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2. ročník 

 



SOCIÁLNÍ POLITIKA BĚHEM 
STUDIA: 

 1. semestr – Úvod do sociální politiky /základní pojmy, principy soc. politiky, 
funkce, objekty x subjekty, financování, nezaměstnanost, chudoba/  

 2. semestr a 3. semestr – Obory sociální politiky I a II /úvod do sociální 
správy, soc. zabezpečení, rodinná politika, vzdělávací politika, politika 
zaměstnanosti, bytová politika, zdravotní politika/  

 4. semestr – Mezinárodní sociální politika /základní orientace v mezinárodní 
politice, globální sociální situace, rozvojová pomoc, hlavní mezinárodní politické 
instituce - OSN, NATO…, Evropská unie: historie, instituce, politiky, sociální 
politika/ 



 1. Oblast sociální správy  

 2. Politika sociálního zabezpečení  

 3. Zdravotní politika 

 4. Rodinná politika 

 5. Politika zaměstnanosti 

 6. Bytová politika  

 7. Vzdělávací politika 

SYLABUS PŘEDMĚTU – OBORY 
SOC. POLITIKY I A II (ZS + LS): 



OBSAH VÝUKY V ZS 2. ROČNÍK 
– OBORY SOC. POLITIKY I: 

1. Oblast sociální správy 

- definice soc. správy, veřejná správa x soukromá správa, objekty x subjekty, 
výstavba soc. správy,  principy soc. správy 

2. Politika sociálního zabezpečení 

- definice soc. zabezpečení, jednotlivé pilíře, subsystémy pojištění, 
financování soc. sféry, jednotlivé pojistné a nepojistné dávky; 

- sociální pojištění – nemocenské a důchodové – charakteristiky systémů, 
podmínky pro výplatu jednotlivých dávek z nemocenského a důchodového 
pojištění 



 1.1  Pojetí sociální správy v ČR 

 1.2 Geneze idejí a institucí 

 1.3 Financování sociální správy 

 1.4 Objekty x subjekty sociální správy, výstavba soc. správy, financování, 
správní řád 

  

1. OBLAST SOCIÁLNÍ SPRÁVY 



2.1 Systém sociálního zabezpečení v ČR 

2.2 Financování sociálního zabezpečení 

2.3 Oblasti sociálního zabezpečení (sociální pojištění x sociální podpora x 
sociální pomoc a sociální služby) 

2. POLITIKA SOCIÁLNÍHO 
ZABEZPEČENÍ 



LITERATURA: 
Základní - povinná: 

KREBS, V. a kol.: Sociální politika. 6. vydání. Praha, Wolters Kluwer, 2015. 

TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky. Praha, Portál, 2011. 

TOMEŠ, I.: Sociální správa: úvod do teorie a praxe. Portál, Praha 2009.  

TOMEŠ, I.: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha, Portál, 2010. 

 

Další zdroje budou uvedeny vždy v rámci konkrétního tématu. 

 

 

 



ZÁKLADNÍ INTERNETOVÉ ZDROJE: 

 www.portal.gov.cz 

 www.mpsv.cz 

 portal.mpsv.cz 

 www.cssz.cz 



POŽADAVKY K ZÍSKÁNÍ 
KLASIFIKOVANÉHO ZÁPOČTU: 

• základní znalosti z probírané látky: písemný test tvořený otevřenými a 
uzavřenými otázkami; max. 20 bodů, pro získání zápočtu je potřeba získat 
alespoň 13 bodů (65% úspěšnost). 


