Okruhy ke SZZ z CHARITATIVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁCE pro ak. rok
2021/2022
Obor: Sociální a charitativní práce – bakalářské studium
Student musí u zkoušky představit a zdůvodnit svoje řešení vylosovaného případu – jak by
situaci/problém řešil v roli sociálního pracovníka. Analyzujte zkušební problém (otázku)
z aspektu:
•
•
•
•

filosofického/etického
psychologického
právního
a zejména z pohledu sociální práce a sociální politiky.

Zkouška bude trvat 30 minut.

Okruhy, kterých se budou týkat jednotlivé příběhy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Senior v terénní službě
Senior v pobytové službě
Senior s demencí
Lidé bez přístřeší
Rodina bez přístřeší
Rodina s domácím násilím
Rodina s postiženým členem
Nemocný ve zdravotnickém zařízení
Člověk se závislostí
Rodina závislého
Rodina selhávající v rodičovských kompetencích
Mnohoproblémová rodina
Člověk s duševním onemocněním
Dospívající s výchovnými problémy, které rodina nezvládá
Umírající v rodině nebo hospici
Neorganizovaná mládež nebo děti (NZDM)
Zdravotně postižený v domácím prostředí
Mentálně postižený v pobytové službě
Rodina, ve které se narodilo postižené dítě
Mladý dospělý opouštějící dětský domov

Příklady témat zadávaných u zkoušky:
Sociální práce v hospicové péči
Rodina s dvěma chlapci ve věku 13 a 16 let prochází komplikovaným obdobím. Otci a zároveň
živiteli rodiny se v posledních měsících výrazně zhoršil zdravotní stav. Lékaři mu před
nedávnem diagnostikovali rakovinu slinivky břišní a rodinu připravili na to, že otci zbývají
s vysokou pravděpodobností poslední týdny života. Rodina kontaktovala místní mobilní
hospic a požádala o přijetí do domácí hospicové péče.
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Sociální práce se seniory v rezidenčním zařízení
Pan M. N. (69 let) byl přijat do domova pro seniory. Jeho zdravotní stav je po dlouholetém
pobytu na ulici špatný, má diabetes II. typu. Od nástupu do zařízení dochází ke konfliktům
pana M. N. s personálem. Nelíbí se mu, že po něm požadují časté mytí a převlékání, příliš
nedodržuje diabetickou dietu. Sám by se rád myl méně často. Kvůli těmto situacím probíhá
špatně jeho adaptace a někteří pracovníci si stěžují na jeho hrubé chování. Klíčová pracovnice
dostala za úkol situaci s panem M. N. řešit.
Sociální práce s nezaměstnanými
Matka 5 dětí (K.) si hledá práci. Žije ve společné domácnosti s několika rodinnými příslušníky,
kteří nejsou v bytě přihlášeni. K. zajde za sociální pracovnicí Úřadu práce, že by ráda
pracovala. Sociální pracovnice je velmi aktivní a ihned klientce vyhledává dle jejího přání
adekvátní místa: uklízení v nemocnici, ve školní družině, ve sportovním klubu. Díky své
angažovanosti, dokáže sociální pracovnice své klientce velmi rychle pomoci. Klientka naléhá,
ať jí do vybraných zaměstnání také zavolá, a domluví jí schůzku, což pracovnice nakonec
udělá. Klientka pak přichází do domluvené práce. Za týden kontaktuje sociální pracovnici
majitelka uklízecí firmy s tím, že klientka nepřichází na smluvenou hodinu včas, neustále kouří
a nestihne tak vykonat požadovanou práci. Když klientka přichází na sjednanou schůzku se
sociální pracovnicí, vše zapírá a nechápe, co majitelka firmy chce.
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