
Metody sociální práce s rodinou 

 

Rozsah:  2/0  

2 kredity 

Ukončení: klasifikovaný zápočet 

Metody hodnocení: ústní zkouška 

 

Cíle předmětu: 

Téma tohoto přednáškového cyklu je soustředěno na praktické kroky hodnocení kvality péče 

o dítě v rodině a pro hodnocení problémů, které vyplývají z této důležité činnosti. 

Aplikační část tohoto cyklu se soustřeďuje na tři otázky: 

A. CO ? – jaké existují problémy ve vztahu k péči o dítě, jeho bezpečí, chování a vývoji ? 

B. PROČ ? – proč se tyto problémy vyskytují a proč přetrvávají ? 

C. JAK ? – jak můžeme pomoci zmenšit nebo odstranit uvedené problémy a zabránit 

jejich opakování ? Jak můžeme zlepšit bezpečnost a kvalitu života dítěte ? Jak 

můžeme napomoci šťastnějšímu fungování rodiny jako celku ? 

Důraz bude kladen na práci s rodinou kde je přítomen problémový člen (somatické 

onemocnění, duševní onemocnění, závislost na alkoholu, návykové látce nebo na hracích 

automatech, zneužívané dítě atd.) 

 

Témata: 

1. Změněná tvář rodiny? Vztah stát a rodina. Proměny rodinného života v rámci ČR 

2. Právní rámec sociální práce s rodinou 

3. Partnerství, sourozenectví 

4. Kontexty, cíle a modely hodnocení rodiny, Jak pomoci rodině? Výběr služeb a 

postupů. 

5. Metody využitelné k posuzování rodiny. Etické otázky práce s rodinou. 

6. Hodnocení rizik pro děti při práci s rodinou. 

7. Práce s rodinou – vymezení předmětu. Role pohlaví v péči o dítě. Systém vztahu rodič 

– dítě. 

8. Druhy poradenské a terapeutické práce s rodinou, plánování práce s dítětem a rodinou. 

9. Rodina se zanedbávaným nebo týraným dítětem. 

10. Rodina se sexuálně zneužívaným dítětem 

11. Rodina a tělesná nemoc, Rodina a duševní nemoc 

12. Rodina s postiženým dítětem, případně dospělým 

13. Rodina mladistvého delikventa, rodina s členem závislým na drogách, na alkoholu, 

případně s patologickým hráčem. 

14. Rodina svobodné matky. 

15. Rozvod a rekonstrukce rodiny. 
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