Etika pro sociální práci
Rozsah: 1/1
3 kredity
Ukončení: zkouška
Metody hodnocení: písemný test, zkouškový pohovor, portfolio (volitelné a povinné části).
Cíle předmětu:
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese
sociální práce s přesahy do oblasti pastorační práce. Smyslem kurzu nabídnout způsob reflexe
profesního i běţného jednání na základě zvolených hodnot a způsobů etického uvaţování.
Snahou bude tuto schopnost zaměřit na oblasti sociální práce a pastorace a představit hodnoty,
které jsou s těmito oblastmi spojené.
Osnova:
o Co je etika
o Vybraná slova - pojmy z etiky („fundamentální“ etika)
o Zdroje mravního vědění: z pohledu různých oborů
 Psychologie (psychologie mravního vývoje)
 Legislativa (etika a právo)
 Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)
 Medicína (medicínská etika)
 Náboţenství (náboţenská etika)
 Filosofie (základy a povaha mravního vědění)
o Etické teorie (normativní etika, …)
o Etika a hodnoty
o Profese obecně, profesní etika a etické kodexy
o Etika sociální práce (zdroje mravního vědění a uvaţování)
o Způsoby řešení etických dilemat v sociální práci
Portfolio – volitelné části
- písemná práce (odb. článek - esej, recenze) na základě níţe doporučené četby min.(!) 40-ti
stran. Práce můţe řešit historicko-etickou analýzu vybraného autora nebo konkrétního
etického tématu na základě jednoho primárního zdroje (původní dílo, článek) dle vlastní
volby a dvou sekundárních zdrojů (učebnice, slovník, článek, recenze). Rozsah 2 NS.
- dílčí odpovědi na příleţitostně zadané kontrolní úkoly/otázky během přednášek, kaţdý
v rozsahu ½-1 NS, odevzdaných v zadaném termínu.
Portfolio – povinné části (u zkoušky vytištěné)
- dodatek k aktuální zprávě z odb. praxe, ve které bude popsán autentický etický
problém/dilema z této praxe a vztaţen/o k tématu a literatuře (!) z oboru etiky. Rozsah 12NS.
- seznam veškeré prostudované literatury k oboru – doslovně, včetně skript, internet.zdrojů
- (sebe)hodnocení v kontextu hodnocení předmětu
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