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Předmluva 
Vážení a milí čtenáři, 

před sebou máte publikaci, jejímž cílem je popsat a vysvětlit pojetí, cíle a způsoby realizace odborných 

praxí na CARITAS – Vyšší odborné škole sociální Olomouc. Má posloužit jako studijní opora pro 

předmět Provázení odbornou praxí a je určena zejména studentům prvních ročníků.  

Tato publikace by měla sloužit především jako průvodce pro studenty denního i kombinovaného 

studia, sekundárně však také pro mentory, tedy pracovníky z praxe, a tutory, tedy vyučující věnující se 

odborným praxím. Zvláště užitečná bude pro nově příchozí kolegy a kolegyně, kdy poslouží jako 

nástroj snazšího a rychlejšího zapracování se do nové role, která je v rámci systému a způsobu 

vzdělávání na naší škole velmi důležitá. Může posloužit také jako rozcestník a navigace k webovým 

stránkám, které se neustále plní dalšími pokyny, informacemi a formuláři. Může však účinně sloužit i 

jako informační materiál pro ostatní subjekty vzdělávající v oboru sociální práce. 

Průvodce začíná popisem školy a jejího poslání, které utváří důležitý kontext vývoje a podoby 

praktického vzdělávání, poté pokračuje v již zcela konkrétním duchu a zabývá se podobou a systémem 

praktického vzdělávání v rámci studia na CARITAS – VOŠs Olomouc. Kromě popisu metodiky a 

tradičních pokynů obsahuje i „tipy pro studenty“, tedy jakási doporučení studentům, jak z praxe vytěžit 

ještě více.  

Sociální práce je multiparadigmatická disciplína opírající se o poznatky z řady oborů, směřuje však 

vždy k jejich praktickému využití s cílem bránit sociálnímu vyloučení, či alespoň tlumit jeho dopady u 

všech ohrožených skupin. Takový obor však nelze „pouze“ teoreticky studovat, praktické vzdělávání 

musí tvořit integrální součást kurikula. Praktické vzdělávání na CARITAS – VOŠs Olomouc má své 

místo od počátku existence školy, svou dnešní podobu a význam však získávalo postupně. 

Prvotní materiál nazvaný Metodika odborných praxí na CARITAS – VOŠs Olomouc vznikl v roce 

2008 z potřeby školy popsat a zachytit cestu studenta během odborné praxe a vytvořit tak doporučený 

návod, jak se student ve spolupráci s tutorem, mentorem a supervizorem může rozvíjet v dobrého 

sociálního a humanitárního pracovníka.  

Nebylo snadné zastavit se a popsat všechno, co s praktickým vzděláváním ve škole souvisí, či by 

souviset mělo. Proto CARITAS – VOŠs Olomouc využila příležitosti čerpat finanční prostředky z 

Evropského sociálního fondu a v rámci projektu Partnerstvím k profesionalizaci realizovala náročný a 

unikátní kurz Provázení odbornými praxemi, kde se společně setkávali tutoři, mentoři z praxe a 

supervizoři s hlavním cílem: zvýšit kvalitu odborných praxí studentů a vzájemnou spolupráci. Kurz 

významně přispěl k nastartování změny celého systému i kvality praxí na CARITAS – VOŠs Olomouc a 

naším velkým přáním samozřejmě je, aby zejména studenti tyto permanentní změny vnímali jako 

pozitivní.  

Po ukončení tohoto projektu škola v zápětí navázala dalším, rovněž financovaným ESF, s názvem 

Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce, kde je praktické vzdělávání opět jednou 
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z klíčových aktivit a tedy i priorit rozvoje školy. Tato publikace může vzniknout právě díky této finanční 

podpoře. Podílelo se na ní mnoho autorů, moje role byla text aktualizovat, doplnit, uspořádat a 

stylisticky upravit. Je také třeba říci, že se jedná o aktualizaci původního znění z pera Evy Dohnalové, 

první vedoucí Střediska praktického vzdělávání, přičemž některé pasáže zůstaly nezměněny. 

Praktické vzdělávání je tedy již několik let v centru pozornosti vedení školy, pedagogů i pracovníků 

z „terénu“. Snažíme se nastavený systém neustále podrobovat kritickému přehodnocování a vítáme 

veškeré připomínky, komentáře a témata pro společnou diskusi o roli a podobě praktického vzdělávání 

ve škole. Své slovo budou mít vždy i samotní studenti, hlas 400 účastníků vzdělávacího procesu 

poskytuje relevantní a cennou zpětnou vazbu všem jeho aktérům. Děkujeme všem, kteří se na procesu 

zkvalitňování podíleli či podílejí. Vždyť nemáme menší cíl, než připravit kompetentní pracovníky, kteří 

dokážou účinně pomáhat potřebným a tím i uzdravovat celou společnost.  

 

 

Olomouc 2012        za kolektiv autorů 

Dita Palaščáková 
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1. CARITAS – VOŠs Olomouc a její poslání 

V úvodu textu představíme školu, její poslání, vzdělávací cíle a nabízené programy, v jejichž rámci je 

praktické vzdělávání realizováno. Lépe potom porozumíme kontextu a souvislostem, které praktické 

vzdělávání ve škole zásadně ovlivňují.  

1.1. Poslání školy 

CARITAS – VOŠs Olomouc byla založena olomouckým arcibiskupem v roce 1995. V roce 1996 byla 

zařazena do sítě vyšších odborných škol České republiky a od roku 2000 – vedle vyššího odborného 

studia – nabízí ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v 

Olomouci také bakalářské studium. Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 

která sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru. 

Důležitou skutečností je, že CARITAS – VOŠs Olomouc vznikla z potřeby Charity připravovat 

odborníky, kteří dokážou uvést v život ideu komplexní péče o člověka, která by sledovala všechny jeho 

potřeby – tělesní, duševní, sociální a duchovní. Jedná se tedy o školu církevní se specifickým posláním:  

 

Poslání CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc vychází z biblické věty "Deus caritas est" (Bůh je 
láska) a z ní vyplývajícího vztahu k lidem okolo nás, především pak k lidem nemocným, starým, 
postiženým a v jakékoli životní nouzi. Naplnění poslání se uskutečňuje především přípravou, vzděláváním 
a osobnostní formací kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních 
službách a v dalších oblastech života společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo humanitární 
práce. Škola si je vědoma svého ekumenického rozměru a je otevřena zájemcům o studium bez ohledu na 
jejich náboženské vyznání. 

Škola CARITAS – VOŠs Olomouc studujícím nabízí: 
           -  kvalitní teoretickou přípravu opírající se o nejnovější vědecké poznatky i o nadčasové  
           myšlenky vycházející z tisícileté křesťanské tradice služby bližním v nouzi,  
          - praktické zkušenosti osvojené na mnoha různých odborných pracovištích v ČR  
           i v zahraničí,  
          - duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj,  
         - přátelský kolektiv těch, které spojuje cíl pomoci a služby druhým. 

 

Poslání školy je nevyhnutelně reflektováno také v rámci filosofie a systému praktického vzdělávání. 

Škola v žádném případě neuzavírá své brány studentům s jiným, či žádným vyznáním, vytváří však 

cíleně podmínky a prostředí, ve kterém musí zvítězit tolerance a respekt coby nezbytný hodnotový 

základ naší profese. Škola však chce překročit tento rámec a studenty cíleně vede k identifikaci a reflexi 

vlastní víry, či světonázoru, který (mnohdy nevědomě) vstupuje do vztahu pomáhajícího a klienta. 

Zvědomění si vlastní religiozity či spirituality uvolňuje potenciál navazovat s klienty účinnější 

pomáhající vztahy. Student/absolvent naší školy by měl také umět reflektovat roli a poslání Charity na 

poli pomáhajících organizací, její specifika a hodnotové ukotvení. K získání těchto kompetencí 
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významně přispívá právě odborná praxe jako prostor zažít, reflektovat a sdílet potřebné zkušenosti 

v doprovodu mentorů, tutorů a supervizorů. 

1.2. Vzdělávací programy na CARITAS – VOŠs Olomouc 

Na naší škole je možné studovat dva vzdělávací programy. Ačkoliv se nabízené programy liší svým 

zaměřením, mají společné hodnotové východisko pomoci bližním. Spojuje je také specifikum 

spočívající v rozšíření studia o již zmiňovanou přípravu na sociální/humanitární práci realizovanou 

v církevních organizacích se zaměřením na křesťanské pojetí člověka. 

Obor Charitativní a sociální práce (CHASOP) 

Vzdělávací program byl koncipován v roce 1995 na základě požadavku Arcidiecézní Charity 

Olomouc, jakožto největšího nestátního poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji, zajistit 

odbornou kvalifikaci charitních zaměstnanců. 

Vzdělávacím cílem je komplexně (teoreticky a prakticky) připravit studenty pro výkon profese 

sociálního pracovníka, tj. vybavit je znalostmi, dovednostmi a postoji, které vedou k dobré sociální 

práci s důrazem na porozumění specifikům hodnotového systému a organizační kultury křesťanských 

pomáhajících organizací. 

Co umí absolvent? 

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro sociální práci realizovanou v celém spektru 

organizací a se zvláštním ohledem na motivační a identifikační předpoklady pro působení v 

křesťanských církevních službách.  

Absolvent účinně působí ve všech relevantních oblastech sociální práce s cílem zlepšit nebo 

obnovit schopnosti jednotlivců, skupin nebo komunit sociálně fungovat. Je schopen preventivně 

působit při řešení sociálních problémů, profesionálně zachází s nástroji sociální kontroly.  

Znalosti a dovednosti získané prostřednictvím propojení teorie a promyšleného systému praxí 

v ČR i v zahraničí umí uplatnit v bio-psycho‐sociálně‐spirituální oblasti. Nad rámec tohoto pojetí 

vzdělání v sociální práci si student volí podobu své profilace v oblasti teologických nebo ekonomických 

a manažerských kompetencí vzhledem ke svým osobním východiskům, zájmům a budoucímu 

uplatnění. 

Obor Sociální a humanitární práce (SOHUP) 

Studijní program byl koncipován v roce 2003 na základě analýzy vývoje sociálních problémů a 

potřeb praxe. Reaguje na požadavek humanitárních organizací na speciální a cílevědomou přípravu 

humanitárních pracovníků, požadavek institucí poskytujících pomoc menšinovým skupinám, 

migrantům či imigrantům a na Koncepci zahraniční rozvojové pomoci ČR. 
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Cílem je komplexně připravit absolventy na práci sociálních a humanitárních pracovníků 

realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc imigrantům či menšinám na území ČR a v 

zahraničí v rámci humanitární pomoci.  

Co umí absolvent? 

Absolvent vzdělávacího programu je připraven pro sociální a humanitární práci realizovanou v 

celém spektru organizací, druhů a forem pomoci a podpory. Nad rámec obvyklé sociální práce je 

speciálně připraven na řešení problematiky vztahující se k menšinovým, zejména etnickým skupinám a 

migrantům, včetně zohlednění jejich náboženské příslušnosti a kulturního prostředí, a zároveň na 

účinné poskytování humanitární a rozvojové pomoci. K tomu slouží důkladná komplexní teoretická a 

praktická průprava částečně realizovaná v zahraničí, postavená na znalosti a úctě ke kulturním a 

duchovním hodnotám. 

 

2. Praktické vzdělávání na CARITAS – VOŠs Olomouc 

Praxe ve škole má promyšlenou strukturu a obsah od prvotních zkušeností v pobytových zařízeních 

sociálních služeb v týdenním rozsahu až po souvislou dvouměsíční nebo tříměsíční praxi ve třetím 

ročníku. Studenti si mohou vybrat z více než 200 domácích a zahraničních zařízení. Praxe probíhají 

zejména v nestátních neziskových organizacích (např. v zařízeních sítě Caritas), příspěvkových 

organizacích stejně jako v institucích veřejné správy. V následující kapitole se budeme věnovat 

teoretickému ukotvení praktického vzdělávání obecně a jeho konkrétnímu pojetí ve škole. 

2.1. Vztah mezi teorií a praxí v kontextu vzdělávání sociálních 
pracovníků 

Sociální práce je aplikovaná disciplína, jejíž principy, metody a ukotvení nelze efektivně 

zprostředkovat pouze ve školních lavicích. Z přístupu vzdělávacích institucí, ale také národních i 

mezinárodních profesních uskupení na poli sociální práce je patrné, že praktický výcvik studentů je 

nepostradatelnou součástí profesní přípravy sociálních pracovníků. Pro vzdělávání budoucích 

profesionálů v oblasti sociální práce je nezbytné, aby byl promyšlený praktický výcvik studentů úzce 

propojen s teorií a výzkumem (Maroon, Matoušek, Pazlarová, 2007).  

Vzhledem k tomu, že studující v denní formě studia (o kombinované nemluvě) jsou již dospělí lidé, 

jsou schopni profitovat z určitých forem a metod praktické výuky. Nejefektivnějším zdrojem učení 

dospělých je reflektovaná zkušenost realizovaná v kontextu partnerského vztahu mezi vyučujícím a 

studentem. Nejlépe a nejrychleji se dospělí učí v životě, v práci a v reálných životních situacích. Dobře 

to ilustruje model zkušenostního učení Mulforda a Honeyho (Havrdová, 1999): Tento model učení 

naznačuje hlavní principy platné (nejen) pro studenty sociální práce, sociální pracovníky i klienty a 

vystihuje přirozený proces učení. Systém praktického vzdělávání na školách by tedy měl respektovat a 

reflektovat tento mechanismus, chceme-li, aby přínos pro studenta odpovídal vynaloženému úsilí a 

stanoveným cílům. 
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Student ke svému rozvoji potřebuje teoretické vzdělání a praktické zkušenosti – nejenom se učit dělat 

sociální práci, ale nahlížet a pochopit proč – jak – co dělat a druhým to umět sdělit, předat. Proto 

můžeme říci, že teorie a praxe k sobě neodlučně patří a navzájem se doplňují.  

Teoretické vzdělávání zprostředkovává studentům znalosti a postoje jednotlivých vědních disciplín 

souvisejících se sociální a humanitární prací, zahrnutých v Minimálním standardu vzdělávání 

v sociální práci. Učí je kritickému interdisciplinárnímu myšlení, porozumění dobovým a kulturním 

kontextům sociální práce, jejím hodnotám a schopnosti zodpovědné kritičnosti a autenticity. 

Komplementárním partnerem je praktické vzdělávání/odborná praxe, kde se student učí hlavně 

děláním (learning by doing), pozorováním dělání, metodou pokusu a omylu, nápodobou zkušených 

zaměstnanců získávat potřebné kompetence, o jejichž nabytí se může dozvědět pouze na základě 

sebereflexe – tedy kritického nahlédnutí a sdělení své zkušenosti. Vzájemným propojením výsledků 

teoretického a praktického vzdělávání se student rozvíjí na cestě k reflektujícímu profesionálovi.  

2.2. Teoretická východiska a ukotvení praktické výuky ve škole 

Idea praktického vzdělávání na naší škole je postavena na principu odborném provázení studenta jeho 

praktickou zkušeností. Jde o kontinuální proces začínající nástupem studenta do školy a končící jeho 

absolutoriem. Student se setkává během svého studia s těmito hlavními průvodci – tutorem a učitelem 

Semináře odborné praxe (ze školy), mentorem (z odborného pracoviště) a interním či externím 

supervizorem. Každý z těchto průvodců má jinou roli a odpovědnost, nicméně všichni společně se snaží 

se studentem stanovit vhodné cíle jeho profesního a osobního rozvoje, sledovat a podporovat jeho růst, 

hodnotit naplňování stanovených cílů a propojovat obsahy vzdělávání ve škole a na praxi. Provázení si 

tedy klade za cíl pomoci studentovi se zorientovat v jeho silných a slabých stránkách, podpořit jej při 

jeho rozvoji a kontrolovat jej, zda jde po cestě, která mu umožní plně rozvinout a uplatnit svůj 

potenciál a stát se dobrým profesionálem. 

Provázení má několik fází, které si v této kapitole představíme (příprava na praxi, pobyt na praxi a 

hodnocení průběhu praxe). Zastavme se však v úvodu u teoretického ukotvení systému na naší škole.  

Současná podoba praktického vzdělávání je inspirovaná několika zdroji. K hlavním patří minimální 

vzdělávací standardy pro odbornou praxi a pro supervizi, které definuje Asociace vzdělavatelů 

v sociální práci. Minimální standard popisuje základní výbavu potřebnou pro výkon profese a 

umožňuje porovnávat kvalitu vzdělání v rámci široké škály vysokých, vyšších odborných, případně i 

jiných škol sociální práce. Škola je nejen naplňuje, ale její zástupci se aktivně podílejí na jejich 

formulaci. Znění obou dokumentů je přílohou tohoto textu.  

Organizační zajištění praxí, vnímaný význam praxí v rámci vzdělávání sociálních pracovníků a role 

průvodců studentů a zejména způsoby formulace vzdělávacích cílů představují na naší škole kombinaci 

tří možných přístupů k praktickému vzdělávání v sociální práci tak, jak je ve své disertaci popsala Jitka 

Navrátilová (2011): přístupu založeného na důkazech, kompetenčního a reflexivního. Snahou bylo 

kombinovat výhody všech. Podstatnou roli samozřejmě hraje také poslání školy a její církevní 

charakter. 
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Přístup založený na důkazech (Evidence-based practice) 

Tento přístup je výrazně ovlivněn rozvojem vědeckých metod v jiných oborech a disciplínách (zejména 

v medicíně), čemuž odpovídá také používaná terminologie (např. sociální diagnóza). Hlavním 

podkladem pro rozhodování o vhodné intervenci sociálního pracovníka má být důkladná analýza a 

sběr dat za pomoci sofistikovaných metod, které zaručují vědecky nezpochybnitelné důkazy. Tento 

přístup se v naší koncepci praktického vzdělávání uplatňuje při hledání tzv. důkazů, kterými student 

dokládá svůj profesní růst v rámci cílů učení a mohou to být právě výstupy z nejrůznějších výzkumů, 

analýz nebo existující vědecké literatury. 

Reflexivní přístupy  

Reflexivní přístup je zaměřen na schopnost sociálního pracovníka rozvíjet reflexivní složku svého 

myšlení. J. Navrátilová (2011) uvádí třídimenzionální reflexivní model, který se skládá: 

1. dimenze kognitivní: akcentuje důležitost přemýšlení v obecné rovině, schopnost analýzy a kreativity 

2. dimenze afektivní: akcentuje důležitost emocí pro pomáhající praxi a jejich vliv na naši praxi, klade 

se důraz na reflexi rizik ignorování vlastních pocitů 

3. dimenze hodnotová: uvědomění si morálně-politických faktorů ovlivňujících naši práci  

Od samého počátku nastavování systému provázení studenta na praxi jsme tematizovali reflexivitu 

studenta jako nedílnou součást jeho rozvoje a záruku schopnosti kriticky se vracet k vlastnímu výkonu 

a vnitřním i vnějším faktorům, které ho ovlivňují. Zároveň je naší snahou vést studenta k aplikaci 

kritického myšlení a kritické práci v oblasti získávání dat a nakládání s nimi. 

Kompetenční přístupy 

Základním východiskem tohoto přístupu jsou přesně formulované cíle vedoucí k získávání 

definovaných kompetencí, které je možné měřit. Dobré zacílení může studentovi významně pomoci 

zorientovat se v dané problematice. Tento přístup je tedy vhodnou prevencí situací, kdy student nebo 

organizace vlastně neví, co by měl student během praxe dělat a proč. Typickým znakem tohoto 

přístupu bývá také používání kontraktu coby významného nástroje učení. Nejvyužívanějším 

kompetenčním modelem v ČR je model Zuzany Havrdové. Ta ve své publikaci Kompetence v praxi 

sociálního pracovníka (1999) definuje 6 kompetencí (tyto kompetence se dále člení na dílčí kriteria): 

1. Rozvíjet účinnou komunikaci: umí naslouchat a vytvářet podmínky pro otevřenou komunikaci mezi 

jednotlivými klienty, skupinami a komunitami. Iniciuje spolupráci a motivuje pro změnu v zájmu 

klientů. 

2. Orientovat se a plánovat postup: ve spolupráci s klienty, jejich pečovateli a jinými odborníky 

získává přehled o jejich současných i potenciálních potřebách i zdrojích a společně plánuje postupy 

reagující na zjištěnou nouzi a ohrožení. Dovede stanovit rizikové faktory a meze spolupráce.  

3. Podporovat a pomáhat k soběstačnosti: podporuje příležitosti k tomu, aby lidé mohli použít své 

vlastní síly a schopnosti. Pomáhá jim přebírat zodpovědnost, zabezpečovat svá práva a kontrolovat 

ohrožující chování. 
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4. Zasahovat a poskytovat služby: poskytuje nebo zajišťuje přiměřenou úroveň podpory, péče, 

ochrany a kontroly a zapojuje se do prevence. Podporuje spolupráci mezi jednotlivci, skupinami, 

komunitami a organizacemi. 

5. Přispívat k práci organizace: pracuje jako odpovědný člen organizace, přispívá k hodnocení a 

zlepšování její práce a účinnosti služeb pro klienty a efektivně využívá všech zdrojů. Spolupracuje 

s kolegy. 

6. Odborně růst: Je schopen konzultovat a řídit svůj odborný i osobní růst. Je schopen se kvalifikovaně 

rozhodovat, spolupracovat v síti, dosahovat vytčených pracovních cílů ve stanoveném čase a přispívat 

k pozitivním změnám ve svém oboru. 

Pro účely našeho textu a tématu je proto podstatné si uvědomit, že neexistuje žádný jediný správný 

model a přístup k praktickému vzdělávání sociálních pracovníků. Přístupy se mění v závislosti na době, 

a to v souvislosti s proměnou cílů a hodnot profese. Jednotlivé přístupy sebou přináší vždy určitý 

slovník reflektující vnímanou identitu sociální práce a z ní vycházející metody práce s klientem či 

společností.  

Tip pro studenty: 

Zájemcům o podrobné vysvětlení jednotlivých přístupů a detailního zmapování praktického vzdělávání 

v sociální práci v ČR doporučujeme disertaci Jitky Navrátilové s názvem Pojetí praktického vzdělávání 

sociálních pracovníků, kterou obhájila v roce 2011 na katedře Sociální práce a sociální politiky Fakulty 

sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Je ke stažení na internetu. Publikace Zuzany Havrdové 

je k dispozici ve školní knihovně. Jejím obsahem se budete zabývat v několika předmětech. 

3. Hodnoty a cíle praktického vzdělávání ve škole 

Jak teoretické, tak praktické vzdělávání v sociální práci ve škole se vztahuje k hodnotám profese a 

jejímu křesťanskému základu. Hodnota odpovídá na otázku, proč danou věc dělám. Bez zvědomění 

hodnot, které vysvětlují a opodstatňují naše činy, hrozí riziko, že sociální pracovníci budou svou práci 

vykonávat zmechanizovaně a bezduše a nebudou umět hájit ani práva klientů, ani vlastní práci 

(Dohnalová, 2008). 

Našim cílem je, aby odborná praxe ve škole vytvářela předpoklady pro budoucí samostatnou a kvalitní 

práci našich absolventů. Praxe na naší škole mají přispívat k rozvíjení hodnotového systému studenta 

– budoucího sociálního pracovníka. Student má být schopen poznat a reflektovat naplňování etických 

principů obsažených v etickém kodexu sociálních pracovníků na pracovišti ve vztahu pracovníků ke 

klientům, mezi pracovníky navzájem a ve své roli studenta na praxi. Jedná se zejména o: 

- respekt k jedinečnosti každého člověka, 

- právo na seberealizaci, 

- ochrana důstojnosti klienta, 
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- rovnost a právo spolurozhodovat o svém osudu, 

- podpora k samostatnosti a soběstačnosti. 

Studenti jsou v rámci provázení odbornými praxemi, a to mentory i tutory, cíleně vedeni k identifikaci 

správných postojů a etických dilemat, se kterými se sociální pracovníci ve své praxi potýkají.  

Cíle odborných praxí ve škole se liší v závislosti na ročníku studia a vzdělávacím programu. Hlavní 

pojetí praxí pro jednotlivé ročníky si teď popíšeme. 

3.1. Charitativní a sociální práce – denní forma studia 

1. ročník  

Praxe v prvním ročníku má charakter především seznamovací, ale zároveň také zážitkový. Na části 

praxí student bydlí přímo v zařízení, má tedy možnost „zažít“ režim a atmosféru v celodenním provozu. 

Studenti se dozvídají o problematice daných cílových skupin a mají příležitost se postupně 

identifikovat se sociální činností jako profesí. Hlavním úkolem studenta 1. ročníku je divit se, ptát se a 

sdílet zkušenosti, dojmy a postřehy. Student se v průběhu roku seznámí se dvěma zařízeními 

poskytujícími různé typy služeb. Praxe je řízená, student si musí povinně vybrat v každém semestru 

jedno z nabízených zařízení. V nabídce převažují pracoviště, kde jsou poskytovány služby seniorům a 

lidem s různým typem postižení.   

2. ročník 

Cílem odborné řízené praxe v zimním semestru 2. ročníku je seznámit studenty s širokou škálou 

pracovišť a tematikou různých cílových skupin – studenti absolvují v zimním semestru i v letním 

semestru dvě dvoutýdenní praxe, vybrat si mohou z široké nabídky odborných pracovišť. Výběr 

pracoviště si student volí po konzultaci s tutorem.  

Studenti zde mají, na rozdíl od prvního ročníku, kde je praxe spíše zážitková a orientační, příležitost 

konfrontovat získané teoretické poznatky z odborných předmětů v přirozených podmínkách a jsou 

vedeni k hlubší reflexi práce na pracovišti. Mohou lépe sledovat vývoj zákonodárství v sociální oblasti a 

prohlubovat si tak odborné vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro další studium. 

3. ročník  

Studenti 3. ročníku jsou motivování k tomu, aby si pro svou odbornou praxi zvolili cílovou skupinu 

klientů, které by se chtěli po ukončení studia věnovat. Na odborných pracovištích tráví 8 týdnů.  

Studenti již znají zásady správné komunikace, jsou si vědomi komunikačních bariér při práci s 

vybranou cílovou skupinou klientů a orientují se v principech rozličných metod (individuální přístup, 

práce se skupinou/rodinou a s komunitou). Na odborných pracovištích by měli mít příležitost podílet 

se na chodu organizací (účast na poradách, supervizích). Studenti se učí také stanovovat hranice 

profesionálního vztahu mezi pracovníkem a klientem. 

Studenti tohoto ročníku mohou absolvovat praxe v zahraničí. Aktuální nabídku pro daný školní rok je 

možné najít na v e-learningovém systému Moodle v sekci Katalog spolupracujících pracovišť. Studenti 

jsou však o aktuální nabídce vždy v dostatečném předstihu informováni koordinátorem pro zahraniční 

spolupráci. Mohou si také vyslechnout prezentace starších spolužáků, které probíhají vždy 

http://www.caritas-vos.cz/Praxe/Articles/ChaSoP-1.aspx
http://www.caritas-vos.cz/Praxe/Articles/ChaSoP-3.aspx
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bezprostředně po jejich návratu. Zahraniční praxe mají specifická pravidla a vzdělávací cíle. Zájemci o 

zahraniční destinace musí projít výběrovým řízením, jehož součástí je vždy prověření motivace, 

studijních výsledků, znalostí a jazykové vybavenosti. Z velké části jsou praxe financovány programem 

ERASMUS+: Leonardo da Vinci, možnosti financování jsou řešeny individuálně s každým zájemcem. 

Studenti před odjezdem absolvují intenzivní jazykovou přípravu financovanou školou stejným 

programem. 

3.2. Charitativní a sociální práce – kombinovaná forma studia 

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

studia. Vytváří předpoklady pro budoucí samostatnou práci těch studentů, kteří dosud nepracují v 

sociální sféře a rozvíjí profesionální vlastnosti a dovednosti u těch studentů, kteří v současnosti již v 

praxi působí. Odborná praxe plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vazeb, v 

profesionální přípravě se zaměřuje na výkon povolání v provozních podmínkách. Časový rozsah 

odborné praxe je 80 hodin za rok. 

Odborná praxe představuje interdisciplinární předmět, který zahrnuje poznatky a dovednosti z mnoha 

dalších předmětů. Cíle praxí v rámci kombinovaného studia jsou zaměřeny na ověření získaných 

znalostí a dovedností a rozpoznání zažitých stereotypů a předsudků ve výkonu vlastní praxe. „Dálkaři“ 

mohou konfrontovat získané teoretické poznatky z odborných předmětů v přirozených podmínkách a 

zkoušet aplikovat teoretické poznatky v praktické činnosti.  

Smyslem praxí obecně je umožnit studentům vyzkoušet si praxi s co nejširším spektrem cílových 

skupin v nejrůznějších zařízeních. Je samozřejmě možné uznat částečně i pracovní zkušenosti 

kombinovaných studentů, závisí však na konkrétní pozici. Uznání praxe je nutné konzultovat 

s ročníkovým tutorem, který posoudí zejména možnost naplnit cíle učení. 

3.3. Sociální a humanitární práce  

1. ročník 

Cílem praxí v 1. ročníku vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce je seznámit studenty s 

různými zařízeními poskytujícími sociální služby. Praxe jsou nastaveny stejně jako u oboru CHASOP, 

tedy týdenní praxe ve dvou zařízeních spíše rezidenčního typu, která se orientují na cílovou skupinu 

seniorů a osob s postižením. I přesto, že se studenti tohoto oboru specificky profilují do humanitárního 

a mezinárodního kontextu sociální práce, je žádoucí, aby měli alespoň základní zkušenost s prostředím 

služeb v České republice. Praxe jsou řízené - studenti si vybírají z nabídky pracovišť, s nimiž má 

škola pro daný školní rok sjednánu spolupráci při zajištění těchto praxí.  

Cílem praxí je získání praktických kompetencí sociálního pracovníka – v prvním ročníku je to zejména 

získání schopnosti přizpůsobit komunikaci klientům a prostředí, umět navázat kontakt, respektovat 

pravidla a hodnoty organizace, hledat provázanost zdravotní a sociální stánky klientovy životní situace 

a reflektovat některé základní teoretické poznatky ze školy v reálném životě dané organizace. 
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2. ročník  

Ve druhém ročníku v zimním semestru studenti odcházejí sbírat své praktické zkušenosti do 

organizací, které poskytují pomoc migrantům, uprchlíkům, národnostním menšinám, do organizací 

zabývajících se krizovou, humanitární nebo rozvojovou pomocí, do nízkoprahových zařízení či 

organizací pomáhajícím obětem obchodu s lidmi. Tato praxe trvá dva týdny.   

V letním semestru pak praktická příprava vrcholí třemi měsíci v zahraničí. Praxe pro studenta sociální 

a humanitární práce by měla ideálně probíhat v krizových oblastech při likvidaci humanitárních 

katastrof nebo ve fázích následné rehabilitace. Protože vzhledem k věku studentů a jejich zkušenostem 

je možnost získat umístění v takovýchto projektech malá, soustřeďuje se praxe zejména na seznámení 

se se sociální a kulturní realitou zemí a komunit, kde se zpravidla humanitární pomoc poskytuje a kde 

by studenti mohli v budoucnu působit. Studenti zatím své praxe vykonávali ve více než 30 zemích 4 

světadílů. 

Povinná doba strávená na praxi v zahraničí je 7 týdnů ze 13. Před odjezdem na zahraniční praxe je 

nutné doplnit si znalosti z projektů z konkrétní oblasti sociální práce v ČR tak, aby byla zajištěna 

potřebná návaznost. Student si vybírá pracoviště z nabídky školy, při splnění stanovených podmínek si 

student může praxi vybrat sám. Výčet těchto podmínek studenti najdou v e-learningovém systému 

Moodle. Prioritou při posuzování žádostí jsou bezpečnost studenta, možnost naplnit cíle učení 

definované školou a deklarovaná ochota pracoviště přijmout studenta a komunikovat se zástupci školy. 

Cílem zahraničních praxí je rozšířit a prohloubit kompetence, které student získal během svých praxí v 

prvním ročníku, upevnit a získat nové kompetence právě v práci v jiném sociálním a kulturním 

kontextu. Student by se měl naučit chápat a respektovat odlišnosti menšin a umět identifikovat u sebe i 

u druhých předsudky a stereotypy. V organizaci by měl dodržovat základní pravidla společenského 

styku, projevovat se zodpovědně a aktivně přistupovat k plnění úkolů. 

Všichni studenti musí projít výběrovým řízením, jehož součástí je vždy prověření motivace, studijních 

výsledků, znalostí a jazykové vybavenosti. Jeho termín je pevnou součástí harmonogramu školy a 

studenti jsou o průběhu a způsobu informováni v dostatečném předstihu tutory a koordinátorem pro 

zahraniční spolupráci. Před odjezdem na praxi absolvují intenzivní jazykovou přípravu, která je 

financována školou. Snahou je zajistit výuku všech potřebných jazyků, pracovníci školy vyhledávají 

prioritně rodilé mluvčí. Praxe jsou částečně financovány programem Evropské komise ERASMUS+ 

(jde zejména o evropské destinace zaměřené na práci s uprchlíky, menšinami či komunitní práci). 

Praxe v ostatních zemích jsou spolufinancovány studentem a školou. Konkrétní pokyny jsou vždy 

aktualizovány v Moodlu pro platný školní rok. 

 

http://www.caritas-vos.cz/Praxe/Articles/SoHuP-2.aspx
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Tip pro studenty: 

Doporučujeme přípravu na výběrové řízení nepodcenit. O některé destinace bývá velký zájem, avšak 

ani ty, které se zdají být „jisté“, takové rozhodně nejsou! Informace o zařízeních a průběhu praxe 

můžete snadno získat na povinných prezentacích zahraničních praxí, či osobně od studentů vyššího 

ročníku. Základní informace studenti samozřejmě najdou na v Katalogu pracovišť v Moodlu. 

4. Předmět Odborná praxe  

Přínosná praktická zkušenost s realitou sociální práce vyžaduje mnoho času.  Jde o dobu strávenou 

v „terénu“, ale také v rámci přípravy před nástupem na praxi a zpracovávání své zkušenosti po 

skončení praxe. Z tohoto důvodu vznikl na škole samostatný předmět Odborná praxe, který v sobě 

zahrnuje veškeré procesy a aktivity týkající se praxí. V tomto předmětu se skrývá seminář k odborné 

praxi, dále samotný pobyt studenta na pracovišti a také supervize, která je hlavním nástrojem pro 

reflexi celého procesu praktického učení. Pro úspěšné získání zápočtu za tento předmět musí student 

splnit požadavky ve všech třech částech. Pro přehlednost si jednotlivé části v následujícím textu 

přiblížíme. 

4.1. Odborná praxe na pracovišti 

Vlastní odborná praxe, tedy doba strávená na pracovišti, představuje asi 30 % kurikula obou 

vzdělávacích programů. Praxe je buďto řízená, kdy škola jasně určuje povinné pracoviště, nebo 

volená, kdy se student rozhoduje na základě vlastního uvážení a dalšího profesního směřování. Před 

nástupem na volenou praxi si studenti musí vyzvednout v kanceláři Střediska praktického vzdělávání 

prázdné formuláře smluv, které musí před jejím zahájením doručit zpět do školy. Smlouvu s pracovišti 

řízených praxí uzavírá škola před začátkem semestru. 

Studenti se na praxe registrují buďto v e-learningovém systému Moodle nebo v Informačním systému 

školy (IS). Registrace na praxi je povinná a je jednou z podmínek udělení klasifikace (ve všech 

případech se jedná o zápočet). Praxi je nutné vykonat ve 100% rozsahu, případnou absenci je třeba 

nahlásit jak na pracoviště, tak tutorovi a koordinátorovi tuzemských praxí a chybějící hodiny nahradit.  
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Časová dotace odborné praxe pro jednotlivé ročníky: 

Charitativní a sociální práce – denní forma 

1. ročník  
 

zimní Student si volí z nabídky cca 8 
spolupracujících pracovišť  

 1 týden řízená 

letní  1 týden řízená 

2. ročník 
 

zimní Student volí z nabídky cca 50 
spolupracujících pracovišť. 

 2 x 2 týdny řízená 

letní Student si volí pracoviště z nabídky školy, 
popř. hledá vlastní. 

 2 x 2 týdny volená 

3. ročník 
 

zimní Student si volí pracoviště z nabídky školy, 
praxi je možno absolvovat i v zahraničí.  

 8 týdnů 
souvislá 

volená 

 

Charitativní a sociální práce - kombinovaná forma 

1. ročník 
 

zimní 
letní 
 

Student si volí pracoviště sám po 
konzultaci s tutorem. 

 80 hodin volená 

2.  ročník 
 

zimní 
letní 

Student si volí pracoviště sám po 
konzultaci s tutorem. 

 80 hodin volená 

3. ročník 
 

zimní 
letní 

Student si volí pracoviště sám po 
konzultaci s tutorem. 

 80 hodin volená 

 

Sociální a humanitární práce 

1. ročník letní Student volí z nabídky 
cca 30 spolupracujících pracovišť. 

2 x 1 týden řízená 

2. ročník zimní Student volí z nabídky  
cca 35 spolupracujících pracovišť. 

1 x 2 týdny volená 
 

2. ročník letní 
 

Student volí z nabídky školy, přičemž 7 
týdnů délky praxe musí proběhnout 
v zahraničí  

13 týdnů volená 
 
 

 

Podkladem pro udělení klasifikace je předložení portfolia. Požadavků je však mnohem více, detailní 

výčet všech povinností najdete v pokynech v e-learningovém systému Moodle. 
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4.2. Seminář Provázení odbornou praxí 

Seminář je součástí studia ve všech semestrech. Je organizován skupinově, každý student má však také 

nárok na individuální konzultace vztahující se k praxím se svým tutorem (tzv. individuální tutoring). 

Student se v rámci výuky seznamuje s organizačním zajištěním praxí, pravidly, charakteristikou a 

specifiky cílových skupin a pracovišť a zejména obsahem praktického vzdělávání, tedy se vzdělávacími 

cíli relevantními pro daný semestr a ročník studia. Společným znakem náplně předmětu je neustálé 

hledání odpovědi na klíčovou otázku: Jak se pozná dobrá sociální práce a dobrý sociální pracovník?  

Podkladem pro udělení klasifikace je včasné předložení kvalitní zprávy z praxe a hodnocení studenta 

mentorem. Další podmínky a termíny jsou součástí anotace předmětu. 

4.3. Supervize odborné praxe 

Smyslem tohoto předmětu je umožnit studentovi reflektovat své zkušenosti z praxe a podnítit u něj 

zodpovědnost za vlastní proces učení. V supervizi je prostor pro řešení problémů týkajících se 

postavení studenta v organizaci, problémů spojených s profesní identitou, s konfrontací různých pojetí 

a metod sociální práce, vztahů v pracovních týmech, konfrontace mezi kontrolními a pomáhajícími 

aspekty role, vlivu společenských norem a sociální politiky na osudy konkrétních klientů, rozporu mezi 

hlásanými a projevovanými etickými postoji, dynamiky moci v komunitách a sociálních zařízeních. 

Studenti by si v supervizi měli vyjasnit své etické postoje, hodnoty, stereotypy, své profesní preference 

a budoucí orientaci.  

Časová dotace supervize odborné praxe: 

CHASOP  1.ročník zimní / letní 2 h/semestr 

CHASOP 2. ročník zimní / letní 4 h/semestr 

CHASOP 3. ročník  zimní 4 h/semestr 

CHASOP – DS – 3. ročník zimní 4 h/ semestr 

SOHUP 1. ročník letní 2 h/ semestr 

SOHUP 2. ročník zimní 2 h/semestr 

SOHUP 2. ročník letní 4 hodiny před a po praxi  

 

Supervize bývá ve všech případech prováděna blokově bezprostředně po návratu z praxe. Nutnou 

podmínkou udělení klasifikace je 100% účast na supervizi a odevzdané hodnocení supervize 

(hodnocení se odevzdává supervizorovi). 
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Tip pro studenty: 

Všechny potřebné pokyny pro odborné praxe a supervize, včetně výjimek ze systému, platné pro 

aktuální ročník naleznete v e-learningovém systému školy Moodle v sekci Odborné praxe, kde jsou 

všechny materiály přehledně uspořádány dle jednotlivých ročníků i témat.  

5. Organizační a personální zajištění praxí 

5.1. Středisko praktického vzdělávání 

Stěžejní organizační jednotkou školy zabývající se praktickým vzděláváním ve škole je Středisko 

praktického vzdělávání (dále v textu SPV), které rovněž vzniklo v roce 2008 jako výstup projektu 

Partnerstvím k profesionalizaci.  

Škola v procesu praktického vzdělávání vystupuje hned na několika úrovních – legislativní, 

organizační, obsahové a kontrolní. Hlavní odpovědností SPV je zaručit studentovi kvalitní doprovázení 

po organizační i obsahové stránce, a to ve spolupráci s odborným pracovištěm, a umožnit mu supervizi 

po vykonání praxe. Má několik pracovníků, mezi něž patří vedoucí střediska, koordinátor zahraniční 

spolupráce, koordinátor odborné praxe, tutoři, mentoři a supervizoři.  

Středisko praktického vzdělávání ve spolupráci s vedením školy studentům dále zajišťuje pojištění pro 

tuzemské praxe v základním rozsahu s limitem plnění 5 milionů korun. Uzavřená pojistná smlouva 

kryje škody způsobené studentů, ale i studenty na odborné praxi třetím osobám (fyzickým nebo 

právnickým), u nichž je praxe vykonávána. Jedná se o škody vzniklé těmto osobám úrazem nebo jiným 

poškozením zdraví, a poškozením nebo zničením věcí. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění 

je vznik škody v době trvání odborné praxe. Pojištění se vztahuje také na případy škody na zdraví a na 

věci vzniklé studentům během odborné praxe na pracovištích na území České republiky. 

5.2. Vedoucí střediska praktického vzdělávání 

Tato osoba odpovídá za celkový organizační a obsahový rámec praktického vzdělávání ve škole, ve 

spolupráci s odbornými garanty hledá způsoby a cesty propojování praktického vzdělávání 

s teoretickou přípravou. Spolupracuje s odbornými pracovišti a zodpovídá za udržování kvalitní 

spolupráce v oblasti praktické přípravy studentů.  

Je také vedoucím v pravém smyslu slova – řídí a vede tým tutorů, přičemž ručí za kvalitu jejich 

metodického doprovázení studenta na praxi.  



 

20 

 

 

Tip pro studenty: 

Vedoucí střediska praktického vzdělávání rozhoduje také o řešení mimořádných a nestandardních 

situacích, které během praxe či ve fázi přípravy a ukončení praxe mohou nastat (volba pracoviště, které 

není v nabídce školy, přestup z jiné školy, nezvládnutí časového harmonogramu atp.). Neváhejte se 

tedy v takovém případě na vedoucí/ho obracet! Některé vaše kroky bez jeho/jejího schválení mohou 

vést ke zbytečným komplikacím vašeho studia. 

5.3. Koordinátor pro odborné praxe 

Koordinátor odborné praxe zajišťuje zejména administrativní agendu praxí. Sjednává praxe pro každý 

školní rok při osobní návštěvě pracovišť, uzavírá smlouvy, aktualizuje informace o pracovištích na 

webových stránkách školy, nastavuje systém registrace praxí. Musí také průběžně komunikovat 

s mentory, tutory i studenty, eviduje absence studentů, změny termínů a místa praxe, aktuální změny 

na straně pracovišť a odpovídá za to, že všechny strany ví, co vědět mají.  

Pro individuálně volitelné praxe vydává formuláře smluv, které student musí vyplnit, nechat podepsat 

pracovištěm a poté vrátit do školy před nástupem na praxi. Koordinátor organizačně zajišťuje externí i 

interní supervize pro studenty a tutory.  

Tip pro studenty: 

 Koordinátor tuzemských praxí půjčuje studentům i tutorům technické pomůcky, zajišťuje jejich servis 

a opravy. K dispozici máte notebooky, fotoaparáty, kamery a diktafony. Využijte příležitosti 

dokumentovat praxe i audio-vizuálně! Zbytečnými prodlevami při vracení zapůjčených pomůcek však 

neberte tuto příležitost i dalším studentům. 

5.4. Koordinátor pro programy zahraniční spolupráce  

Koordinátor zajišťuje hladký průběh organizační stránky zahraničních praxí a výměnných pobytů 

studentů a vyučujících. Jeho úkolem je pro tyto účely také navazovat, rozvíjet a udržovat dobré 

kontakty na mezinárodní úrovni. Připravuje a eviduje smlouvy mezi zahraničními partnery, školou a 

studenty či vyučujícími. 

Ve vztahu k zahraničním praxím organizuje výběrové řízení pro zahraniční praxe, informuje studenty a 

tutory o jeho průběhu i výsledcích. Aktualizuje metodické pokyny a pravidla k finančnímu a 

organizačnímu zabezpečení zahraničních praxí a výměnných pobytů (financování, doprava, účty, 

pojištění, očkování). 
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5.5. Tutor odborné praxe 
Tutor je pedagog, který doprovází studenta ve všech fázích praktického vzdělávání. Musí mít 

vysokoškolské vzdělání v sociální práci, nebo příbuzné disciplíně, a praxi v pomáhajících profesích. 

Povinně se účastní pravidelných porad, supervize tutorů a dále se vzdělává v oboru.  

Má vyhrazenou dobu na individuální tutoring každého studenta, kterou do jednotlivých fází provázení 

rozvrhne na základě vlastních zkušeností, pracovního stylu a priorit. Frekvence či délka schůzek se 

tedy může u jednotlivých pedagogů lišit. Studenti jsou o termínech a formách individuálního tutoringu 

informování prostřednictvím intranetové nástěnky nebo v hodinách Semináře k odborné praxi.  

Tutor se studentem a ve spolupráci s mentorem konzultuje stanovené cíle učení na praxi, které jsou 

zaznamenány v trojstranném kontraktu (s výjimkou prvních ročníků, kde uzavírání kontraktu přímo 

s pracovištěm odpadá z důvodu rámcového kontraktu pro všechny studenty, který uzavírá škola). 

Studenta průběžně doprovází, kontroluje a pomáhá mu při naplňování vzdělávacích cílů. Po dohodě 

s mentorem provádí na vybraných pracovištích odborné praxe monitoring studenta (pojem je 

vysvětlen dále v textu). Tutor hodnotí výsledky naplnění cílů učení studentem na praxi, které student 

předkládá v portfoliu a uděluje zápočet za odbornou praxi. Pomáhá studentovi při řešení 

mimořádných, konfliktních či jinak problémových situací (např. obtíže v komunikaci s mentorem, 

neplnění jeho povinností, výskyt eticky problémových situací, konflikty s dalšími pracovníky 

v organizaci, případně potíže s jejich chováním či prací, organizační problémy). 

 

Tip pro studenty: 

Dilematem spojeným s výkonem role tutora je zejména skutečnost, že kromě role průvodce má také 

roli kontrolora a hodnotitele. Pro studenta i tutora samotného může proto někdy být obtížné nacházet 

hranice ve vzájemném vztahu a hledat optimální míru důvěry a respektování individuálních potřeb 

jednotlivých studentů. Ne nadarmo je tohle téma častou zakázkou týmové i individuální supervize 

tutorů. Ptejte se na nejasnosti! 

5.6. Učitel semináře Provázení odbornou praxí 

Vyučující uvádí studenty do systému a metodiky praxí ve škole (proces provázení studenta praxemi). 

Informuje o organizaci praxí a prezentuje informační zdroje na webových stránkách školy. Seznamuje 

studenty se způsobem vytváření kontraktu a metodou stanovování cílů, vysvětluje způsoby dokazování 

naplnění vzdělávacích cílů na praxi. Představuje také metodu portfolia. 

Vyučující vyšších ročníků již s výše uvedeným neseznamují, ale specifikují, rozvíjí a kultivují odborné 

znalosti a dovednosti studentů. 
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5.7. Supervizor odborných praxí  

Supervizor uzavírá kontrakt o supervizi se školou a studenty, kde se stanovuje zakázka školy a 

specifikují se také zakázky studentů. Po ukončení supervize vypracovává záznam ze supervize a zasílá 

jej vedoucímu Střediska praktického vzdělávání.  

Supervizor se zaměřuje na reflexi role studenta sociální práce na praxi a superviduje silné a slabé 

stránky studenta během praxe. Poskytuje podporu studentům v jejich osobním a profesním růstu. 

Škole poskytuje zpětnou vazbu v oblasti kvality přípravy studenta na praxi na škole. V indikovaných 

případech poskytuje individuální supervizi.  

5.8. Mentor odborné praxe  

Mentor odborně doprovází studenta na pracovišti odborné praxe určený vedením příslušné organizace. 

V první fázi konzultuje se studentem stanovené cíle učení, které jsou zaznamenány v trojstranném 

kontraktu. Po příchodu na pracoviště seznamuje studenta s chodem zařízení, jeho organizační 

strukturou, náplní práce jednotlivých pracovních pozic a se specifiky role sociálního pracovníka v dané 

organizaci.  

Se studentem vypracovává plán praxe vzhledem ke stanoveným cílům učení a vytváří podmínky pro 

kvalitní průběh praxe, poskytuje zpětnou vazbu a napomáhá při sběru důkazů ke stanoveným cílům 

učení. Během praxe se setkává s tutorem a studentem při monitoringu. Během praxe se studentem 

konzultuje případné problémy a konflikty na pracovišti. Po ukončení praxe vypracovává hodnocení.  

Tip pro studenty: 

 V případě dotazu či nejasnosti týkající se organizačního či personálního zajištění praxe doporučujeme 

nejprve prostudovat webové stránky k praxím a pouze v případě, že nenaleznete uspokojivou odpověď, 

kontaktujte pracovníky Střediska praktického vzdělávání. Dotazy směřujte na ty kolegy, do jejichž 

náplně obsah vašeho dotazu spadá. Šetříte tak čas jejich, ale i svůj. 

6. Fáze praktického vzdělávání na CARITAS – VOŠs 
Olomouc 

Cesta praktického vzdělávání v naší škole je vymezena třemi po sobě následujícími úseky – student se 

na praxi připravuje, na praxi je a praxi hodnotí. 

6.1. Příprava na praxi 

Student se seznamuje s filosofií, systémem a organizačním zajištěním praktického vzdělávání v rámci 

zmíněného semináře k odborné praxi (Provázení odbornou praxí).   

Klíčovou roli ve fázi přípravy na praxi hraje individuální tutoring. Je to proces, v rámci něhož tutor 

studentovi poskytuje prostor k zamyšlení, co od praxe a sebe na praxi vlastně očekává, a vede ho k 
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reflexi sebe sama – své motivace, vzdělávacích potřeb, výsledků růstu na cestě k dobré sociální práci v 

souladu se vzdělávacími cíli školy. Cílem je v této fázi připravit kontrakt, tedy třístrannou dohodu o 

podobě a obsahu praxe. Před nástupem na praxi musí mít student v kontraktu stanovené cíle, které 

vychází z povinných cílů formulovaných školou. Cíle učení pro jednotlivé ročníky a vzdělávací 

programy jsou přílohou této publikace.  

Student si zařízení odborné praxe volí buď z nabídky školy (u řízených praxí) anebo sám 

(v případě volených praxí), v obou případech je však doporučeno využití Katalogu spolupracujících 

pracovišť umístěného v Moodle. Katalog je členěn dle cílových skupin a obsahuje nabídku tuzemských i 

zahraničních pracovišť. Student je povinen seznámit se s údaji o pracovišti uvedenými v katalogu a 

řídit se jimi. Při výběru pracoviště by student měl zvažovat několik aspektů. Určitě je vhodné využít 

dobu studií k vyzkoušení co nejširšího spektra organizací a práce s různými cílovými skupinami 

klientů. Může však také využít podporu a provázení a vyzkoušet praxi, ze které má třeba obavy nebo 

pocit nejistoty. 

Kromě formuláře kontraktu na praxi si student musí z webových stránek vytisknout také formulář 

Evidence docházky (taktéž v sekci formuláře na webových stránkách). Evidence docházky slouží 

několika aspektům. Vedle kontrolního aspektu (zda student splnil praxi v požadovaném rozsahu) 

slouží také jako nezbytný podklad v případě vyřizování pojistné události – pojistka se vztahuje pouze 

na incidenty, které se přihodily v době trvání a výkonu praxe. Dalším důležitým dokumentem je 

Smlouva o zajištění odborné praxe, kterou škola uzavírá s pracovištěm. Studenti 2. a 3. ročníku 

denního studia CHASOP a všech ročníků kombinovaného studia jsou povinni vyzvednout si formulář 

v kanceláři SPV a vyplněný jej doručit zpět před nástupem na praxi. 

6.1.1. Povinné vzdělávací cíle na praxi 

Vzdělávací cíle vycházejí z několika zdrojů. Chronologicky první inspirací byla soustava kompetencí 

v sociální práci od Z. Havrdové. Postupně jsme při jejich formulaci však také vycházeli z obsahu 

jednotlivých disciplín tak, aby měl student každého ročníku příležitost propojovat si obsahy teoretické 

přípravy s nároky a podmínkami praxe. Mezi disciplíny zahrnuté do obsahu povinných vzdělávacích 

cílů patří: Teorie a metody sociální práce, Sociální politika, Etika sociální práce, Zdravotní nauky, 

Teologické základy sociální práce, Právo a Řízení NNO. Podstatnou základnou je také schopnost 

reflexe studenta. Cíle jsou rozděleny do dvou oblastí: 

1. osobní rozvoj studenta (motivace, hodnocení silných a slabých stránek, zvládání zátěže, reflexe 

vlastní religiozity, práce s předsudky a stereotypy) 

2. profesní rozvoj studenta (znalosti a dovednosti nutné pro profesionální výkon sociální   

práce) 

Ke každému cíli student popisuje současný stav znalostí/dovedností/postojů a navrhne možné způsoby 

důkazů o naplnění cílů. Během praxe si student průběžně zaznamenává, jakým způsobem se mu daří 

naplňovat jednotlivé cíle. Seznam cílů a záznam o jejich naplnění je součástí závěrečné zprávy z praxe.  
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Stanovování cílů je velké umění, neboť musí být stanoveny tak, aby jejich naplnění bylo 

vyhodnotitelné, aby student/tutor/mentor měli jasný důkaz toho, co se student na praxi naučil a jak.  

Pomůckou pro stanovování vhodných cílů učení je soubor zásad pod akronymem SMART: Specific – 

Measurable – Acceptable – Realistic – Timebound (Pilařová, 2008). Pro lepší zmapování cesty 

k cíli se stanovují indikátory (ukazatele), které jsou zdrojem potvrzení naplnění cílů učení: 

1. Cíl má být specifický, konkrétní, srozumitelný, nikoli příliš obecný a vágní. 

Nevhodná formulace je: Chci se dozvědět, jak funguje azylový dům pro matky s dětmi.  

Jedná o bezbřehou formulaci zahrnující i seznámení se systémem vytápění.  

Vhodná formulace je: Chci poznat oficiální organizační strukturu azylového domu 

 pro matky s dětmi a její fungování v praxi. 

Indikátor: Student umí popsat a vysvětlit strukturu organizace, umí reflektovat implementaci 

oficiálních dokumentů v praxi. 

Možný důkaz: 

Záznam oficiálního organizačního schématu, záznam reflektovaného organizačního schématu, 

záznamy rozhovorů s pracovníky/klienty reflektujícími organizační strukturu pracoviště. 

2. Cíl má být měřitelný. Pokud něco chci měřit, musím vědět, jaké podmínky byly  

na začátku a jaké na konci a musím znát kritéria, podle kterých měřím. 

Nevhodná formulace je: Chci se naučit komunikačním dovednostem se seniory.  

Ve formulaci nezaznívá, jaké jsou mé současné komunikační dovednosti s danou cílovou skupinou. 

Pojem komunikační dovednosti není specifický, neumožňuje učícímu se zaměřit na konkrétní 

komunikační dovednost. 

Vhodná formulace je: V komunikaci se seniory chci rozvíjet schopnost trpělivosti. 

Indikátor: Student umí zaznamenat/rozpoznat počáteční míru konkrétní komunikační dovednosti a 

reflektovat její rozvoj. 

Možný důkaz: Záznam úrovně schopnosti trpělivě komunikovat se seniory před praxí formou 

sebereflexe, přepisy klíčových rozhovorů se seniory během praxe, zpětná vazba mentora/dalších 

zaměstnanců/klientů, sebereflexe po praxi.  

3. Cíl má být přijatelný pro studenta, školu i pracoviště 

Nevhodná formulace je: V komunitním centru pro migranty se chci zdokonalit v komunikaci v cizích 

jazycích. 

Cíl není přijatelný vzhledem k oborové profilaci sociální práce. 

Vhodná formulace je: V komunitním centru pro migranty chci rozvíjet svou schopnost přizpůsobovat 

komunikaci jazykové vybavenosti klienta. 

Indikátor: Student umí adekvátně komunikovat v interkulturním prostředí. 

Možný důkaz: Přepisy klíčových rozhovorů s klienty a jejich reflexe, záznam zpětné vazby od 

mentora/zaměstnanců/klientů. 

4. Cíl má být realistický. Má být stanoven tak, aby jeho naplnění bylo možné vzhledem k předmětu 

studia, k cílové skupině a pracovišti a možnostem studenta. 
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Nevhodná formulace je: Chci se stát plnohodnotným členem pracovního týmu.  

Role studenta na praxi není totožná s rolí zaměstnance, ani dobrovolníka a je časově limitovaná. 

Vhodná formulace je: Chci identifikovat/reflektovat význam/přínos mé přítomnosti  

na pracovišti pro pracovní tým. 

Indikátor: Student umí reflektovat organizační kulturu ve vztahu ke své pozici na pracovišti. 

Možný důkaz: Zápis zpětné vazby od zaměstnanců/mentora v oblasti mé pozice v týmu, záznam 

situací, kde jsem se v týmu cítil dobře/špatně a jejich vyhodnocení.  

5. Cíl má být časově vymezený. Student má představu, za jak dlouhou dobu cíle může dosáhnout a 

zda je to možné v rámci trvání odborné praxe. 

Nevhodná formulace je: Chci se naučit hodnotit pokroky a účinnost nabízených metodických pokynů 

v organizaci vzhledem k naplňování potřeb uživatelů nabízených služeb.  

Porozumění smyslu metodických pokynů a vyhodnocování kvality služeb dotazováním se uživatelů 

vyžaduje již velkou míru odbornosti, která během časově omezeného pobývání na pracovišti během 

praxí většinou nemůže být získána. 

Vhodná formulace je: Chci se dozvědět, jaké metodické pokyny jsou využívány při poskytování služeb 

klientům v Domě svatého Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách a proč. 

Indikátor: Student zná metodické pokyny a reflektuje jejich smysl ve vztahu k naplňování potřeb 

uživatelů. 

Možný důkaz: Záznam reflexe zvoleného metodického pokynu z perspektivy naplňování potřeb 

uživatele (založeno na analýze metodického pokynu s mentorem či uživateli). 

Stanovování cílů v ideální situaci probíhá společně s tutorem a mentorem. Pokud je mentor 

časově/prostorově nedostupný, stanovuje si cíle učení student s tutorem a mentor je s nimi seznámen 

před nástupem na praxi. Tutor dohlíží na adekvátnost cílů vzhledem k obsahu vzdělávání 

v jednotlivých ročnících a mentor vzhledem k poskytovaným službám na jeho pracovišti a možnostem 

zapojení studenta na praxi.  

6.1.2. Kontrakt odborné praxe 

Kontrakt je třístranná smlouva mezi hlavními aktéry procesu praktické přípravy: studentem, tutorem a 

mentorem. Kromě stanovených cílů učení a organizačních detailů týkajících se praxe obsahuje také 

práva a povinnosti všech tří stran. Vytváření kontraktu částečně odpadá v prvním ročníku studia a to 

ve smyslu individuálního vyjednávání studenta s mentorem. Důvodem je velký počet studentů 

„točících se“ v jednotlivých organizacích. Kontrakt je s organizacemi uzavřen rámcově na úrovni vedení 

školy a zařízení. Studenti si na praxi odvážejí pouze cíle učení, které si stanovili ve spolupráci se svým 

tutorem. Cíle osobního rozvoje jsou konzultovány pouze ve vztahu tutor - student. Mentor vstupuje do 

diskuse pouze nad vhodně zvolenými cíli profesního učení, a to až ve druhém ročníku. 

Kontrakt schválený tutorem před zahájením praxe je povinnou součástí celého procesu a představuje 

nutnou podmínku pro udělení klasifikace (zápočtu) po ukončení praxe a splnění všech souvisejících 

povinností. Kromě obsahu dokumentu kontroluje tutor také formální stránku, tedy dodržení 
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jednotného vizuálního stylu, jednotné písmo, řádkování, kvalitní formátování textu, absence 

gramatických chyb atp.  

Formulář kontraktu naleznete v Moodlu. Kontrakty pro jednotlivé typy praxí se mohou lišit. Je tedy 

nutné držet se pokynů ročníkových tutorů. 

 

Tip pro studenty: 

U volených praxí doporučujeme kontaktovat vybrané pracoviště v dostatečném předstihu. Pravidlo na 

většině pracovišť totiž většinou zní nekompromisně: „kdo dřív přijde, ten dřív mele.“ Je také nutné se 

na schůzku se zástupcem pracoviště náležitě připravit ve smyslu získání aktuálních informací o cílech a 

službách zařízení, popřípadě specifických podmínkách praxe. V případě elektronické komunikace 

doporučujeme volit formální styl a používat formální e-mailové adresy. První dojem totiž uděláte 

pouze jednou! 

6.2. Průběh praxe 

Při nástupu na praxi se student setkává se svým mentorem - pracovníkem organizace odpovědným za 

zdárný a kvalitní průběh praxe včetně jejího hodnocení - a společně plánují průběh praxe ve vztahu ke 

stanoveným vzdělávacím cílům. Mentor studentovi radí, kde a jak by se dané věci mohl naučit, a 

domlouvají se na způsobu komunikace během praxe. 

Při naplňování cílů se student stává detektivem, který jde po stopě sám sobě a přistihuje se při činu, ke 

kterému se doznává ve zprávě z praxe ve formě dokazování naplnění cílů praxe. Na praxi je důležité, 

aby si student uvědomoval, že je to primárně on, kdo je odpovědný za naplnění cílů, a proto se má 

projevovat aktivně, odpovědně a s mentorem výsledky svého učení konzultovat a eventuelně cíle 

revidovat, pokud nejsou adekvátní vzhledem k dané situaci. Je důležité, aby měl student přístup ke 

zdrojům, které jsou popsány v kontraktu. Bez nich se mu nepodaří naplnit kvalitně vzdělávací cíle.  

Během praxe je studentovi umožněno konzultovat naplňování cílů společně s mentorem a tutorem. S 

mentorem se setkává na pracovišti a s tutorem komunikuje emailem/ telefonicky.  

Další možnost setkání je během monitoringu, kdy tutor po domluvě s mentorem a studentem přijíždí 

na pracoviště a všichni se společně schází ke konzultaci. Smyslem monitoringu je podpořit a ověřit 

podmínky a průběh vzdělávání studenta na pracovišti a prohloubit spolupráci mezi pracovištěm a 

školou. Tutor vypracovává společně se studentem a mentorem zprávu z monitoringu, která je určena 

všem zúčastněným. Technicky není bohužel možné, aby tutor navštívil všechny studenty na praxi. 

Prioritu mají pracoviště v Olomouckém kraji a dlouhodobě spolupracující organizace u nás i 

v zahraničí. Naší snahou je provést monitoring praxe každého studenta jednou za školní rok. 
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Student si během praxe hlídá a vyplňuje evidenci docházky a sbírá materiály a informace, které bude 

moci využít v závěrečné zprávě z praxe, případně portfoliu. Oba dokumenty budou vysvětleny 

v následující kapitole. 

 

Tip pro studenty: 

 Doporučujeme studentům vést si během praxe deník. Deník je soukromý materiál, ve kterém lze 

zachytit pocity, dojmy, zkušenosti i fakta. To všechno může studentovi pomoci vypracovat kvalitní a 

informačně bohatou zprávu z praxe, ne všechno totiž zůstane v paměti, byť se to tak někdy může zdát. 

Student se k deníku navíc může opakovaně vracet a sledovat tak svůj případný vývoj – osobnostní i 

profesní. Deník je doporučován zejména v případě dlouhodobých praxí, osvědčí se však i v případě 

krátkodobých! 

6.3. Ukončení a hodnocení praxe 

Hodnocení praxe je cyklický proces, který se vztahuje na všechny zúčastněné strany. Student hodnotí 

průběh praxe a práci tutora a mentora (oficiálním nástrojem hodnocení práce tutora je evaluace 

pedagogů v rámci předmětové ankety v ISu na konci každého semestru), student je hodnocen tutorem, 

mentorem a supervizorem. Vzájemné hodnocení v ideální podobě probíhá formou přímé diskuse 

tutora, mentora a studenta, což se nejlépe uskutečňuje během monitoringu studenta na pracovišti. 

Vzájemným hodnocením je ve studentovi posilován princip rovnosti hodnocení v sociální práci ve 

vztahu profesionál a klient. 

Student v rámci hodnocení praxe odpovídá na otázku: Naučil jsem se dobré věci? 

 

Tip pro studenty: 

 Na mnoha pracovištích vítají zpětnou vazbu od studentů, je pro ně cennou inspirací a možností 

podívat se na chod organizace mimo zajeté koleje. V rámci přípravy na praxe budete i námi vedeni 

k reflexi rezerv, či nejasností. Je však třeba mít na paměti, že na praxi jste pořád jen krátkodobým 

návštěvníkem a že vám chybí nutný kontext pro porozumění všech souvislostí. Vyvarujte se tedy ostré 

kritiky směrem k pracovníkům a také „rad“, jak by to měli dělat lépe. I nepříjemné záležitosti je možné 

projednat kultivovanou formou s nutnou dávky pokory, respektu a tolerance!  
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6.3.1 Hodnocení studenta mentorem 
Pro úspěšné završení praxe a podpoření procesu učení je důležité, aby došlo k hodnocení výsledků 

učení studenta na praxi a také jeho chování. Další rozvoj studenta je tak podpořen hodnocením jeho 

silných a slabých stránek a vyhodnocením adekvátnosti podaných důkazů vzhledem ke stanoveným 

cílům a hodnotám sociální práce. Hodnocení je však mnohostranný proces. Student je hodnocen také 

mentorem, naopak student hodnotí mentora, tutora i pracoviště, vše však v kontextu výkonu praxe.  

Mentor hodnotí studenta na bodové škále od jedné do pěti. Jednotlivé stupně stupnice můžeme slovně 

charakterizovat takto: 

1 velmi nízká úroveň 

2 nízká úroveň 

3 průměrná úroveň 

4 vysoká úroveň 

5 velmi vysoká úroveň 

 

Pro přiblížení charakteristiky jednotlivých stupňů hodnocení je možné vycházet z následující  

škály (dle Hroník, 2006, upraveno): 

 

1 

Nedostatečná, ohrožující úroveň. Lze konstatovat zásadní rozpory se všemi body  

z pozorovatelného chování, které jsou uvedeny u příslušné kompetence či schopnosti, případně 

absence dané kompetence, i když byla příležitost projevit ji. Doporučujeme urychlené započetí 

rozvoje od základů. 

2 

Podprůměrná limitující úroveň. Lze konstatovat zásadní rozpor s některým z bodů 

pozorovatelného chování, které jsou uvedeny u příslušné kompetence. V dané kompetenci lze 

formulovat systematický rozvoj, jehož cílem je potlačení slabých stránek. 

3 

Akceptovatelná úroveň. S dílčími výhradami odpovídá chování požadovaným projevům 

kompetence. Lze formulovat klíčové oblasti ke zlepšení. Rozvoj se zaměřuje především na 

posílení silných stránek a podporu vyhýbání se slabým stránkám.  

4 

Optimální úroveň. V dané kompetenci lze formulovat dílčí oblasti ke zlepšení. Již nelze 

navrhnout kvalitativní skok. V dané kompetenci nelze formulovat žádnou výhradu. Rozvoj se 

zaměřuje na posilování silných stránek. 

5 
Excelentní úroveň, ideální stav. Projev kompetence je na vzorné úrovni, při níž nelze 

formulovat žádnou dílčí oblast ke zlepšení. 

Bodové hodnocení je doprovázeno také slovním komentářem, zejména v situacích, kdy je bodové 

hodnocení sníženo. Ačkoliv je hodnocení studenta pro mentora časovou zátěží, představuje podstatnou 

součást praxe s výrazným vzdělávacím potenciálem. 



 

29 

 

Nedílnou součástí hodnocení je také sebehodnocení studenta, tedy jakési posouzení sebe sama ve 

vztahu k plnění stanovených vzdělávacích cílů a formulovaným kriteriím. Pro studenty nebývá tato část 

příjemná, je však třeba vzít v potaz skutečnost, že jediný nástroj, který k výkonu sociální práce máme, 

je naše osobnost. Kultivovat ji můžeme jedině za předpokladu, že se budeme dobře znát. 

Klíčovým elementem validity a relevantnosti hodnocení jsou formulovaná kritéria hodnocení, která 

vychází ze základních kompetencí sociálního pracovníka, jež student kontinuálně rozvíjí během svého 

studia v teoretické i praktické rovině. Součástí hodnocení je i prostor pro individuálně zvolené 

kritérium, které reflektuje specifika daného pracoviště, typ služby, úroveň znalostí a dovedností 

vzhledem k ročníku studia, apod. 

 Praktickým pomocníkem při hodnocení je tzv. metoda klíčové události, kdy mentor vybere příklady 

výrazných úspěchů a výrazných rezerv studenta, které popíše, stejně jako doporučení k dalšímu 

rozvoji. Výsledky hodnocení by mělo studentovi sloužit k přesnější formulaci vlastních silných a 

slabých stránek pro další praxe. 

Hodnocení je stále živé téma, v permanentní diskuzi mezi kolegy ze školy i praxe hledáme optimální 

formy. Mentoři poukazují na obtížné hodnocení studentů během krátkodobých praxí, kdy se student 

ani nestihne projevit. Proto je třeba kritéria hodnocení šít na míru nejen studijnímu ročníku, ale i typu 

a rozsahu praxe. 

 

Tip pro studenty: 

Doporučujeme studentům, aby hodnocení předkládali na pracovištích již první den praxe a zároveň co 

nejvíce usilovali o průběžnou zpětnou vazbu (či hodnocení). Pokud se podaří, že závěrečné předání 

hodnocení je i se slovním komentářem mentora, je to ideální - buďte sami aktivní, stále s pokorou. 

 
6.3.2 Supervize odborné praxe 
Povinnou součástí doprovázení studenta na praxi je supervize, která se odehrává po ukončení praxe a 

je součástí vzdělávacího programu na škole. Supervize je součástí tří až čtyřstranného zpětnovazebního 

okruhu (tutor – student – supervizor – mentor).  

Během supervize si student upevňuje své teoretické vědomosti o supervizi, které získal v rámci 

teoretických disciplín (funkce, metody, formy supervize, obsah supervizního kontraktu, nalézání 

zakázek a jejich formulace) a trénuje si dovednosti potřebné pro efektivní průběh supervize (aktivní 

spolupráce ve skupině, poskytování zpětné vazby, využití sebereflexe a zpětné vazby k rozvoji svých 

odborných kompetencí, využívání supervize při řešení složitých případů klientů, také jako obranu vůči 

stresu a emocionální zátěži). Supervize slouží také jako prostor pro formování postojů studenta 

k důležitosti a významu soustavné sebe/reflexe svého profesního výkonu a k přijetí supervize jako 

prostředku vlastního odborného růstu.  
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Současně je cílem supervize také pomoci studentovi reflektovat na základě vlastních zážitků z praxe ve 

vztahu k uživatelům/pracovníkům a přes vlastní osobu základní otázky pomáhání (moc – bezmoc, 

pomoc – kontrola) a sociální práce (začlenění, participace, zplnomocňování atd.). Supervize je 

prováděna interními i externími supervizory a je zpravidla skupinová, v případě potřeby také 

individuální. Ve škole je zaměstnán školní psycholog, který je k dispozici právě pro případy 

individuální supervize. 

Obsah a průběh supervize se odvíjí od smlouvy se supervizorem – tzv. supervizního kontraktu. Jde o 

rámcovou dohodu mezi zadavatelem supervize, kterým je škola, a supervizorem. Tato smlouva 

stanovuje společně vyjednané cíle supervize, podmínky průběhu supervize, zodpovědnosti jednotlivých 

stran, způsob vyhodnocování, dokumentace a předávání výstupů. Na začátku supervizního sezení pak 

v intencích supervizního kontraktu supervizor společně se studenty formuluje supervizní zakázku, 

která konkretizuje témata k supervizi a její cíle, tak jak je vyjadřují studenti. 

Supervidovaní studenti zpracovávají na konci supervize vlastní hodnocení, které slouží k reflexi 

proběhnuvší supervize a k formulaci konkrétních podnětů pro jednotlivé strany – supervidovanému, 

supervizorovi, zadavateli, tutorům, mentorům, pracovníkům SPV. V rámci tohoto hodnocení student 

písemně odpovídá na otázky:  

V čem pro mě byla supervize přínosná?  

Co udělal supervizor užitečného?  

Co neužitečného?  

Student tak má možnost se anonymně vyjádřit k obsahu i průběhu supervize, k osobě supervizora, 

zhodnotit, zda se podařilo dosáhnout cílů, sám pro sebe si formulovat závěry ze supervize jako výchozí 

body pro svůj další rozvoj. Prostřednictvím tohoto hodnocení může student sdělit také zadavateli 

supervize případné podněty a připomínky týkající se supervize i oblasti odborných praxí obecně. 

Hodnocení supervize student odevzdává před koncem supervizního sezení supervizorovi, který 

relevantní výstupy zakomponuje do záznamu ze supervize. 

Záznam ze supervize vytváří supervizor společně se studenty. V záznamu je uvedena forma, cíle 

supervize, reflexe jejího průběhu, závěry a doporučení. Záznam ze supervize je k dispozici studentům a 

supervizorovi, škole a mentorovi (v případech zakázky vztažené  

k pobytu studenta na praxi).  

 

 

Tip pro studenty: 

 Supervize je významným nástrojem řízení a zvyšování kvality v pomáhajících organizacích, všichni se 

s ní ale stále učí pracovat. Využijte proto možnosti vyzkoušet si ji na živo a v případě nejasností, k čemu 

to vlastně je, se ptejte, ptejte, ptejte! Než supervize proběhne, měli byste vědět, k čemu je dobré se jí 
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zúčastnit, co vám může přinést, jak se na ni chovat, co je dobré říkat – tyto informace získáte od tutora 

vaší praxe. 

Pokud vás něco na praxi silně zasáhlo, odnášíte si nepříjemné pocity, rozladění či závažné etické 

dilema, můžete využít nabídky školy v podobě individuální supervize. Kontaktuje vedení SPV, 

případně interního supervizora! 

 
6.3.3 Zpráva z praxe 
Po návratu z praxe zpracovává student Zprávu z praxe, jejímž cílem je zachytit vše podstatné, co se 

během praxe odehrálo a vedlo k rozvoji studenta. Zpráva je rozdělena do tří částí – v první jsou 

informace o zařízení, ve druhé informace související s výkonem praxe a třetí část představují přílohy, 

které mohou vhodně doplňovat a ilustrovat obsah dokumentu. Formulář zprávy z praxe najdete 

v Moodle v sekci Odborné praxe. 

Nejobtížnější částí zpracování tohoto dokumentu bývá popis naplnění vzdělávacích cílů, zejména pak 

použití a popis důkazů. Studenti by měli jít do patřičné hloubky, uvádět konkrétní příklady a zážitky, 

zamýšlet se nad sebou i průběhem praxe. V oblasti osobního rozvoje se nejedná o „tvrdé“ důkazy, ale o 

poctivou sebereflexi, tedy schopnost nahlédnout na sebe sama v určitých situacích a identifikovat 

všechny faktory (vnitřní i vnější), které měly vliv na průběh dané situace. 

Příkladem dobré sebereflexe je následující výňatek ze zprávy z praxe (Zdroj: Zprávy z praxí studentů 2. 

roč. CHASOP – zimní semestr 2011): 

Cíl: Reflektovat osobní stresy, jejich příčiny a projevy a emočně se vylaďovat 

Popis stavu před praxí: 

„Z mojí předešlé praxe na Magistrátě jsem navštívila jeden azylový dům pro muže a necítila jsem se 

tam dobře. Cítila jsem pocit úzkosti a možného nebezpečí a nevěděla jsem, z jakého důvodu. Obavám 

se, že v prostředí azylového domu pro matky s dětmi to bude podobné. Chtěla bych zjistit možnou 

příčinu mých negativních emocí a snažit se je ovládnout. Měla bych vždy skrývat svoje emoce?“  

 

Popis stavu po praxi: 

„Mé obavy z úzkostných stavů či pocitů nebezpečí se v průběhu praxe v Azylovém domě pro matky 

s dětmi vůbec nenaplnily. Prostředí domova bylo pro mě velice příjemné a čistotné. První den jsem 

byla uvítána mentorkou, která mě seznámila s průběhem praxe, byla jsem provedena po zařízení, 

seznámena s dokumenty, chodem zařízení i s některými klienty. Ve společnosti sociálních pracovníků 

jsem vnímala přijetí a pochopení. Příčiny mé spokojenosti pramení také ze skutečnosti, že jsem si 

mohla vyzkoušet řadu činností prováděných sociálními pracovníky v azylovém domě. Zvlášť pro mě 

byl přínosem přímý kontakt s klientkou při sepisování žádosti o službu či účast při individuálním 

plánování. Tímto způsobem jsem mohla lépe pochopit naučenou teorii ve školním prostředí. Při mé 

praxi jsem u sebe nezjistila výrazně negativní emoci či stres. Občas pro mě bylo nepříjemné chování 

některých maminek k dítěti, které se mi jevilo agresivně či neadekvátně. Proto jsem se radila se soc. 

pracovnicí, jak v takovýchto případech postupovat. V souvislosti s touto zkušeností jsem se tedy 
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setkala i s etickými dilematy, kde se musí správně posoudit míra soukromí klientů a jejich práv a kde 

hranice jejich soukromí či rozhodnutí překračuje hranice.  

Když reflektuji příčinu příjemného prostředí s danou sociální skupinou, myslím si, že cílová skupina 

matek s dětmi ve většině případů chce řešit svoji sociální situaci, matky mají motivaci kvůli dětem a 

musí dodržovat určité návyky a pravidla.“ 

 

V části profesního rozvoje pak uvádějte důkazy toho, že a jak jste stanovený cíl naplnili. Škála možných 

důkazů je pestrá. Patří mezi ně záznamy či přepisy konkrétních situací (rozhovor s klientem či 

pracovníkem, vedení porady, vedení programu pro děti atp.), popisy konkrétních situací, komentované 

dokumenty (např. diagram organizační struktury zařízení včetně vysvětlení). 

Příklady dobré praxe uvádíme zde (Zdroj: Zprávy z praxí studentů 2. roč. CHASOP – zimní semestr 

2011): 

Cíl: Uvést konkrétní příklad etického problému a etického dilematu a reflektovat je v kontextu 

standardu č. 2 – Ochrana práv osob (kompetence I. 3)  

Popis stavu před praxí (najít definice práv klientů v metodických dokumentech zařízení – standardu č. 

2, jedná-li se o poskytovatele sociálních služeb): 

„Mezi pojmy etický problém a etické dilema je jen nepatrný rozdíl. Obě slova pochází z řečtiny. Slovo 

„problémy“ označuje diskutabilní, složité situace, které vyžadují řešení. Etické problémy mají alespoň 

jedno správné řešení nebo jednu možnost správného řešení. Řešení v některých situacích může být 

složité, ale pokud existuje správné řešení, nedá se hovořit o dilematu. Slovo „dilema“ označuje 

dvojaký argument v konfliktních situacích. Dilema je tedy výběr mezi dvěma nebo více nechtěnými 

možnostmi. Etická dilemata mohou nastat jako důsledek různorodé povinnosti vůči klientovi, 

zaměstnancům i společnosti.  

V každém zařízení existují dokumenty Práva klientů, kde je vymezeno, na co má klient právo, a 

Etický kodex, kde je dané, co pracovníci mohou či nemohou (jejich povinnosti a práva) vzhledem ke 

klientovi.  

Abych mohla tento cíl naplnit, je pro mě důležité seznámit se s těmito dokumenty v daném zařízení. 

Zároveň si všímat situací, při kterých bych si nevěděla rady nebo bych váhala, co je správné. 

Na praxi se mohou objevit situace, kdy budou porušována klientova práva, omezována jejich 

svoboda a rozhodování, či pošlapána jejich důstojnost.“ 

 

Popis stavu po praxi - důkazy: 

„Tento cíl byl pro mě zprvu velmi lehký, neboť jsem si myslela, že nějakou situaci zažiji a hned ji 

rozpoznám, ale opak byl pravdou. Týden praxe uplynul a já přemýšlela a čekala na nějaké dilema. 

Během týdne mi bylo umožněno nahlédnout do Etického kodexu pracovníka a také do standardu 2. 

Ochrana práv osob. V zařízení mají také danou směrnici o střetech zájmů 14/2010, které by se mohly 

projevit (např. zařízení přijme uživatele přednostně po obdržení finančního či hmotného daru, 

zařízení brání uživateli v opuštění služby, zařízení či pracovníci plánují aktivity uživateli podle svých 
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potřeb, nikoliv v zájmu maximální aktivizace a rozvoje osobního potenciálu uživatele, pracovní doba 

se podřizuje potřebám pracovníků či ekonomickým hlediskům zařízení, uživatel vykonává v zařízení 

pomocné práce bez nároku na odměnu, zařízení či pracovníci zatajují či zlehčují stížnosti uživatele na 

kvalitu služby). Po zhlédnutí jsem na situace, kterých jsem byla součástí, nahlížela z jiného úhlu 

pohledu a zpětně mě napadalo, že zrovna tato situace má více řešení, která nemusí být všechna 

správná, nebo bych se nad ním pozastavila či udělala jinak než pracovník.  

Jako první situace mě hned napadla s klientem J., který se často sebepoškozuje, když se mu něco 

nelíbí a je nervózní. Já jako nový člověk v zařízení jsem neměla tolik zkušeností s klienty a nevěděla 

jsem, jak reagovat na některé situace. (Na reakce některých klientů mě předem upozornili 

pracovníci.) Klient J. seděl na podlaze ve společenské místnosti, pro mě nevypadal nijak nervózně, 

najednou začal o podlahu ťukat prsty. To jsem věděla, že začíná být nervózní. Najednou se začal vší 

silou fackovat po obličeji, byly to silné údery. Ale nebylo to vše, bouchal hlavou do podlahy. V tu 

chvíli jsem nevěděla, co mám dělat, co bude správné. Na jednu stranu jsem mu chtěla pomoci, 

přiblížit se k němu, aby toho nechal. Jít za ním, nějakým způsobem ho chytit, aby si už dál 

neubližoval. Na druhou stranu jsem měla strach o sebe, bála jsem se, že když se mu budu snažit 

pomoci v tom, aby toho nechal, že také jednu „schytám“. V hlavě se mi přemítalo: jeho ochrana před 

ublížením nebo moje? Začala jsem na něj volat jménem, ať toho nechá. Nepomáhalo. Nakonec to 

slyšeli pracovníci a zasáhli tím, že na něj hlasitě zavolali, ať toho nechá, poslechl. 

Ve Standardu č. 2 jsou uvedeny postoje personálu, které mohou ovlivnit chování uživatele služby, 

nějakým způsobem mu jsou omezena/upřena jejich práva. Po přečtení těchto postojů mne napadly 

další etické problémy či etická dilemata. Jako další bych zařadila situaci, kdy klientka D. seděla 

v jídelně, čekala na jídlo, byla nervózní, neboť měla hlad. Pro mě tato situace znamenala pošlapání 

lidské důstojnosti, neboť jídlo, které skončilo nakonec na zemi, bylo hozeno po klientce skrze okénko, 

jako po nějakém zvířeti. V tu chvíli jsem přemýšlela, co jiného mohl pracovník udělat. Pro mě se stalo 

otazníkem to, jakým jiným způsobem se zachovat, aby klientovi nebyla porušována práva a zároveň 

mu bylo vštěpováno slušné stolování. Já bych jednala jinak, snažila bych se klientce vysvětlit, že se 

stravují všichni dohromady, stravování probíhá u stolu, ať chvíli vyčká, byla bych trpělivá při 

vysvětlování. Pracovník jednal ve své pohodlnosti, klientce nevysvětlil, aby počkala na jídlo. 

Další dilema bylo pro mě krmení klientů, kdy jsem krmila klientku V., která měla obtíže s polykáním. 

Při krmení jsem se snažila respektovat její tempo v jídle, aby se nezadávila, nebylo jí špatně. Za dobu 

oběda jsem „stihla“ pouze nakrmit tuto klientku, personál nakrmil zbytek klientů. V situaci jsem byla 

praktikantkou, mým účelem praxe bylo věnovat se naplno klientům, to jsem splnila, ale pokud bych 

byla jednou z pracovnic, perou se ve mně příklady řešení, jakým způsobem krmit, aby každý měl 

uspokojenou svou potřebu najíst se. Krmit takovou rychlostí, abych stihla nakrmit daný počet klientů 

a stravování neprobíhalo do večera, ale zároveň respektovat klientovo tempo v jídle, aby se nedávil. 

Další situace, při které bych se zachovala já jinak, byla při koupání klientů. S klienty se při přesunu 

z koupacího lůžka do postele nebo naopak zacházelo jako s věcí (zvěcňování klienta). Někdy nebyl 

klient upozorněn na přesun. Přela se zde časová vytíženost pracovníků (rychlost při koupání, aby se 
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stihli všichni klienti) a důstojné zacházení s klientem jako lidskou bytostí. Také v některých případech 

bylo porušeno právo na soukromí. Při přesunu do lůžka byly otevřeny dveře, klient byl obnažen. 

Při reflektování tohoto cíle nechci být jen kritická. Vím, že v takovém velkém zařízení je časová 

vytíženost velmi závažným problémem, se kterým pracovníci bojují. Naopak jako pozitivum vidím, 

že s klienty hovoří otevřeně, vyslechnou si jejich problémy, povídají si s nimi jako s dospělými (žádné 

infantilní zacházení s klienty).“ 

 

Cíl: Rozumět pravidlům a režimu organizace v kontextu řízení kvality služeb 

Popis stavu před praxí: 

„Budu se snažit porozumět tomu, na jakém principu funguje daný denní stacionář. Tzn. Jaká jsou zde 

pravidla a režim. Kde jsou tato pravidla uvedena a zda-li jsou dostupná. Je nutný každý den stejný 

režim? Mají pravidla a režim své opodstatnění? Vyberu si tři pravidla a pokusím se objasnit příčinu 

jejich vzniku.“ 

 

Popis stavu po praxi: 

Než jsem nastoupila na praxi na denní stacionář v Topolanech, měla jsem o něm poněkud zkreslené 

myšlenky. Domnívala jsem se, že tento druh zařízení funguje na principu. "mateřské školy na hlídání 

dětí" – rodič zde odloží dítě na určitou část dne, aby měl čas na práci, na kterou v běžném dni nemá 

velké množství času. Denní stacionář je ovšem jiný druh zařízení. Mají zde přicházet mentálně nebo 

kombinovaně handicapovaní klienti, kteří se mají individuálním způsobem rozvíjet. Měli by se zde 

posilovat, podporovat, směřovat k činnostem pro uplatnění v běžném životě. Pracovník by se měl 

snažit spolu s klientem nastavit cíl vedoucí k seberealizaci a samostatnosti handicapovaného člověka. 

Po splnění svého cíle by měl klient ze zařízení opět odejít. 

Každý klient při vstupu do zařízení podepisuje smlouvu. Měl by smlouvě rozumět a rozhodovat sám 

za sebe. Proto musí být smlouva přizpůsobená specifické skupině. Ve smlouvě jsou klienti 

obeznámeni s pravidly a denním režimem zařízení. Řádně ji podepisují souhlasem. V průběhu pobytu 

na stacionáři jsou klientům připomínány jejich pravidla a také mají vždy možnost do nich 

nahlédnout.  

Každý den probíhá ve stacionáři mírně odlišně, ale každý den konají klienti stejné činnosti. V 

závislosti na ročním období se tyto činnosti mění. Je nutné, aby se činnosti opakovaly, neboť je zde 

důležitý stereotyp důležitý pro jejich paměť. Častokrát jsem byla svědkem toho, že klient si na druhý 

den nepamatoval činnost, kterou vykonával den předešlý. Jejich časový úsek pro zapamatování si 

jedné věci je mnohem delší než u mentálně zdravého člověka, proto tento každodenní stereotyp v 

činnostech. 

V zařízení bylo několik druhů pravidel. Například pravidla pracovníků, pravidla klíčových 

pracovníků, pravidla klientů. Já jsem si vybrala pro mě nejaktuálnější, tj. obecná pravidla pro 

studenty. 
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Nezvat klienta domů – pravidlo jasně souvisí s hranicemi, které si určím s klientem. Je nutné 

vyhranit si dobu, kdy jsem pro klienta, a dobu, kdy moje práce končí a já jdu domů. 

Nevyužívat klienta pro své vlastní potřeby – téma své vlastní potřeby je pro mě velmi zajímavé. 

Kladu si otázku, kdy klientovi pomáhám a kdy si plním svoji vlastní potřebu, aniž si to uvědomuji? 

Mohu objímat klienta proto, že mě o to žádá nebo proto, že si léčím svoji vlastní frustraci? Zde mě 

napadá ještě myšlenka toho, že by pracovník měl naslouchat klientovi a nemělo by se stát to, že klient 

musí naslouchat pracovníkovi. 

Zdržovat se intimních kontaktů s uživatelem – pravidlo, dle mého názoru, související s pravidlem: 

nevyužívat klienta pro své vlastní potřeby. Zde je důležité zachovat si role pracovníka a roli klienta. 

Při intimním kontaktu by se toto pravidlo porušilo a mohlo by klientovi třeba i naopak ublížit.“ 

Z použitých příkladů dobré praxe je patrné, že rozsah textu nemusí být stručný, naopak umět zachytit 

vše podstatné a jít do hlouby vyžaduje odpovědný přístup a určitý cit pro jazyk. Tutor ocení detailní 

popis konkrétních situací i zkušeností či emocí studenta – vše je nedílnou součástí procesu učení.  

 

 

Tip pro studenty: 

Nepodceňujte formální úpravu dokumentu, ani kvalitu obsahu. Tutor vám zprávu může vrátit 

k přepracování, nejvýše však třikrát! Dodržujte také termíny zadané tutorem! Pokud se vám nepodaří 

dokument doladit podle zadaných kriterií, nebudete z předmětu klasifikováni (možnost opakovat 

ročník je taky řešení, ale trochu krkolomné). 

6.3.4 Portfolio 

Podkladem pro udělení klasifikace je portfolio, kde student zaznamenává, na kterých praxích už byl a 

co se naučil a dozvěděl v oblasti sociální a humanitární práce, a slouží mu coby zdroj důkazů, že kus 

cesty za sebou již má. Portfolio také usnadňuje proces provázení – ročníkový tutor se může 

v materiálech studenta seznámit s jeho dosavadním vývojem. 

Portfolio má také výrazný prezentační potenciál. Student i absolvent díky portfoliu může svému 

potenciálnímu zaměstnavateli přehledně prokázat, v čem je kompetentní, jaké jsou jeho silné a slabé 

stránky, jakým způsobem se chce profesně a osobně rozvíjet a jaké konkrétní zkušenosti během studia 

posbíral. 

Portfolio povinně obsahuje:  

životopis studenta (u studentů, kteří praxi tráví v zahraničí, také v cizím jazyce), 

kontrakty ke všem povinným praxím a zprávy z povinné praxe z každého pracoviště,  

hodnocení studentova pobytu na pracovišti mentorem, 

různé relevantní informační materiály z jednotlivých pracovišť, 
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výstupy z dalšího studentova vzdělávání (kurzy, semináře, výcviky, konference, dobrovolnictví, 

reference). 

Kromě obsahu hodnotí tutor také kulturu portfolia a dodržení všech pokynů školy stran formální 

úpravy dokumentů (např. dodržení jednotného vizuálního stylu). 

 

 Tip pro studenty: 

 Pro přehlednost můžeme shrnout všechny povinnosti, které máte během všech fází praktického 

vzdělávání (pro milovníky klasiky: Litera scripta manet – co je psáno, to je dáno): 

 odpovědně a včas si vybíráte vhodné pracoviště, registrujete se v Moodle, 

 v případě volené praxe zajistíte podpis smlouvy mezi školou a pracovištěm, a to před nástupem 

na praxi, 

 dodržujete všechny pokyny a termíny stanovené školou i pracovištěm, 

 konzultujete s tutorem a mentorem vzdělávací cíle, které uvedete v třístranném kontraktu 

(získáváte i další informace, které jsou v něm potřeba), 

 sbíráte důkazy a další materiály k dokumentaci plnění vzdělávacích cílů a doplnění portfolia, 

 informujete školu i pracoviště o všech změnách a mimořádných situacích, 

 píšete zprávu z praxe a vkládáte ji do portfolia, 

 kultivovanou formou poskytujete zpětnou vazbu tutorovi, mentorovi a pracovišti. 
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7. Vzdělávací cíle pro jednotlivé ročníky a vzdělávací 
programy 

7.1. Charitativní a sociální práce 

 

1. ročník / obor CHASOP / zimní semestr 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Zdůvodním, proč jsem si vybral/a danou službu. 

Reflexe: Popíši, co jsem na praxi zjistil/a vzhledem k přípravě před praxí. 

 

2. Reflektovat svoje silné a slabé stránky pro daný typ praxe 
 
Reflexe: Popíši, zda a jak se v průběhu praxe projevovaly moje silné a slabé stránky. Zamyslím 

se nad významem silných stránek pro výkon sociální práce a nad strategiemi, které mi mohou 

pomoci pracovat na překonání slabých stránek (vlastní zamyšlení, popř. inspirace dle diskuze s 

mentorem či jiným pracovníkem). 

3. Reflektovat obavy, nejistoty, zátěžové situace ve vztahu ke zvolené praxi 
 
Příprava před praxí: Identifikuji situace, které by pro mě mohly být ohrožením nebo rizikem 

v průběhu praxe, a zamyslím se nad strategiemi jejich zvládání. 

Reflexe: Uvedu příklady těchto situací a způsobů, jak jsem se s nimi vyrovnával/a. 

 

Oblast profesního rozvoje 

4. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Popíši, co konkrétně bych se chtěl/a naučit a dozvědět z oblasti sociální 

práce. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 
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1. ročník / obor CHASOP / letní semestr 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Zdůvodním, proč jsem si vybral/a danou službu. 

Reflexe: Popíši, co jsem na praxi zjistil/a vzhledem k přípravě před praxí. 

 

2. Reflektovat svoje silné a slabé stránky pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Vyberu si své silné a slabé stránky, které v rámci praxe budu sledovat, 

popíši situace z osobního či profesního života, kdy a jak tyto stránky využívám. 

Reflexe: Popíši, zda a jak se vybrané silné a slabé stránky projevovaly v průběhu praxe. Popíši, 

v čem ovlivnily práci s klientem či spolupracovníky. Zamyslím se nad významem silných stránek 

pro výkon sociální práce a nad strategiemi, které mi mohou pomoci pracovat na překonání 

slabých stránek (vlastní zamyšlení, popř. inspirace dle diskuze s mentorem či jiným 

pracovníkem). 

3. Reflektovat obavy, nejistoty, zátěžové situace ve vztahu ke zvolené praxi 
 
Příprava před praxí: Identifikuji situace, které by pro mě mohly být ohrožením nebo rizikem 

v průběhu praxe, a zamyslím se nad strategiemi jejich zvládání. 

Reflexe: Uvedu příklady těchto situací a způsobů, jak jsem se s nimi vyrovnával/a. 

 

Oblast profesního rozvoje 

4. Naučit se rozeznávat tyto hodnoty sociální práce: lidská důstojnost 
a individuální přístup a jejich uplatnění na pracovišti 
 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji definici těchto hodnot, popíši, jak 

uvedeným hodnotám rozumím. Na základě zdrojů z TMSP se zamyslím nad významem 

individuálního plánu pro klienta. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši konkrétní příklady naplňování uvedených hodnot během praxe, 

vyhledám dokumentaci vztahující se k těmto hodnotám. Popíši, co mě při seznámení s 

individuálním plánem klienta zaujalo, co bylo inspirující, co bylo důležité pro klienta apod. 
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5. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 

 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji zvolené téma, popíši, jak tématu 

rozumím a ve kterém teoretickém předmětu jsem se s ním setkal/a. Zvolím si cíl odpovídající 

typu praxe a mému zájmu. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 

 

2. ročník / obor CHASOP / zimní semestr 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Zvolím jedno téma z oblasti osobního rozvoje (např. motivace, zvládání 

zátěže, osobnostní vlastnosti, nastavování hranic, předsudky, silné a slabé stránky…) a 

zdůvodním svoji volbu. 

Reflexe: Zreflektuji svůj osobní rozvoj ve zvoleném tématu. 

 

Oblast profesního rozvoje 

2. Umět vést rozhovor 
 
Příprava před praxí: Popíši fáze, zásady a prvky vedení rozhovoru. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši konkrétní příklady jednotlivých fází, zásad a prvků vedení 

rozhovoru. 

 
3. Seznámit se se systémem vykazování a zpracovávání dat o klientech 

 
Důkaz naplnění cíle: Popíši používaný systém na současné praxi a vydefinuji, k čemu slouží. 

 
4. Umět reflektovat etický problém a etické dilema v praxi 

 
Příprava před praxí: Teoreticky vymezím pojem etické dilema a etický problém a zamyslím 

se, jaké etické problémy či dilemata očekávám na daném pracovišti v kontextu sociální práce. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši konkrétní příklady etického dilematu a etického problému, se 

kterými jsem se na praxi setkal/a, popř. se kterým se setkal mentor či další kolega z pracoviště. 
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5. Umět reflektovat využití terapeutického a poradenského paradigmatu v 

praxi 
 
Příprava před praxí: Teoreticky vymezím terapeutické a poradenské paradigma v sociální 

práci. 

Důkaz naplnění cíle: Uvedu konkrétní situace využití terapeutického a poradenského 

paradigmatu v praxi. 

 

6. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji zvolené téma, popíši, jak tématu 

rozumím a ve kterém teoretickém předmětu jsem se s ním setkal/a. Zvolím si cíl odpovídající 

typu praxe a mému zájmu. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 

 

 

2. ročník / obor CHASOP / letní semestr 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Zdůvodním, proč jsem si vybral/a danou službu, co konkrétně bych se 

chtěl/a naučit a dozvědět. 

Reflexe: Popíši, co jsem na praxi zjistil/a vzhledem k přípravě před praxí. 

 

2. Reflektovat obavy, nejistoty, zátěžové situace ve vztahu ke zvolené praxi 
 
Příprava před praxí: Identifikuji situace, které by pro mě mohly být ohrožením nebo rizikem 

v průběhu praxe, a zamyslím se nad strategiemi jejich zvládání. 

Reflexe: Uvedu příklady těchto situací a způsobů, jak jsem se s nimi vyrovnával/a. 

3. Reflektovat svůj osobní rozvoj mého vztahu k profesi sociální práce 
(Vzdělávací cíl pro druhou praxi v letním semestru) 

Příprava před praxí: Před praxí popíši, jak se vyvíjel můj postoj a vztah k profesi sociální 

práce. 
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Reflexe: Zreflektuji, jak praxe ovlivnila můj postoj a vztah k profesi sociální práce. 

 

Oblast profesního rozvoje 

4. Umět posoudit situaci klienta 
 
Příprava před praxí: Vysvětlím význam posouzení situace klienta. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši, jak probíhá posouzení situace klienta, jaké techniky pro 

posouzení pracovníci používají a kde a jak je posouzení zaznamenáno. 

 
5. Umět reflektovat využití reformního paradigmatu v praxi 

 
Příprava před praxí: Teoreticky vymezím reformní paradigma v sociální práci. 

Důkaz naplnění cíle: Uvedu konkrétní situace využití reformního paradigmatu v praxi. 

6. Seznámit se s výroční zprávou organizace s důrazem na ekonomickou 
část (cíl pro první praxi) 
 
Příprava před praxí: Prostuduji ekonomickou část výroční zprávy organizace se zaměřením 

na následující otázky. 

Z jakých zdrojů je organizace financována? 

Má organizace vlastní prostředky a z jakých činností pocházejí? 

V jakém poměru jsou státní a soukromé prostředky, čerpá organizace evropské prostředky? 

Důkaz naplnění cíle: Na základě studia výroční zprávy a dalších zdrojů (jiné písemné zdroje, 

rozhovor s mentorem, ekonomem) uvedu odpovědi na otázky uvedené v přípravě. 

7. Seznámit se s výroční zprávou organizace s důrazem na ekonomickou 
část (cíl pro druhou praxi) 
 

Příprava před praxí: Prostuduji ekonomickou část výroční zprávy organizace se zaměřením 

na následující otázky. 

S kolika finančními zdroji organizace pracuje? 

Kdo získává prostředky pro organizaci? 

Účetnictví je vedeno interně nebo externě? 

Jaké vnitřní směrnice pro finanční oblast jsou v organizaci zpracovány? 

Důkaz naplnění cíle: Na základě studia výroční zprávy a dalších zdrojů (jiné písemné 

zdroje, rozhovor s mentorem, ekonomem) uvedu odpovědi na otázky uvedené v přípravě. 
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8. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji zvolené téma, popíši, jak tématu 

rozumím a ve kterém teoretickém předmětu jsem se s ním setkal/a. Zvolím si cíl odpovídající 

typu praxe a mému zájmu. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 

 

 

3. ročník / obor CHASOP / tuzemské praxe 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Popíši, z jakého důvodu jsem si vybral/a danou organizaci/službu, co 

konkrétně bych se chtěl/a naučit a dozvědět vzhledem ke svému osobnímu rozvoji. 

Reflexe: Popíši, jak se u mě motivace v průběhu praxe proměňovala, co změnu způsobilo. 

Zreflektuji i dopad motivace na můj osobní rozvoj. 

 

2. Reflektovat svůj osobní rozvoj mého vztahu k profesi sociální práce 
 
Příprava před praxí: Před praxí popíši, jak se vyvíjel můj postoj a vztah k profesi sociální 

práce. 

Reflexe: Zreflektuji, jak dvouměsíční praxe ovlivnila můj postoj a vztah k profesi sociální práce. 

 

Oblast profesního rozvoje 

3. Umět reflektovat využití teoretických přístupů v praxi 
 

Příprava před praxí: Popíši min. 3 příklady teoretických přístupů, které by mohly být na 

pracovišti praxe vhodně využity. Zaměřím se na všechna tři paradigmata. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši, které teorie, metody a techniky práce s klienty jsem na 

pracovišti sám aplikoval/a a z kterého paradigmatu vychází. 

 
4. Identifikovat u klientů spirituální potřeby a reflektovat jejich naplňování v 

praxi 
 
Příprava před praxí: Zformuluji, jak rozumím pojmu spirituální potřeby. 

Důkaz naplnění cíle: Uvedu, zda je při práci s klientem oblast spirituality tematizovaná a jak. 
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Oblast přínosu pro organizaci 

5. Zrealizovat projekt či aktivitu, která bude přínosná pro organizaci 
 
Příprava před praxí: Promyslím si, v čem konkrétně můžu být pro organizaci prospěšný/á. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši průběh realizace projektu či aktivity, jeho/její dopad pro 

organizaci a budu reflektovat, co jsem se tím naučil/a. 

 

3. ročník / obor CHASOP / zahraniční praxe 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Popíši, z jakého důvodu jsem si vybral/a danou organizaci/službu, co 

konkrétně bych se chtěl/a naučit a dozvědět vzhledem ke svému osobnímu rozvoji. 

Reflexe: Popíši, jak se u mě motivace v průběhu praxe proměňovala, co změnu způsobilo. 

Zreflektuji dopad motivace na můj osobní rozvoj. 

 

2. Reflektovat svůj osobní rozvoj mého vztahu k profesi sociální práce 
 
Příprava před praxí: Před praxí popíši, jak se vyvíjel můj postoj a vztah k profesi sociální práce. 

Reflexe: Zreflektuji, jak dvouměsíční praxe ovlivnila můj postoj a vztah k profesi sociální práce. 

 

Oblast profesního rozvoje 

3. Umět reflektovat využití teoretických přístupů v praxi 
 
Příprava před praxí: Popíši příklady teoretických přístupů, které by mohly být na pracovišti 

praxe vhodně využity. Zaměřím se na všechna tři paradigmata. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši, které teorie, metody a techniky práce s klienty jsem na pracovišti 

sám aplikoval/a a z kterého paradigmatu vychází. 
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4. Seznámit se s odlišnými způsoby práce v organizaci, které mohou být 
inspirací pro sociální práci v České republice 
 
Příprava před praxí: Z dostupných materiálů se pokusím zjistit odlišné způsoby práce v 

organizaci. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši odlišné/specifické způsoby práce, které jsem na pracovišti 

identifikoval/a, a uvedu možnosti aplikace v českých podmínkách a případné limity pro jejich 

využití. 

 

Oblast kulturních rozdílů 

5. Identifikovat u sebe předsudky a stereotypy spjaté s kulturou hostitelské 
země a překonávat je 
 
Příprava před praxí: Identifikuji u sebe před praxí v zahraničí své předsudky a stereotypy 

spjaté s kulturou země. 

Důkaz naplnění cíle: Zreflektuji, které předsudky a stereotypy se během mé praxe, pobytu 

v zahraničí projevily a jak zasáhly do mé sociální práce. 

 

1. ročník / obor CHASOP / kombi studium 

 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Zdůvodním, proč jsem si vybral/a danou službu. 

Reflexe: Popíši, co jsem na praxi zjistil/a vzhledem k přípravě před praxí. 

 

2. Reflektovat svoje silné a slabé stránky pro daný typ praxe 
 
Reflexe: Popíši, zda a jak se v průběhu praxe projevovaly moje silné a slabé stránky. Zamyslím 

se nad významem silných stránek pro výkon sociální práce a nad strategiemi, které mi mohou 

pomoci pracovat na překonání slabých stránek (vlastní zamyšlení, popř. inspirace dle diskuze s 

mentorem či jiným pracovníkem). 
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3. Reflektovat obavy, nejistoty, zátěžové situace ve vztahu ke zvolené praxi 
 
Příprava před praxí: Identifikuji situace, které by pro mě mohly být ohrožením nebo rizikem 

v průběhu praxe, a zamyslím se nad strategiemi jejich zvládání. 

Reflexe: Uvedu příklady těchto situací a způsobů, jak jsem se s nimi vyrovnával/a. 

 

Oblast profesního rozvoje 

4. Učit se rozeznávat tyto hodnoty sociální práce: lidská důstojnost a 
individuální přístup a jejich uplatnění na pracovišti 
 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji definici těchto hodnot, popíši, jak 

uvedeným hodnotám rozumím. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši konkrétní příklady naplňování uvedených hodnot během praxe. 

Popíši, co mě při seznámení s individuálním plánem klienta zaujalo, co bylo inspirující, co bylo 

důležité pro klienta apod. 

 
5. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 

 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji zvolené téma, popíši, jak tématu 

rozumím a ve kterém teoretickém předmětu jsem se s ním setkal/a. Zvolím si cíl odpovídající 

typu praxe a mému zájmu. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 

 

 

2. ročník / obor CHASOP / kombi studium 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Zdůvodním, proč jsem si vybral/a danou službu. 

Reflexe: Popíši, co jsem na praxi zjistil/a vzhledem k přípravě před praxí. 
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2. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Zvolím jedno téma z oblasti osobního rozvoje (např. motivace, zvládání 

zátěže, osobnostní vlastnosti, nastavování hranic, předsudky, silné a slabé stránky…) a 

zdůvodním svoji volbu. 

Reflexe: Zreflektuji svůj osobní rozvoj ve zvoleném tématu. 

 

 

Oblast profesního rozvoje 

3. Umět reflektovat etický problém a etické dilema v praxi 
 
Příprava před praxí: Teoreticky vymezím pojem etické dilema a etický problém. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši konkrétní příklady etického dilematu a etického problému, se 

kterými jsem se na praxi setkal/a, popř. se kterým se setkal mentor či další kolega z pracoviště. 

 
4. Umět posoudit situaci klienta 

 
Příprava před praxí: Vysvětlím význam posouzení situace klienta. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši, jak probíhá posouzení situace klienta, jaké techniky pro 

posouzení pracovníci používají a kde a jak je posouzení zaznamenáno. 

 
5. Umět reflektovat využití terapeutického a poradenského paradigmatu v 

praxi 
 
Příprava před praxí: Teoreticky vymezím terapeutické a poradenské paradigma v sociální 

práci. 

Důkaz naplnění cíle: Uvedu konkrétní situace využití terapeutického a poradenského 

paradigmatu v praxi. 

6. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji zvolené téma, popíši, jak tématu 

rozumím a ve kterém teoretickém předmětu jsem se s ním setkal/a. Téma musí být mimo 

předmět TMSP. Zvolím si cíl odpovídající typu praxe a mému zájmu. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 
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3. ročník / obor CHASOP / kombi studium 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Popíši, z jakého důvodu jsem si vybral/a danou organizaci/službu, co 

konkrétně bych se chtěl/a naučit a dozvědět vzhledem ke svému osobnímu rozvoji. 

Reflexe: Popíši, jak se u mě motivace v průběhu praxe proměňovala, co změnu způsobilo. 

Zreflektuji i dopad motivace na můj osobní rozvoj. 

 

2. Reflektovat svůj osobní rozvoj mého vztahu k profesi sociální práce 
 
Příprava před praxí: Před praxí popíši, jak se vyvíjel můj postoj a vztah k profesi sociální 

práce. 

Reflexe: Zreflektuji, jak praxe ovlivnila můj postoj a vztah k profesi sociální práce. 

 

Oblast profesního rozvoje 

3. Umět reflektovat využití teoretických přístupů v praxi 
 

Příprava před praxí: Popíši min. 3 příklady teoretických přístupů, které by mohly být na 

pracovišti praxe vhodně využity. Zaměřím se na všechna tři paradigmata. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši, které teorie, metody a techniky práce s klienty jsem na 

pracovišti sám aplikoval/a a z kterého paradigmatu vychází. 

 
4. Identifikovat u klientů spirituální potřeby a reflektovat jejich naplňování v 

praxi 
 
Příprava před praxí: Zformuluji, jak rozumím pojmu spirituální potřeby. 

Důkaz naplnění cíle: Uvedu, zda je při práci s klientem oblast spirituality tematizovaná a jak. 
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Student si zvolí cíl 5A nebo cíl 5B dle typu pracoviště. 

 
5A Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 

Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji zvolené téma, popíši, jak tématu 

rozumím a ve kterém teoretickém předmětu jsem se s ním setkal/a. Zvolím si cíl odpovídající 

typu praxe a mému zájmu. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 

5B Zrealizovat projekt či aktivitu, která bude přínosná pro organizaci 
 

Příprava před praxí: Promyslím si, v čem konkrétně můžu být pro organizaci prospěšný/á. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši průběh realizace projektu či aktivity, jeho/její dopad pro 

organizaci a budu reflektovat, co jsem se tím naučil/a. 
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7.2. Sociální a humanitární práce 

 

1. ročník / obor SOHUP / letní semestr / první praxe 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Zdůvodním, proč jsem si vybral/a danou službu. 

Reflexe: Popíši, co jsem na praxi zjistil/a vzhledem k přípravě před praxí. 

 

2. Reflektovat svoje silné a slabé stránky pro daný typ praxe 
 
Reflexe: Popíši, zda a jak se v průběhu praxe projevovaly moje silné a slabé stránky. Zamyslím 

se nad významem silných stránek pro výkon sociální práce a nad strategiemi, které mi mohou 

pomoci pracovat na překonání slabých stránek (vlastní zamyšlení, popř. inspirace dle diskuze s 

mentorem či jiným pracovníkem). 

3. Reflektovat obavy, nejistoty, zátěžové situace ve vztahu ke zvolené praxi 
 
Příprava před praxí: Identifikuji situace, které by pro mě mohly být ohrožením nebo rizikem 

v průběhu praxe, a zamyslím se nad strategiemi jejich zvládání. 

Reflexe: Uvedu příklady těchto situací a způsobů, jak jsem se s nimi vyrovnával/a. 

 

Oblast profesního rozvoje 

4. Seznámit se s individuálním plánem klienta 
 
Příprava před praxí: Na základě zdrojů z TMSP se zamyslím nad významem individuálního 

plánu pro klienta. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši, co mě při seznámení s individuálním plánem klienta zaujalo, 

bylo inspirující, bylo důležité pro klienta apod. 
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1. ročník / obor SOHUP / letní semestr / druhá praxe 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoje silné a slabé stránky pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Vyberu si své silné a slabé stránky, které v rámci praxe budu sledovat, 

popíši situace z osobního či profesního života, kdy a jak tyto stránky využívám. 

Reflexe: Popíši, zda a jak se vybrané silné a slabé stránky projevovaly v průběhu praxe. Popíši, 

v čem ovlivnily práci s klientem či spolupracovníky. Zamyslím se nad významem silných stránek 

pro výkon sociální práce a nad strategiemi, které mi mohou pomoci pracovat na překonání 

slabých stránek (vlastní zamyšlení, popř. inspirace dle diskuze s mentorem či jiným 

pracovníkem). 

2. Reflektovat obavy, nejistoty, zátěžové situace ve vztahu ke zvolené praxi 
 
Příprava před praxí: Identifikuji situace, které by pro mě mohly být ohrožením nebo rizikem 

v průběhu praxe, a zamyslím se nad strategiemi jejich zvládání. 

Reflexe: Uvedu příklady těchto situací a způsobů, jak jsem se s nimi vyrovnával/a. 

3. Reflektovat svůj osobní rozvoj mého vztahu k profesi sociální práce 
 
Reflexe: Zreflektuji, jak praxe ovlivnila můj postoj a vztah k profesi sociální práce. 

 

Oblast profesního rozvoje 

4. Naučit se rozeznávat tyto hodnoty sociální práce: lidská důstojnost 
a individuální přístup a jejich uplatnění na pracovišti 
 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji definici těchto hodnot, popíši, jak 

uvedeným hodnotám rozumím. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši konkrétní příklady naplňování uvedených hodnot během praxe, 

vyhledám dokumentaci vztahující se k těmto hodnotám. 

5. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji zvolené téma, popíši, jak tématu 

rozumím a ve kterém teoretickém předmětu jsem se s ním setkal/a. Zvolím si cíl odpovídající 

typu praxe a mému zájmu. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 
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2. ročník / obor SOHUP / zimní semestr 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Zvolím jedno téma z oblasti osobního rozvoje (např. motivace, zvládání 

zátěže, osobnostní vlastnosti, nastavování hranic, předsudky, silné a slabé stránky…) a 

zdůvodním svoji volbu. 

Reflexe: Zreflektuji svůj osobní rozvoj ve zvoleném tématu. 

 

Oblast profesního rozvoje 

2A Reflektovat používané metody a přístupy při práci s klientem 
 
Příprava před praxí: Zamyslím se, jaká paradigmata, metody a přístupy očekávám, že budou 

na daném pracovišti uplatňovány. 

Důkaz naplnění cíle: Na konkrétních příkladech z praxe budu demonstrovat užití 

identifikovaných paradigmat, metod a přístupů v praxi. 

 
2B Reflektovat, v jakých sektorech humanitární práce organizace působí a 

jaké přístupy/metody využívá 
 
Příprava před praxí: Popíši aktivity, které organizace realizuje, a do kterých sektorů spadají. 

Důkaz naplnění cíle: Popíši, jaké přístupy a metody humanitární práce jsou využívány při 

realizaci aktivit. 

 
Student si zvolí cíl 2A nebo cíl 2B dle typu pracoviště. 

 
3. Znát projektovou agendu pracoviště 

 
Příprava před praxí: Na základě dostupných informací uvedu, jaké projekty měla organizace 

v minulosti i v současnosti. 

Důkaz naplnění cíle: Vyberu si jeden z projektů, na kterém popíši, jakým způsobem je 

projektová agenda organizována. 
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4. Reflektovat etické aspekty praxe 

 
Příprava před praxí: Popíši význam etiky v praxi sociální a humanitární práce a zamyslím se, 

jaké etické problémy či dilemata očekávám na daném pracovišti v kontextu sociální či 

humanitární práce. 

Důkaz naplnění cíle: Uvedu konkrétní příklad eticky kontroverzní nebo zajímavé situace, se 

kterou jsem se na praxi setkal/a, popř. se kterým se setkal mentor či další kolega z pracoviště, a 

způsob, jakým byla tato situace řešena. 

5. Seznámit se s výroční zprávou organizace s důrazem na ekonomickou 
část 

 
Příprava před praxí: Prostuduji ekonomickou část výroční zprávy organizace se zaměřením 

na následující otázky. 

Z jakých zdrojů je organizace financována? 

Má organizace vlastní prostředky a z jakých činností pocházejí? 

V jakém poměru jsou státní a soukromé prostředky, čerpá organizace evropské prostředky? 

S kolika finančními zdroji organizace pracuje? 

Kdo získává prostředky pro organizaci? 

Účetnictví je vedeno interně nebo externě? 

Jaké vnitřní směrnice pro finanční oblast jsou v organizaci zpracovány? 

Důkaz naplnění cíle: Na základě studia výroční zprávy a dalších zdrojů (jiné písemné zdroje, 

rozhovor s mentorem, ekonomem) uvedu odpovědi na otázky uvedené v přípravě. 

6. Individuální cíl: Mým individuálním cílem je… 
 
Příprava před praxí: Z odborného zdroje prostuduji zvolené téma, popíši, jak tématu 

rozumím a ve kterém teoretickém předmětu jsem se s ním setkal/a. Zvolím si cíl odpovídající 

typu praxe a mému zájmu. 

Důkaz naplnění cíle: Přiřadím konkrétní příklady, které potvrzují naplnění vybraného cíle. 
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2. ročník / obor SOHUP / zahraniční praxe 

 

Oblast osobního rozvoje 

1. Reflektovat svoji motivaci pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Popíši, z jakého důvodu jsem si vybral/a danou organizaci/službu, co 

konkrétně bych se chtěl/a naučit a dozvědět vzhledem ke svému osobnímu rozvoji. 

Reflexe: Popíši, jak se u mě motivace v průběhu praxe proměňovala, co změnu způsobilo. 

Zreflektuji i dopad motivace na můj osobní rozvoj. 

 

2. Reflektovat svoje silné a slabé stránky pro daný typ praxe 
 
Příprava před praxí: Vyberu si své silné a slabé stránky, které v rámci praxe budu sledovat, 

popíši situace z osobního či profesního života, kdy a jak tyto stránky využívám. 

Reflexe: Popíši, zda a jak se vybrané silné a slabé stránky projevovaly v průběhu praxe. Popíši, 

v čem ovlivnily práci s klientem či spolupracovníky, zamyslím se nad významem uvedených 

stránek pro výkon sociální práce. 

3. Reflektovat obavy, nejistoty, zátěžové situace ve vztahu ke zvolené praxi 
 
Příprava před praxí: Identifikuji situace, které by pro mě mohly být ohrožením nebo rizikem 

v průběhu praxe, a zamyslím se nad strategiemi jejich zvládání. 

Reflexe: Uvedu příklady těchto situací a způsobů, jak jsem se s nimi vyrovnával/a. 

4. Reflektovat svůj osobní a profesní rozvoj mého vztahu k profesi 
sociální/humanitární/rozvojové práce 
 
Příprava před praxí: Před praxí popíši, jak se vyvíjel můj osobní i profesní postoj a vztah k 

profesi sociální/humanitární/rozvojové práce. 

Reflexe: Zreflektuji, jak praxe ovlivnila můj postoj a vztah k profesi 

sociální/humanitární/rozvojové práce. 
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Oblast profesního rozvoje 

5. Reflektovat svou bezpečnost na praxi 
 
Příprava před praxí: Vyplním bezpečnostní kartu. Na základě dostupných informací 

připravím koncept svého osobního bezpečnostního plánu pro daný typ praxe a danou zemi, 

identifikuji rizika a ohrožení a strategie řešení a prevence. 

Důkaz naplnění cíle: Na základě záznamů z bezpečnostního deníku a incident reportů budu 

reflektovat kvalitu své bezpečnostní přípravy a svého plánu. 

 
6. Znát cíle, hodnoty, činnosti a aktivity organizace, včetně projektů 

 
Příprava před praxí: Popíši cíle, hodnoty organizace, vyjmenuji činnosti, aktivity a projekty 

organizace a zamyslím se nad tím, kterých by se chtěl/a zvláště účastnit a proč. 

Důkaz naplnění cíle: Budu reflektovat své zapojení do aktivit, činností a projektů organizace. 

Popíši metody/přístupy/techniky, které organizace využívá při naplňování cílů svých aktivit. 

 
7. Přizpůsobit komunikaci věku, individualitě, kultuře a aktuálním 

podmínkám v kontextu cílové skupiny 
 
Příprava před praxí: Na základě dostupných zdrojů popíši specifika cílové skupiny, se kterou 

se setkám na své zahraniční praxi. 

Důkaz naplnění cíle: Uvedu situace, na kterých budu demonstrovat svou schopnost 

přizpůsobit komunikaci věku, individualitě, kultuře a aktuálním podmínkám. Reflektuji, které 

interkulturní kompetence jsem byl/a schopen/a využít a ve kterých spatřuji rezervy. 

 
8. Identifikovat rozdíly mezi českou kulturou a hodnotami a kulturou a 

hodnotami přijímající země 
 
Příprava před praxí: Popíši, jaké očekávám rozdíly mezi kulturou a hodnotami mé vlastní 

země a přijímající země nebo zemí, ze kterých přicházejí příjemci pomoci.   

Důkaz naplnění cíle: Popíši situace či zkušenosti, které moje očekávání ohledně rozdílnosti 

kultury a hodnot potvrdily nebo je pomohly korigovat prostřednictvím hlubšího pochopení 

kultury a hodnot dané země.  Zhodnotím, co pro mě tato zkušenost může znamenat do 

budoucna a jak mě profesně ovlivnila. 
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Oblast přínosu pro organizaci 

9. Zrealizovat projekt či aktivitu, která bude přínosná pro organizaci 
 
Příprava před praxí: V závislosti na potřebách organizace a vlastních kompetencích 

promyslím vlastní projekt či aktivitu, která bude pro organizaci inovativní a přínosná (návrh 

konzultuji s mentorem a tutorem). 

Důkaz naplnění cíle: Popíši průběh realizovaného projektu či aktivity, jeho/její dopad pro 

organizaci a budu reflektovat, co jsem se tím naučil/a. 

 

8. Mimořádné situace a jejich řešení 

Praxe je především setkání s realitou, kdy klienti jsou skutečnými lidmi se skutečnými problémy, 

nikoliv definice cílových skupin a fiktivní kasuistiky. Je to také mnohdy první studentova zkušenost. Je 

tedy třeba počítat s tím, že se během praxe mohou vyskytnout mimořádné, obtížné či nepříjemné 

situace, kterým by student měl umět čelit, respektive by se to měl učit. Hlavní zásadou je dodržovat 

pravidla, pokyny a etický kodex daného pracoviště, někdy však tento druh prevence nedostačuje. Další 

zásadou je pak postupovat následujícím způsobem: první instancí, na kterou se student obrací, je 

mentor na daném pracovišti. V případě, že se nepříjemná situace dotýká právě vztahu s mentorem, 

kontaktuje student tutora. V případě, že student není spokojen s jeho stanoviskem či způsobem řešení, 

má právo obrátit se na vedoucího SPV. Student by v mimořádných situacích neměl jednat na vlastní 

pěst, ale vždy se obrátit na příslušnou instanci v závislosti na charakteru problému.  

Typy situací mohou být různé. Mohou se týkat chodu zařízení a chování pracovníků ke studentovi nebo 

klientům, mohou pramenit z předsudků či strachu studenta, mohou se týkat bezpečnosti práce, 

nejčastěji však mají charakter etických problémů a dilemat týkajících se hranic ve vztahu s klienty. 

Organizace, které poskytují sociální služby, musí pro takové účely mít zpracovaný popis případných 

mimořádných situací a jejich řešení, ukládá jim to vyhláška 505 Standardy kvality v sociálních 

službách (konkrétně se jedná o standard č.14). Student by měl být s tímto dokumentem seznámen, 

stejně jako se zásadou mlčenlivosti. V době zahájení studia student podepisuje ve škole dokument, 

který stanoví mlčenlivost ve vztahu ke všemu, co se týká klientů či vztahů mezi spolužáky řešených 

v rámci supervize a výcviků. Je však žádoucí, je-li student seznámen s pravidlem mlčenlivosti na 

počátku každé praxe, učí se tím být skutečným profesionálem. 

Problémové chování studenta (nepřijatelné, nesprávné či kontroverzní chování, které porušuje řády 

organizace či školy, platné právní předpisy ČR nebo všeobecně platná pravidla slušného chování) může 

být důvodem k ukončení studia.  

Uvedeme si příklady mimořádných situací různého typu a jejich doporučeného řešení. Tento soupis 

vznikl ve spolupráci s mentory z odborných pracovišť a je vlastně výstupem jednoho ze setkání pro 

mentory, tutory a studenty. Jedná se o situace, které se mohou vyskytovat v různých typech zařízení. 
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Tip pro studenty:  

Pracoviště vaší praxe (platí pro poskytovatele sociálních služeb) by mělo mít zpracované dokumenty s 

názvem Mimořádné situace a jejich řešení, ptejte se po nich! Zároveň je třeba vzít v potaz, že spousta 

zkušeností pracovníků je nepsaná, mějte oči otevřené a nebojte se ptát.  

Student musí mít na paměti, že klient není jeho kamarád, byť je to někdy vrstevník. Navazování 

blízkých až intimních vztahů (vztah mezi klientem a pomáhajícím je vždy mocensky nerovný) nepatří 

do výbavy profesionála a často vede ke zhoršení situace klienta. Student není ani klientův důvěrník! 

Na paměti také mějte, že se na vás vztahuje ohlašovací povinnost v případě, že jste svědky trestného 

činu!  

 

Příklady mimořádných a obtížných situací 

Agrese ze strany klienta (slovní i fyzická, osoba pod vlivem alkoholických či jiných omamných látek 

atp.) 

Doporučené chování a řešení: 

 dbát na vlastní bezpečnost,  

 mluvit mírně, klidně, snižovat napětí, 

 neodporovat, neprovokovat klienta, 

 nenechat se vyprovokovat, ani vtáhnout do konfliktu, 

 situaci neřešit sám, oznámit ji pracovníkovi organizace. 

 

Nepřiměřené chování klientů k sobě navzájem či ke studentovi 

Doporučené chování a řešení: 

 postupovat s ohledem na věk klientů a situaci, 

 pokud hrozí bezprostřední nebezpečí ublížení na zdraví, pokusit se mu zabránit, 

 podle vlastního zvážení klienta upozornit na nevhodné nebo nepřiměřené chování, 

 okamžitě informovat pracovníka organizace. 

 

Závažné zhoršení zdravotního stavu klienta 

Doporučené chování a řešení: 

 zhodnocení životních funkcí klienta, 

 poskytnout první pomoc, 

 dle stavu volat obvodního lékaře nebo záchrannou službu, 

 informovat pracovníka organizace, 
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 vyčkat do příchodu pracovníka či lékaře, příp. rodiny. 

 

Úmrtí klienta 

Doporučené chování a řešení: 

 volat pracovníka organizace, případně volat lékaře k ohledání (155), 

 počítejte s delším výslechem na policii, 

 domluva s rodinou klienta na dalším postupu.  

 

Klient neotvírá - student nemá klíče (týká se terénních služeb) 

Doporučené chování a řešení: 

 zvonit, klepat, telefonovat, poslechnout za dveřmi, zda není slyšet v bytě zvuk, hlas, 

 zjistit u sousedů, zda neví, kde klient je, 

 informovat mentora,  

 je-li klient chodící a nemáme informace o tom, kde klient je, ani nelze informovat kontaktní 

osobu, a je možno se domnívat, že na návštěvu pracovníka pouze zapomněl, necháme 

Oznámení o nezastižení klienta ve schránce,  

 je-li byt zamčený zevnitř, klíč je v zámku a klient nereaguje na zvonění, klepání a telefon, volat 

hasiče. 

 

Napadení zvířetem (psem) 

Doporučené chování a řešení: 

 informovat se, zda je pes očkován (vyžádání očkovacího průkazu k nahlédnutí – platnost 

očkování je jeden rok), 

 volat mentora, 

 nechat se ošetřit lékařem (viz pracovní úraz), 

 provést záznam do sešitu pracoviště Krizové situace, na který by vás měl mentor upozornit při 

nástupu na praxi. 

 

Pracovní úraz 

Doporučené chování a řešení: 

 volat pracovníka organizace – mentora, 

 ošetření lékařem (nechat si vystavit zprávu o pracovním úrazu), 

 zápis o průběhu úrazu do knihy Pracovní úrazy, na kterou by vás měl mentor upozornit při 

nástupu na praxi, 

 pro evidenci a řešení pracovních úrazů je zpracován pokyn organizace,  

 provést záznam do sešitu pracoviště Krizové situace, na který by vás měl mentor upozornit při 

nástupu na praxi. 
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Student poškodí majetek klienta 

Doporučené chování a řešení: 

 domluvit se s klientem, zda chce, aby mu byla škoda uhrazena,  

 je-li majetek (zejm. elektrospotřebiče) spravován v opravně, vyžádat si od opraváře vyjádření k 

příčině, která způsobila závadu (škoda není hrazena při poškození způsobeném stářím 

materiálu), 

 škodu způsobenou vlastní nedbalostí uhradí student, 

 provést záznam do sešitu Krizové situace. 

 

Požár v prostorách zařízení nebo klienta 

Doporučené chování a řešení: 

 student zhodnotí situaci, při požáru drobnějšího charakteru se snaží uhasit sám, 

 student učiní kroky k tomu, aby se klient dostal z dosahu požáru,  

 student učiní kroky k tomu, aby se zabránilo jeho šíření, 

 volat hasiče, 

 informovat mentora, 

 provést záznam do sešitu Krizové situace. 

9. Odpovědnost a očekávání od odborných pracovišť 

CARITAS – VOŠs Olomouc si uvědomuje význam praxe v procesu přípravy profesionálů na poli 

sociální a humanitární práce. Pro zajištění efektivity studentova učení je velmi důležitá kvalitní a 

transparentní partnerská spolupráce mezi školou a pracovišti, která vede k obohacení všech 

zúčastněných stran.  

Katalog pracovišť obsahuje organizace, které plní kriteria stanovená školou a jejich poskytované služby 

jsou na dobré úrovni. Zařazení do tohoto katalogu předchází osobní návštěva v zařízení, které se 

účastní představitelé SPV. Podmínkou je vyjasněná motivace zařízení, proč studenty přijímat, 

kompetentní mentor a hlavně jasná představa o náplni praxe a její soulad s požadavky školy (stážová 

pozice musí studentovi umožňovat plnit stanovené vzdělávací cíle).  

Byli bychom rádi, aby přítomnost studenta na pracovišti byla pro organizaci obohacením, nabídnutím 

odlišných perspektiv, zdrojem pro rozvoj. Díky dobrému průběhu praxe mají studenti šanci se stát 

kvalitními profesionály, které organizace mohou později uvítat coby své nové kolegy na svém 

pracovišti. Praxe tedy slouží i jako nástroj výchovy nových zaměstnanců.  

Pro zajištění kvalitního průběhu praxe škola očekává, že pracoviště: 

1. Demonstrují svůj závazek k vzdělávání v sociální práci zajištěním pracovníků, kteří budou mít coby 

svoji pracovní odpovědnost doprovázení studentů na praxi a stanou se jejich mentory. 

2. Umožní studentovi se zapojit do činnosti organizace a naplnit stanovené vzdělávací cíle a to tak, že 

student dostane příležitost seznámit se se všemi dostupnými aspekty sociální práce v dané organizaci. 
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3. Mají zájem o spolupráci s CARITAS – VOŠs Olomouc na poli zlepšování vzdělávání v oblasti sociální 

práce. 

4. Vysílá pracovníka – mentora na pravidelné setkání tutorů, mentorů a studentů alespoň jednou do 

roka. 

Formy spolupráce mezi školou a odbornými pracovišti mohou mít různou podobu. Škola nabízí výhody 

v oblasti nabídky a dostupnosti speciálních vzdělávacích kurzů a seminářů, možnost zapůjčit technické 

vybavení či vzdělávací prostory. Rovněž pravidelné setkávání studentů, tutorů a mentorů je vynikající 

příležitost diskutovat o nejrůznějších souvislostech oboru sociální práce a výrazně přispívá profesnímu 

rozvoji všech zúčastněných. Zástupci organizací se přímo podílejí na formulování témat setkání a 

v týmech s kolegy tutory vedou tematické workshopy. 

9.1. Setkání tutorů, mentorů a studentů 

Za účelem udržení a rozvoje kvality praxí organizuje SPV dvakrát ročně celodenní setkání tutorů, 

mentorů a studentů školy. Setkání je tematicky zaměřeno, má podobu semináře či workshopu a vedle 

profesního a osobního rozvoje účastníků slouží k prohloubení momentu partnerství mezi školou, 

odborníky z praxe a studenty připravujícími se na své budoucí povolání. Setkání tutorů, mentorů a 

studentů dává příležitost ke: 

společné práci a osobnímu setkání studentů, pracovníků organizací a školy 

získání informací a sdílení vlastních zkušeností k tématu daného setkání (lze získat potvrzení o účasti 

na semináři) 

posílení spolupráce a kooperace v oblasti zajišťování konkrétních praxí 

navázání kontaktů mezi studenty a mentory pracovišť praxí pro následující ročník 

diskuzi, zpětné vazbě a prezentaci vlastních názorů všech tří stran 

vzájemnému propojování teorie a praxe v sociální práci 

 

Tip pro studenty: 

Jedná se o jedinečnou příležitost setkat se osobně se zástupci organizací a přispět názorem ke kvalitě 

systému praktického vzdělávání ve škole. Taktéž jde o možnost diskutovat o rozličných aspektech 

studovaného oboru s odborníky z praxe. 

9.2. Efektivní mentoring v praxi 

 Jako podporu pro mentory nabízí škola dvakrát ročně možnost absolvovat dvoudenní 

akreditovaný kurz Efektivní mentoring v praxi zaměřený (nejen) na posílení mentorských dovedností 

při provázení studentů na odborné praxi. Kurz je koncipován interaktivně a reflektuje všechny fáze 

praktického vzdělávání.  
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10. Meze metodického přístupu ve vzdělávání 

Stanovování metodologie, metodických postupů má v moderním vzdělávání a v sociálních službách 

významnou roli. Metoda z řeckého spojení meta hodos (k cestě) vyjadřuje přesvědčení moderního 

osvíceného člověka, že svět je rozumem postižitelný, předvídatelný a tudíž naplánovatelný. Veškeré 

nenadálé události jsou pak jen výsledkem nedostatečné přípravy a lze jim zamezit preventivní činností.  

Metodologické myšlení spočívá ve stanovování měřitelných vzdělávacích cílů a vypracovávání metod 

(cest/návodů/pokynů), které k danému cíli obvykle vedou. Tento způsob myšlení je dobře 

odůvodnitelný zejména v oblasti technologických postupů, kde je nutno zajistit, aby výsledek práce 

nebyl ohrožován vadami a odchylkami (např. při sériové výrobě automobilů). Také v oblasti vzdělávání 

v sociální práci je užitečné si stanovit, jaké kompetence má dobrý sociální pracovník a jakým způsobem 

to lze prověřit. Adjektivum dobrý se zde překrývá s významem normální, standardní, odpovídající 

normě, která je vždy podmíněna dobou, situačním kontextem.  

Jako se v 19. století v sociální práci za dobrý (tj. normální, standardní) považoval paternalistický 

přístup ke klientovi, tak se v současnosti považuji za dobrý přístup, který vede ke zplnomocňování 

klienta. Jako je v západních zemích podporována hodnota jednotlivce/individuální seberealizace, tak 

ve spoustě zemí od nás na východ a jih je preferována hodnota společenství.  

Metoda má za úkol jistit standardní postup. „Četní myslitelé však ukazují meze metodického přístupu, 

neboť každá metoda předpokládá určité pojetí jsoucna, které je pak artefaktem jejích výsledků – a 

které nejsme nijak oprávnění extrapolovat mimo původně míněné téma zkoumání nebo činnosti. 

Nechce – li se výchova obrátit ve svůj opak, nemůže se spoléhat na návody. Seznámení se s několika 

různými metodami je velmi prospěšné, neboť rozšiřuje prostor na porady. Sázka na kteroukoli 

metodu je však sázkou na určité vnímání zkušenosti bytí, což v drtivé většině případů nebývá 

reflektováno. Sama metodičnost postupu je dokonce sázkou na to, že to, co právě dělám, je 

jednoznačné, že každá odchylka je pouze chybou. Projekce takového předpokladu do školního 

vzdělání poškozuje učitele i žáky v jejich lidství.“ (Kratochvíl, Z. Výchova, zřejmost a vědomí. 

Herrman a synové, Praha 1995: 150 

 – 152) 

Umění sociální práce souvisí s uměním života. Na jednu stranu je nezbytně nutné respektovat pravidla, 

postupy a systém, ve kterém je sociální práce vykonávána. Také náš život musí mít jasnou strukturu a 

formu, aby se neutopil v chaosu a anomii. Na druhou stranu je důležité mít pružnou a tázavou mysl a 

oči a srdce dokořán, abychom postihli skutečnou povahu bytí, přirozenosti, která se ráda skrývá 

(Hérakleitos B 123: fysis kryptesthai filei). K přirozenosti patří změna a přeměna, vztah a kontext. 

Sociální pracovník má mít schopnost vidět každého člověka v jeho jedinečnosti, která je proměnlivá, a 

nespoléhat se pouze na racionální postupy, které svět zpřehledňují, a tím i redukují.  
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SEZNAM PŘÍLOH 
1. Kontrakt odborné praxe 

2. Znění minimálního standardu ASVSP pro odbornou praxi 

3. Znění minimálního standardu ASVSP pro supervizi 

4. Tabulka s popisy přístupů k praktickému vzdělávání v sociální práci 
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Kontrakt odborné praxe 

 

Smluvní strany 

 

Student 

jméno příjmení skupina 

tel. +420  

e-mail  
a 

Mentor 

titul jméno příjmení 

tel. +420  

e-mail  
a 

Tutor 

titul jméno příjmení 

tel. +420  

e-mail  
 

se dohodli na 

 

1. Předmět kontraktu 

Realizace odborné praxe se zaměřením na cíle učení a profesní rozvoj studenta 

2. Podrobnosti kontraktu 

Termín a rozsah praxe v hodinách (osmihodinová pracovní doba s možností nerovnoměrného 

rozvržení a s možností náhrady 2 z celkových 8 hodin formou samostudia či plnění zadaných 

úkolů mimo pracoviště) 

 

 

Název, adresa pracoviště, telefon 

 

 

Dohoda o zajištění odborné praxe s pracovištěm uzavřena dne 

(tento bod se týká pouze praxí individuálně volitelných) 

 

Cílová skupina uživatelů/klientů 

 

 

Pobyt na pracovišti (denně střídavě, včetně sobot a nedělí…) 

 

Jakých činností se bude student zúčastňovat 



  ; 
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III. Cíle učení 

Oblast osobního rozvoje 

 

 

Oblast profesního rozvoje 

 

4. Povinnosti studenta 

Student se zavazuje: 

a) konzultovat s tutorem a s mentorem stanovené cíle učení na praxi, 

b) dodržovat právní a vnitřní předpisy organizace, se kterými byl seznámen, 

c) zachovávat mlčenlivost a ochranu osobních údajů klientů, 

d) docházet včas a řádně připraven na pracoviště, případnou nepřítomnost včas omluvit, 

e) plnit úkoly zadané mentorem, 

f) dodržet dohodnutý rozsah praxe, 

g) vypracovat zprávu z praxe dle požadavků tutora. 

5. Povinnosti mentora 

Mentor se zavazuje: 

a) konzultovat se studentem stanovené cíle učení na praxi, 

b) seznamovat studenta s chodem zařízení, s organizační strukturou, náplní práce jednotlivých 

pracovních pozic a se specifiky role sociálního pracovníka, 

c) odborně provázet studenta na praxi – vypracovávat se studentem plán praxe vzhledem ke 

stanoveným cílům učení, poskytovat pravidelně zpětnou vazbu a napomáhat při sběru 

důkazů ke stanoveným cílům učení, 

d) konzultovat se studentem případné problémy a konflikty na pracovišti, 

e) informovat školu o nepřítomnosti studenta na praxi – absence, pozdní příchody atd., 

f) zajistit evidenci docházky studenta na praxi a dodržování pracovní doby v souladu s 

příslušnými ustanoveními zákoníku práce, 

g) vypracovat v závěru praxe hodnocení studenta. 

6. Povinnosti tutora 

Tutor se zavazuje: 

a) pomáhat studentovi stanovovat cíle učení na praxi, 

b) pomáhat spolu s mentorem při řešení konfliktních situací, 

c) provádět po dohodě s mentorem monitoring studenta na vybraných pracovištích odborné 

praxe, 

d) po ukončení praxe podávat studentovi zpětnou vazbu s ohledem na zprávu z praxe a 

hodnocení. 

7. Zdroje přístupné studentovi 
 

 

 

 

 



  ; 
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Kontrakt vyhotoven dne  

 

Všechny strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě nedodržení závazků vyplývajících 

z kontraktu. 

 

Souhlasím s výše uvedeným: 

 
 

 

 

 

 

student  mentor  tutor 
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Hodnocení studenta na praxi 
Pro úspěšné završení odborné praxe a podpoření dalšího procesu učení je důležité, aby došlo k 

hodnocení studenta. Obecně se na hodnocení podílí jak tutor, tak také mentor i student samotný. 

Následující formulář je určen právě mentorovi, který posuzuje působení studenta na praxi 

v jednotlivých oblastech. Tyto oblasti úzce korespondují s kompetencemi, které by měl mít dobrý 

sociální pracovník v rovině postojů, dovedností i znalostí. Tyto kategorie jsou formulovány spíše 

obecně, aby byly použitelné pro širokou škálu pracovišť. Prostor pro reflexi specifik pracoviště v rámci 

jednotlivých kategorií má mentor prostřednictvím slovního vyjádření, které může doplnit také pomocí 

číselné škály.  

 

Děkujeme za vyplnění formuláře – Vámi uvedené podněty jsou totiž pro úspěšný rozvoj a profesní 

směřování studenta naprosto klíčové. 

 

Jméno a příjmení ______________________________________  Skupina/ročník  ____________  

 

Název zařízení  ________________________________________________________________  

 

Praxe vykonávána v době  ________________________________________________________  

 

Absence ve dnech  ______________________________________________________________  

 

Důvod absence  _______________________________________________________________  

 

 

1. Oblasti hodnocení 

Prosíme o slovní komentář k jednotlivým kategoriím a bodové hodnocení na škále 1 – 5 (1 velmi nízká 

úroveň, 2 nízká úroveň, 3 průměrná úroveň, 4 vysoká úroveň, 5 velmi vysoká úroveň). 

 

Připravenost (student dokáže pojmenovat a zdůvodnit cíle osobního a profesního rozvoje, student zná 

z dostupných zdrojů informace o organizaci, cílové skupině apod.)  

Slovní hodnocení bodové hodnocení (1 – 5) 
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Motivovanost, samostatnost, aktivní zájem (student se projevuje aktivně a se zájmem o činnost organizace, 

zájmem o profesi, svůj osobní i profesní růst apod.)  

Slovní hodnocení bodové hodnocení (1 – 5) 

 

 

Respekt a odpovědnost (student respektuje hodnoty, pravidla, cíle organizace, hodnoty a postoje profese, 

řídí se jimi, chová se podle nich vůči kolegům, klientům, veřejnosti apod.)  

Slovní hodnocení bodové hodnocení (1 – 5) 

 

 

Komunikační dovednosti (schopnost navázat kontakt s klientem, rozvíjet účinnou komunikaci s klientem, 

kolegy, umět vést rozhovor, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a hodnocení, sebe/prezentační 

dovednosti apod.) 

Slovní hodnocení bodové hodnocení (1 – 5) 

 

 

Využití profesních znalostí, dovedností a zásad spolupráce s klientem (schopnost reagovat na potřeby 

klientů, účinně s klienty pracovat, schopnost reflektovat vlastní roli apod.)  

Slovní hodnocení bodové hodnocení (1 – 5) 

 

 

 

2. Celkové hodnocení a doporučení pro rozvoj studenta (rezervy studenta, silné a slabé stránky, popř. 

individuálně zvolené kritérium mentorem dle specifik pracoviště) 

 

Slovní hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení a podpis hodnotitele 

Razítko organizace  

 Jméno, příjmení a podpis studenta 
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Minimální standard ASVSP pro odbornou praxi  
Odborná praxe je nedílnou součástí studia sociální práce, zprostředkovává studujícím zkušenost s 

výkonem sociální práce a umožňuje jim získávat profesní identitu. 

Základní principy jsou: 

- individualizovaný přístup ke studujícím, který podporuje jejich osobnostní zrání a profesní růst 

- partnerství a aktivní participace všech zúčastněných stran (studující – škola – pracoviště) 

- vzájemné hodnocení všech zúčastněných stran 

Odborná praxe tvoří minimálně 25 % z celkové hodinové dotace výuky. 

Odborná praxe je systematicky plánována, koordinována a hodnocena na základě plnění úkolů, 

kterými studující prokazují dosažení vzdělávacích cílů. Důkazy o osobnostním a profesním růstu 

studující dokládají v portfoliích. 

Odborná praxe je doprovázena seminářem k odborné praxi a supervizí. 

Cíle odborné praxe:  

- podpořit odbornou způsobilost a rozvíjet kompetence studujících k výkonu sociální práce 

v příslušných typech institucí a organizací 

- vést studující k reflexi zkušenosti z odborné praxe a sebereflexi, aby si byli vědomi sebe jako nástroje 

sociální práce. Studující k reflexi a sebereflexi vědomě a aktivně používají teoretické poznatky, metody 

a etické standardy sociální práce 

- motivovat studující k hledání a nalézání profesní identity 

Cílové kompetence 

Postoje - studující 

● ztotožňují se s cíli, hodnotami a etickými principy sociální práce; 

● jsou si vědomi dilemat souvisejících s výkonem sociální práce; 

● začínají si být vědomi sebe jako nástroje sociální práce, identifikují svoje silné a slabé stránky. 

Znalosti - studující 

● znají Etický kodex sociálních pracovníků ČR; 

● znají metody a techniky sociální práce; 

● rozumí systému organizací veřejné správy a samosprávy, mají přehled o aktuální sociální síti; 

● orientují se v legislativě vztahující se k výkonu sociální práce; 

● rozumějí struktuře organizace, jejím hodnotám, poslání, cílům a používaným metodám práce; 

● chápou roli sociálního pracovníka a dalších odborníků v organizaci. 

Dovednosti - studující 

● dodržují Etický kodex sociálních pracovníků ČR; 

● jsou schopni kriticky promýšlet základní témata a etická a další dilemata praxe; 

● umějí aplikovat metody a techniky sociální práce; 

● umějí aplikovat příslušné právní předpisy; 

● rozvíjejí účinnou komunikaci; 
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● vystupují v souladu s profesní rolí a cíli sociální práce. 

Ve vztahu ke klientovi (jednotlivci, rodině, skupině, komunitě) 

● orientují se v situaci a potřebách klienta, umí posoudit jeho sociální situaci, vytvářet 

individuální plán spolupráce s klientem a volit vhodný způsob sociální intervence na základě 

akceptace a vzájemné spolupráce, 

● umějí získávat potřebné informace a dále je využívat ve prospěch klienta, 

● rozeznávají rizikové faktory svého působení a umějí stanovit meze své podpory, 

● umějí vést základní dokumentaci o klientovi. 

Ve vztahu k organizaci 

● aktivně se zapojují do práce týmu; 

● rozumějí své roli na pracovišti; 

● orientují se v činnosti a rozumí hodnotám a cílům organizace; 

● orientují se ve vnitřních pravidlech organizace a dodržují je; 

● přispívají k rozvoji organizace. 

Ve vztahu k sobě 

● dokážou pracovat na svém odborném růstu prostřednictvím zpětných vazeb, hodnocení, 

reflexe, sebereflexe a sebevzdělávání; 

● jsou schopni dokladovat a prezentovat svoji práci; 

● umějí hodnotit svou činnost a činnost druhých. 

Doporučení a podmínky pro výuku 

● Řídit se relevantní legislativou týkající se zajištění odborných praxí. 

● Odbornou praxi ve škole vede pověřená osoba, která má vlastní zkušenost s výkonem sociální 

práce a dobře se orientuje v síti služeb.  

● Na pracovišti vede studující určený zkušený sociální pracovník, případně jiný odborník. 

● K realizaci partnerství a aktivní participace všech zúčastněných stran (studující – škola – 

pracoviště) je doporučeno využít trojstranný kontrakt s vymezením podmínek spolupráce.  

● Ve smlouvě o zajištění praxí je třeba ošetřit také povinnosti školy a povinnosti pracoviště v 

souvislosti s nakládáním s důvěrnými údaji a mlčenlivostí, bezpečností práce a požární 

ochranou.  
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Minimální standard ASVSP pro supervizi 

Pojetí: 

Supervizi odborné praxe vnímáme jako podporu profesního růstu studenta. V rámci tohoto předmětu 

student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí 

profese sociální práce a jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence. 

Tento standard se zaměřuje na supervizi odborné praxe poskytovanou studentům ve škole. 

Supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného 

supervizora. Lze nabízet též individuální formu supervize. 

Cíl výuky: 

Reflexe odborné praxe v rámci supervize vede studenta k získávání těchto základních dovedností a 

znalostí. 

Cílové kompetence  

Dovednosti - student dovede: 

● spolupracovat při vytváření supervizního kontraktu, 

● nalézat situace (zakázky), se kterými přichází do supervize, 

● pracovat na formulaci zakázky pod vedením supervizora, 

● pracovat pod vedením supervizora na splnění zakázky, 

● být otevřený vůči zpětné vazbě, rozpoznat užitečnost zpětné vazby pro svou práci, 

● využívat reflexi a získanou zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v praxi 

sociální práce, 

● aktivně spolupracovat v supervizní skupině, 

● poskytovat zpětnou vazbu supervizorovi a supervizní skupině, 

● využívat supervizi při řešení složitých případů klientů, 

● využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži, 

● identifikovat svá silná a slabá místa, provádět sebereflexi, 

● průběžně vyhodnocovat splnění cílů supervize. 

Znalosti - student:  

● umí definovat, co je supervize, 

● zná cíle, funkce, metody a formy supervize, 

● zná etické principy supervize, 

● má základní znalosti o možnostech, struktuře a obsahu supervizního kontraktu, 

● zná možnosti, hranice, přínosy a rizika supervize, 

● chápe supervizi jako součást profese sociální práce, 

● zná možnosti dalšího vzdělávání v supervizi. 

Postoje. Tyto dovednosti a znalosti vedou studenta k získávání těchto postojů -student::  

● je odpovědný vůči sobě, klientům, profesi, 
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● přijímá etické principy sociální práce, rozumí jim a uplatňuje je v praxi, 

● přijímá supervizi jako prostředek vlastního odborného růstu. 
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Tabulka s přístupy k praktickému vzdělávání 

 

Dimenze/Přístupy k 
praktickému vzdělávání 

Evidence-based Kompetenční 
přístupy 

Reflexivní přístupy 

Formulace vzdělávacích 
cílů 

získání dovedností pro 
používání vědeckých 
zdrojů a na důkazy, 
které slouží jako opora 
pro rozhodování o 
intervenci 

Hlavním cílem učení je 
naučit studenty 
kompetence pro výkon 
sociální práce. 

porozumění životní 
situaci a sociálnímu 
fungování klientů 
v komplexitě 

Role odborných praxí rozvoj schopností 
studenta aplikovat při 
řešení problémů klienta 
výzkumné poznatky  

význam pobytu studentů 
na praxi je hodnocen 
vysoce, protože její 
přínos je spatřován 
právě v tréninku 
klíčových kompetencí, 
které byly často právě 
definovány na základě 
činností pracovníků 
v terénu 

smyslem praxe je 
zvyšovat citlivost 
studentů na různé 
kontexty životní 
situace, v níž se klient 
nachází, a rozvoj 
schopnosti vnímat 
různá řešení 

Význam odborných 
praxí 

příležitosti ke 
konfrontaci životních 
situací klientů s 
výzkumnými daty a 
zdroji 

spolupráce mezi 
poskytovateli sociálních 
služeb a vzdělavateli je 
strukturovaná, se silnou 
dělbou práce. 
Vzdělavatelé zajišťují 
teoretickou průpravu, 
poskytovatelé vyučují 
v praktických 
kompetencích 

význam praxe je 
vnímán jako 
významný, zdůrazňuje 
se role reflexivních 
průvodců (instruktorů, 
tutorů, supervizorů),  

Spolupráce škol 
s poskytovateli praxí  

má spíš okrajový 
význam. Praxe je často 
realizována 
v institucích, které 
poskytují zdroje 
informací o nových 
vědeckých zjištěních, 
nikoliv jen u 
poskytovatelů sociálních 
služeb. Je ceněna praxe 
v knihovnách, či ve 
výzkumných 
pracovištích 

vyhledávají se 
organizace, které mají 
vysokou reputaci 
v oblasti kvality služeb. 
Kolem organizace praxe 
je zapotřebí vytvořit 
samostatný organizační 
útvar. Zpracovávají se 
kompetence, které si 
mají studenti osvojit, 
vytvářejí se manuály, s 
popisem standardů toho, 
čeho studenti mají 
dosáhnout 

otevřená a kreativní 
spolupráce, která 
vytváří příležitosti pro 
inovace v metodách 
práce s klientem při 
řešení jeho obtížných 
životních situací. 
Vzdělavatelé ovlivňují 
výkon sociální práce u 
poskytovatelů 
sociálních služeb, ale 
naopak poskytovatelé 
přímo ovlivňují 
vzdělávací obsah 
přípravy studentů 
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Logistika praxí spolupráce 
s organizacemi, které 
shromažďují a poskytují 
informace o 
nejnovějších poznatcích 
v oblasti řešení 
problémových okruhů 
životních situací klientů. 
Praxe v sociálních 
službách je zajímavá 
pouze tehdy, když je 
pracoviště známé 
v souvislosti 
s inovativním 
výzkumem při pomoci 
určitým cílovým 
skupinám 

v kompetenčním modelu 
je celý proces přípravy 
studenta na praxi velmi 
často proceduralizován a 
ošetřen řadou předpisů, 
podle nichž student 
prochází procesem 
přípravy a začlenění do 
praxe. Hodnocení se 
provádí s ohledem na 
naplnění klíčových 
kompetencí, které je 
často formalizováno 

Proces přípravy na 
praxi spočívá v kladení 
vhodných otázek, které 
studentovi pomohou 
hledat odpovědi 
vhodné k rozvoji jejího 
reflexivních 
dovedností. Cíle učení 
jsou zaměřeny na 
porozumění životní 
situace klienta a 
kontextu pomoci 
v organizaci.  

Příprava a ukončení 
praxí 

v přípravě na praxi se 
tento přístup soustředí 
zejména na vyhledávání 
vhodných zdrojů 
informací ke zvolené 
cílové populaci a 
problematice. Klíčovým 
kritériem hodnocení 
úspěšné praxe je 
především schopnost 
studenta pracovat s 
přiměřenými zdroji dat, 
argumentovat jimi ve 
prospěch určitých 
intervencí 

Student je chápán jako 
„učedník“, který si 
osvojuje základné 
řemeslné dovednosti. Ty 
jsou vnímány jako 
základní předpoklad 
výkonu kvalitní praxe, a 
proto je v průběhu praxe 
pozornost studenta i 
jeho průvodce zaměřena 
na jejich důkladné 
osvojení.  

 Student je chápán jako 
zdroj nového pohledu 
na situaci klienta i 
organizace, jeho 
úkolem je hledat a 
nacházet souvislosti a 
rozumět jim. Po 
ukončení praxe 
zpracovává zprávu 
zaměřenou na reflexi 
své zkušenosti. 

Vedení studentů na 
praxi a ve škole 

cílem praxe je vést 
studenty k tomu, aby 
dokázali systematicky 
vyhledávat zdroje 
informací o cílové 
populaci a jejích 
problémech, aby 
dokázali zvažovat jejich 
hodnověrnost, 
reliabilitu a 
uplatnitelnost v práci 
s klientem.  

v tomto smyslu průvodce 
studenta instruuje, 
vyhodnocuje jeho 
pokroky, poskytuje mu 
zpětnou vazbu a vede 
studenta „ke správné 
aplikaci“ předem daných 
a vydefinovaných 
souborů. 

v centru pozornosti 
především schopnost 
studenta vnímat různé 
stránky životní situace 
klienta, student je 
veden k tomu, aby 
zvažoval, jak do 
mnohovrstevnaté 
životní situace klienta 
může intervenovat a 
jaké důsledky zvolená 
forma intervence může 
přinést 

Pojetí vztahu 
teoretického a 
praktického vzdělávání 

důraz na schopnost 
argumentovat s 
ohledem na data a jiné 
věrohodné zdroje. 
Postavení teoretického 
rámce je v tomto 
přístupu vlivnější než 
zkušenosti, které 
generuje praxe. 

praktický výcvik je 
jádrem vzdělávání. 
Studenti se učí jak 
reagovat v určitých 
situacích osvojují si 
dovednosti. Teoretická 
reflexe není nutná. 
Potřebná je pouze 
v úrovni reflektování 
adekvátnosti či 
neadekvátnosti použití 
určité dovednosti. 

Reflexivní přístup 
vyvažuje význam teorie 
i praxe. Student je 
veden k absolvování 
tréninku dovedností, 
současně je 
povzbuzován, aby 
dovednosti chápal 
v kontextu teorie. 
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