
Kazuistika, případová studie 

(Mezioborový přístup v SP) 

Cíl: na zvolené kazuistice ukázat konkrétní práci sociálního pracovníka tak, že bude konkrétně 

popsáno, jak a k čemu při svých úvahách a jednáních využívá znalosti z disciplín, které jste 

studovali (psychologie, filozofie, etika, právo, zdraví, ……..). Jinými slovy, dělá-li svou práci 

v popisovaném příběhu kvalitně – využívá konkrétní poznatky ze studovaných disciplín. Není až tak 

důležitý příběh (kazuistika) samotný, ale práce sociálního pracovníka, představená jako důsledně a 

konkrétně práce víceoborová. 

 

Následná pomocná osnova slouží obecně ke zpracování případové studie. Pro náš předmět v ní ale 

prosím výslovně uvádějte, jaké konkrétní poznatky z jednotlivých studovaných disciplín v ní 

potřebujete uplatnit. 

  

Osobní případová studie znamená „prozkoumání“ ´případu, je zaměřená na jednoho člověka, 

jeho problém, historii a řešení problému  

Cílem je popsat jeden případ z hlediska vztahů a vnějších souvislostí a odhalit faktory, které 

mají vliv na dynamiku případu.  

Případová studie obsahuje popis situace, popis faktorů, které situaci způsobily, popis 

použitých postupů a jejich dopady na řešení situace, a zejména vyhodnocení řešení situace, 

popř. návrhy na další opatření) 

Obsahová struktura kazuistiky: 

1) Charakteristika klienta a jeho výchozí situace 

Zařízení, v jakém se sociální práce odehrává, pozice sociálního pracovníka, jehož práci 

popisujeme 

 

konkretizace jedince: věk, pohlaví, vzdělání, socioekonomický status, rodinná situace, 

pracovní situace, zdravotní stav apod., podle toho, o jakého klienta se jedná 

 

anamnéza (osobní nebo rodinná podle typu případu) 

 

situace či problém, o jaký se jedná  

2) Popis a analýza průběhu případu 

 

a) Charakteristika situace prvního kontaktu s klientem (souvisí s dostupností informací o 

     poskytovaných službách 

    (např. iniciativa klienta, iniciativa jiné organizace,  …..) 

 

b) Identifikace problému nebo potřeb klienta 



    (postup, zdroje informací, metody  jak byly získány) 

 

c) Stanovení cíle, cílů  intervence 

    (postup,  metody , aktivity  a přístup klienta, …..) 

 

d) Volba intervencí 

    (postup a zdůvodnění volby)  

 

e)  Průběh intervencí 

    (požité metody, programy formy, aktivita klienta, zapojení  rodiny,  zapojení odborníků,     

     institucí,…) 

 

3) Vyhodnocení případu 

(kriteria,  metody a postup,….) 

 

4) Diskuse , shrnutí průběhu případu, návrhy na další řešení 
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