
Aplikace mezioborového přístupu v sociální práci 

 

Rozsah:  0/2  

3 kredity 

Ukončení: zápočet 

Metody hodnocení: seminární práce 

 

 

Cíle: 

Cílem kurzu je rozvíjet dovednost využívat poznatky z různých oborů k interdisciplinárnímu 

řešení problémů a aplikovat je v praktických situacích, předkládat a odůvodňovat návrhy 

řešení, prezentovat výsledky práce, konstruktivně diskutovat., porozumět svojí roli ve 

skupině, organizovat práci skupiny. Ve výuce se uplatňuje práce ve skupinách, řešení 

praktických situací na základě zkušeností z praxe.  

 

 

Metody práce: 

semináře s diskusí, práce ve skupinách, zpracování a prezentace kasuistiky, konzultace  

 

 

Témata:  

1) Proč potřebuje sociální pracovník mezioborový přístup, role sociálního pracovníka 

2) Partnerské obory, týmová spolupráce,  

3) Metody pro aplikaci mezioborového přístupu, case management, případová konference, 

komunitní plánování 

4) Praktické aplikace na základě případových studií 

    - pracovní skupiny, dohoda o tématech a pracovních postupech 

    - samostatná práce skupiny 

    - konzultace pracovní skupiny s lektory 

    - prezentace tématu ve velké skupině, diskuse 

    - reflexe práce v týmu a prezentace, sebereflexe 

5) Vyhodnocení 
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Časopis Sociální práce/Sociálna práca 

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi 

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí 

Úmluva o právech dítěte 

Zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže) 

Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a 

preventivně výchovné péče ve školských zařízeních 
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