Olomouc - Topolany
3. Charita Olomouc, Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a 

Kryštofa
4. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Níz-

koprahové denní centrum
5. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Te-

rénní program
6. Charita Olomouc, Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným han-

dicapem, Charitní pečovatelská služba, Domácí zdravotní péče a 
Domácí hospicová péče

7. Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené 
Vlaštovičky

8. Charita Prostějov, Domov Daliborka
9. Charita Přerov, Romské komunitní centrum Žížalka
10. Charita Šternberk, Nízkoprahové denní centrum Uzel
11. Charita Zábřeh, Domovinka - denní stacionář
12. Charita Zábřeh, Okýnko Mohelnice - denní stacionář
13. Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa Žireč
14. NADĚJE, pobočka Zlín, Dům pokojného stáří
15. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
16. Společnost Podané ruce, o. p. s., Nízkoprahové zařízení pro děti  

a mládež v Olomouci
17. Společnost Podané ruce, o. p. s., Terénní programy pro děti  

a mládež v Olomouci
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2. ročník CHASOP (zimní období)

1. Armáda spásy v České republice, z. s., Nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Přerov

2. Benediktus z.s., L‘Arche Benediktus, Chotěboř
3. Centrum sociálních služeb Znojmo,p.o.
4. Český západ, o.p.s.
5. Diecézní charita Brno, Celsuz - Centrum pro lidi sociálně znevý-

hodněné
6. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Znojmo, Klub Coolna
7. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p. o.
8. ELIM Hranice, o.p.s.
9. Charita Olomouc, Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence  

a Kryštofa
10. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Azy-

lový dům pro ženy, Azylový dům pro muže
11. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Níz-

koprahové denní centrum
12. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Te-

rénní program
13. Charita Prostějov, Domov Daliborka
14. Charita Přerov, Romské komunitní centrum Žížalka
15. Charita Šternberk, Jiloro - Srdíčko, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
16. Charita Šternberk, Nízkoprahové denní centrum Uzel
17. Charita Zábřeh, Domovinka - denní stacionář
18. Charita Zábřeh, Oáza - centrum denních služeb
19. Charita Zábřeh, Okýnko Mohelnice - denní stacionář
20. ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z.s.
21. JITRO Olomouc, o.p.s.
22. Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních služeb, Oddělení 

Domov pro ženy a matky s dětmi, pracoviště Holečkova
23. Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, Oddělení péče 

o rodinu a děti 
24. Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, Oddělení soci-

ální práce a poradenství
25. Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc, Osobní asistence
26. Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc, Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi a Doprovázení pěstounských rodin
27. Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc, Sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
28. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Komunitní plánování
29. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor sociálních věcí
30. Náruč dětem, z.s.
31. Oblastní charita Přerov, Romské komunitní centrum Žížalka
32. Poradna pro integraci, z.ú., Ústí nad Labem
33. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s.
34. SOS dětské vesničky, SOS Kompas Zábřeh
35. Společnost Podané ruce, o. p. s., Terénní programy pro děti a mlá-

dež v Olomouci
36. Spolek TREND vozíčkářů Olomouc
37. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Informační a pora-

denské středisko pro volbu a změnu povolání
38. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviš-

tě Olomouc, Odbor nepojistných sociálních dávek
39. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviš-

tě Olomouc, Odbor zaměstnanosti
40. Vojenská nemocnice Olomouc
41. z.s. InternetPoradna.cz
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2. ročník SOHUP (zimní období)

1. ADRA, o.p.s.
2. Arcidiecézní charita Olomouc, Humanitární oddělení
3. Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce
4. Arcidiecézní charita Praha, Projekt Magdala
5. Armáda spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb 

B. Bureše, Praha
6. Armáda spásy v České republice, z. s., Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež Přerov
7. CIC - Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.
8. Český západ, o. p. s.
9. Diecézní charita ostravsko-opavská, Středisko sociální aktivizace 

Horizont
10. Charita Šternberk, Jiloro - Srdíčko, sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi
11. InBáze, z.s.
12. Květná Zahrada, z.ú.
13. META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů
14. NESEHNUTÍ - NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ, Brno
15. OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., pobočka Brno
16. OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s., pobočka Ostrava
17. Romodrom o.p.s., Olomouc
18. Správa uprchlických zařízení MV ČR, Centrum na podporu inte-

grace cizinců Jihlava
19. Správa uprchlických zařízení MV ČR, Centrum na podporu inte-

grace cizinců Karlovy Vary
20. Správa uprchlických zařízení MV ČR, Centrum na podporu inte-

grace cizinců Olomouc
21. Správa uprchlických zařízení MV ČR, Centrum na podporu inte-

grace cizinců Zlín
22. Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné 

péče a základní škola
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Pracoviště individuálně volitelné praxe: tuzemské praxe

2. ročník CHASOP (letní období)
denní studium

1. Arcidiecézní charita Praha, Projekt Magdala
2. Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.
3. Česká republika - Probační a mediační služba, Znojmo
4. DC 90, o.p.s., Olomouc - Topolany
5. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní ško-

la Olomouc - Sv. Kopeček
6. Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
7. Domov důchodců Dobrá Voda
8. Domov na zámečku Rokytnice, p.o.
9. Domov pro seniory Napajedla, p.o.
10. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o.
11. ESET - HELP, z.s.
12. Fakultní nemocnice Olomouc, Poradna Hořec 
13. Fond ohrožených dětí, spolek, Zařízení pro děti vyžadující oka-

mžitou pomoc Klokánek Olomouc
14. Hospic sv. Alžběty Brno
15. Charita Kyjov
16. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny
17. Charita Olomouc, Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a 

Kryštofa
18. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Níz-

koprahové denní centrum
19. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova, Te-

rénní program
20. Charita Olomouc, Středisko sv. Alžběty pro lidi s tělesným handi-

capem, Pečovatelská služba venkov
21. Charita Otrokovice, Nový domov Otrokovice
22. Charita Přerov, Domácí zdravotní a hospicová péče
23. Charita Vyškov, Centrum denních služeb
24. Charita Vyškov, Centrum duševního zdraví
25. Inštitút Krista Velkňaza
26. ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám, z.s.
27. Kruh Znojmo - centrum zdravotních služeb pro děti, p.o.
28. Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních věcí, Oddělení péče 

o rodinu a děti
29. Maltézská pomoc, o.p.s., Osobní asistence
30. Maltézská pomoc, o.p.s., SAS pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením
31. Městský úřad Havlíčkův Brod, úsek sociálně právní ochrany dět
32. Městský úřad Kroměříž, odd. sociálně právní ochrany dětí
33. Městský úřad Šumperk, odd. sociálně právní ochrany dětí
34. Městský úřad Znojmo
35. Nejste sami - mobilní hospic, z.ú.
36. Nemocnice Šumperk a.s.
37. Oblastní Charita Červený Kostelec, Hospic Anežky České
38. Oblastní charita Havlíčkův Brod

118 119



39. Oblastní charita Ústí nad Labem, Azylový dům
40. ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.
41. Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí
42. Romodrom o.p.s.
43. SANANIM z.ú.
44. SOS dětské vesničky, SOS Kompas Zábřeh
45. Společnost Podané ruce, o.p.s, Kontaktní centrum v Olomouci
46. Společnost Podané ruce, o.p.s, Kontaktní centrum v Prostějově
47. Společnost Podané ruce, o.p.s., Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež v Olomouci
48. Společnost Podané ruce, o.p.s, Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež v Prostějově
49. Společnost Podané ruce, o.p.s., Terapeutická komunita v Podcest-

ném Mlýně
50. Spolek TREND vozíčkářů Olomouc
51. Spolusetkávání Přerov, z.ú.
52. Správa uprchlických zařízení MV ČR, Centrum na podporu inte-

grace cizinců Olomouc
53. Tichý svět, o.p.s.
54. Tyflocentrum Brno, o.p.s.
55. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Hradci Králové, Kontaktní 

pracoviště Kostelec nad Orlicí
56. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Informační a pora-

denské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS)
57. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracovi-

ště Olomouc, Odbor nepojistných sociálních dávek, odd. Příspě-
vek na péči a Dávky pro osoby se zdravotním postižením (PnP a 
DOZP)

58. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviš-
tě Olomouc, odd. Hmotné nouze

59. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviš-
tě Přerov

60. Úsmev ako dar - Spoločnosť priateĺov detí z detských domovov
61. Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava
62. ZAHRADA 2000 z.s.
63. ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16
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3. ročník CHASOP
denní studium

1. Asociace TRIGON, o.p.s.
2. Centrum naděje a pomoci, z.s.
3. Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s., Azylový dům pro matky 

s dětmi
4. Diakonie ČCE, Středisko Praha, Raná péče
5. Diakonie ČCE, Středisko v Rýmařově
6. Domov důchodců sv. Zdislavy 
7. Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o.
8. Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, p.o.
9. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova
10. Charita Šternberk, Středisko Litovel
11. Charita Zábřeh
12. Magistrát města Olomouc, Odbor sociálních věcí, Oddělení péče  

o rodinu a děti 
13. Magistrát města Olomouce, Odbor sociálních služeb, Oddělení 

Domov pro ženy a matky s dětmi, Sokolská
14. Oblastní charita Uherský Brod, Azylový dům pro matky s dětmi  

v tísni Uherský Brod
15. Rodinné Integrační Centrum z.s.
16. Sdružení pěstounů Polárka, z.s.
17. SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s.
18. Slezská diakonie, Středisko BETEZDA Komorní Lhotka, domov 

pro osoby se zdravotním postižením
19. Sociální služby města Přerova, p.o., Domov pro seniory
20. Společnost Mana, o.p.s.
21. Společnost Podané ruce, o.p.s., Kontaktní centrum v Prostějově
22. Společnost Podané ruce, o.p.s., Nízkoprahové zařízení pro děti  

a mládež v Olomouci
23. Společnost Podané ruce, o.p.s., Terénní programy pro děti a mlá-

dež v Olomouci
24. Středisko rané péče SPRP, Pobočka Olomouc, Regionální cent-

rum pro podporu a provázení rodin dětí s tělesným, mentálním  
a kombinovaným postižením

25. Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Olomouci, Kon-
taktní pracoviště Olomouc, Odbor nepojistných sociálních dávek, 
oddělení státní sociální podpory
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Kombinované studium
1., 2., 3.ročník

1. Arcidiecézní charita Praha, Projekt Magdala
2. Armáda spásy v České republice, z.s., Azylový dům pro muže, 

Havířov
3. Armáda spásy v České republice,z.s., Centrum sociálních služeb 

Šumperk
4. Armáda spásy v České republice, z.s., Domov Přístav Ostrava - 

Kunčičky
5. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Raná péče Olomouc
6. Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s., středisko NZDM Bublina
7. Centrum služeb pro seniory, p.o., Kyjov
8. Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s., Azylový dům pro matky 

s dětmi
9. Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o., Pečovatelská služba
10. Česká abilympijská asociace z.s., Centrum Kosatec
11. Česká republika - Probační a mediační služba, Středisko Kolín
12. Česká republika - Probační a mediační služba, Středisko Olomouc
13. Člověk v tísni, o.p.s., Pobočka Olomouc, kancelář Přerov
14. DC 90 o.p.s., Olomouc  - Topolany
15. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní ško-

la a školní jídelna Olomouc - Svatý Kopeček
16. Dětský domov Holice, „Spolu!“ sociálně aktivizační služba
17. Diakonie ČCE, Středisko v Rýmařově
18. Diecézní Charita Brno, Celsuz - Centrum pro lidi sociálně znevý-

hodněné
19. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Hodonín, Domov pro 

matky s dětmi Hodonín
20. Domov pro matky s dětmi, Zábřeh
21. Domov pro seniory Burešov, p.o.
22. Domov pro seniory Černá Hora, p.o.
23. Domov pro seniory Červenka, p.o.
24. Domov pro seniory Javorník, p.o.
25. Domov sv. Alžběty, Konvent sester alžbětinek v Jablunkově
26. Domov větrný mlýn Skalička, p.o.
27. DROM, romské středisko Brno, Nízkoprahové zařízení pro děti a 

mládež
28. Elim Vsetín, o.p.s., Azylový dům
29. Fakultní nemocnice Olomouc
30. Fakultní nemocnice Olomouc, Poradna Hořec
31. Hnutí humanitární pomoci, Blansko
32. Hospic sv. Alžběty, o.p.s.
33. Charita Bohumín, Dům pokojného stáří sv. Františka
34. Charita Český Těšín, Charitní středisko „Kometa“ - nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež
35. Charita Přerov, Romské komunitní centrum Žížalka
36. Charita Kroměříž, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
37. Charita Kroměříž, Kontaktní centrum Plus, Terénní program Plus
38. Charita Valašské Meziříčí
39. Charita Valašské Meziříčí, Denní centrum
40. Charita Zábřeh, Denní stacionář Domovinka
41. Charita Zábřeh, Charitní pečovatelská služba
42. Charita Zábřeh, Oáza - centrum denních služeb
43. Charita Zábřeh, Pečovatelská služba
44. Jasněnka, z. s., Denní stacionář
45. Město Bystřice nad Pernštejnem, Městský úřad Bystřice nad  

Pernštejnem, Odd. sociálně právní ochrany dětí
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46. Město Hlučín, Městský úřad Hlučín, Sociálně-právní ochrana dětí
47. Město Hustopeče, Městský úřad Hustopeče, OSPOD
48. Město Chrudim, Městský úřad Chrudim
49. Město Králíky, Městský úřad Králíky
50. Město Kroměříž, Městský úřad Kroměříž
51. Město Mohelnice, Městský úřad Mohelnice, Odbor sociálních věcí
52. Město Prachatice, Městský úřad Prachatice, Odbor sociálních 

věcí, Odd. sociálně právní ochrany dětí
53. Město úřad Valašské Meziříčí, Městský úřad Valašské Meziříčí, 

OSPOD
54. Město Žamberk, Městský úřad Žamberk, Odbor sociálních věcí  

a zdravotnictví
55. Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou, p.o.
56. NADĚJE, NZDM Borek
57. NADĚJE, Pobočka Otrokovice
58. NADĚJE, Pobočka Vysoké Mýto, Dům pokojného stáří Naděje 

Vysoké Mýto
59. Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, Azylový dům pro tě-

hotné ženy v tísni
60. Obecní úřad Velká nad Veličkou
61. Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa Žireč
62. Oblastní charita Kroměříž, Sociální rehabilitace Zahrada
63. Oblastní charita Rajhrad, Chráněné bydlení sv. Luisy
64. Oblastní charita Uherské Hradiště, služba Labyrint
65. Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně
66. Přirozenou cestou s.r.o.
67. Psychiatrická nemocnice Brno
68. Sružení pěstounů Polárka, z.s.
69. Senior-komplex s.r.o., Mělník
70. Slezská diakonie, ELPIS Bruntál
71. Sociální služby Karviná, p.o., Denní stacionář Dům v Aleji
72. Sociální služby města Kroměříže, p.o.
73. Sociální služby Vsetín, p.o., Domov pro seniory Rožnov pod Rad-

hoštěm
74. Sociální služby Vyškov p.o.
75. SONS ČR, z. s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-

kých ČR, Oblastní pobočka Jeseník
76. SONS ČR, z. s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozra-

kých ČR, Oblastní pobočka Zlín
77. SOS dětské vesničky, z.s, SOS Kompas Přerov
78. SOS dětské vesničky, z.s., SOS Kompas Prostějov
79. SOS dětské vesničky, z.s., SOS Kompas Zábřeh
80. Spirála o. p. s.
81. Společnost Podané ruce o.p.s, NZDM v Mohelnici a Zábřehu
82. Spolek TREND VOZÍČKÁŘŮ Olomouc
83. Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor sociální 

péče, Odd. sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé
84. Statutární město Karviná, Magistrát města Karviná
85. Statutární město Olomouc, Magistrát města Olomouce, Odbor 

sociálních věcí
86. Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Komunit-

ní centrum, Městská ubytovna 
87. Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Praha
88. Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., Zařízení pro děti vyža-

dující okamžitou pomoc
89. Svépomocná společnost Mlýnek, z. s.
90. Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviš-

tě Boskovice
91. Vítkovická nemocnice, a.s.
92. Vojenská nemocnice Olomouc
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Příloha č. 4

Rozvaha
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