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Sylabus 
předmětu:

1. Sociální správa

1.1 Pojmosloví, pojetí sociální správy v ČR, systém a druhy

1.2 Subjekty sociální správy, vymezení rolí a kompetencí, 
výstavba veřejné správy, soukromá sociální správa

1.3 Financování sociální správy

1.4 Výkon sociální správy a obecné principy výkonu sociální správy

1.5 Sociálně právní ochrana

1.6 Správa sociálního pojištění

1.7 Správa státní sociální podpory a sociální pomoci

1.8 Systém a správa sociálních služeb

1.9 Zdravotní správa a správa zdravotního pojištění

1.10 Správa zaměstnanosti
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Ukončení 
předmětu:

Studenti VOŠ Jabok (prezenční i kombinovaná forma) + studenti
ETF UK (prezenční i kombinovaná forma):

 písemný test - 20 otázek, výběr z několika odpovědí. Z testu je
nutné získat alespoň 13 bodů, tj. 65% úspěšnost.

 seminární práce na aktuální sociálně-politické téma v ČR v
rozsahu 3 - 5 normostran. Důraz bude kladen na porozumění
problematice v širších souvislostech, správnou terminologii, práci
se zdroji (nejméně 3), publicistický styl.

 termín odevzdání (do Odevzdávárny předmětu) - do 30.11.2016
(studenti prezenčního studia) a do 28.2.2016 (studenti
kombinovaného studia).


