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Příloha č. 1 – Ukázka vyplněného dotazníku
DOTAZNÍK
Odborná praxe v terciárním vzdělávání sociálních pracovníků v ČR
Vysvětlivky:
OP - odborná praxe
Mentor - vede odbornou praxi studenta v organizaci, kam student na praxi dochází
Tutor - vyučuje předmět Odborná praxe na škole, provází studenty celým procesem OP
1. Napište prosím název školy, kde působíte (bude anonymizováno): *
Anonymní.
2. Zaškrtněte, o jaký typ studia se jedná:


prezenční vysokoškolské bakalářské



prezenční vyšší odborné

3. S kolika organizacemi, kam mohou studenti docházet na praxi, máte uzavřenou smlouvu?
Pokud uzavřenou smlouvu nemáte, uvažujete o tom?
Smlouvu o klinickém pracovišti máme uzavřenou s cca 40 organizacemi. Jsou to organizace, které
znají naše studijní obory a jsme s nimi v pravidelném kontaktu (viz dále), studentům je doporučujeme.
Nicméně studenti si sami vybírají organizaci, která splňuje kritéria daná předmětem a je na nich zda
jdou na praxi na klinické pracoviště či do jiné organizace.
4. Podle čeho vybíráte organizace, se kterými chcete uzavřít smlouvu o odborné praxi?
Prvotním impulsem je, že díky zpětné vazbě studentů či vlastnímu kontaktu vidíme, že je to
organizace, která se dobře věnujeme studentům (pracovníci respektují cíle praxe, věnují se studentovi,
dovedou podložit svou praxi teoretickými poznatky, atd). Někdy nás osloví sama organizace, a pak
obdobně zvažujeme, zda je dobrým místem pro praxi studentů).
5. Jaké plynou pro organizaci výhody z toho, že s vámi smlouvu uzavřou?
Podpora mentorů v jejich činnosti vedení praxe (cca 2x ročně nabízíme společná setkání mentorů,
tutorů a studentů nad tématy práce se studenty, dříve jsme nabízely i supervizi pro mentory).
Mentorům nabízíme slevy v kurzech CŽV, zajišťovaných fakultou.

6. Jaká forma spolupráce s organizacemi se vám osvědčila? *
Osobní kontakt s mentory.
7. Pomáhá vedoucí odborné praxe na škole studentům s formulací cílů odborné praxe?


ANO, pomáhá



NE, je to čistě na studentovi



Jiné:

8. Jsou nějaké specifické cíle odborné praxe, které po studentech požadujete, aby je na praxi
plnili? Pokud ano, jaké?
Rámcové cíle praxe jsou dány zejména zaměřením praxe (případová práce, sociální práce s rodinou, se
skupinou) a jsou nejčastěji ověřovány v obsahu zprávy z praxe. Student si vedle toho vytyčuje
konkrétní individuální cíle, které podpoří jeho profesní rozvoj (získání konkrétních profesních
dovedností, poznatků, které jsou nad rámec povinného, apod.)
9. Jakým způsobem je plnění cílů odborné praxe kontrolováno školou? *
Plnění rámcových i individuálních cílů student prokazuje v písemné zprávě a reflexi z praxe. Při
závěrečné individuální konzultaci s tutorem, student reflektuje přínos z dané praxe pro svůj profesní
růst.
10. Pracuje se studenty mentor (vedoucí OP v organizaci) na plnění vytyčených cílů? Pokud ano,
jakým způsobem?
Student je veden k tomu, aby cíle své praxe s mentorem konzultoval, aby jej požádal o příp. dopomoc,
o zpětnou vazbu.
11. Dostávají organizace zpětnou vazbu od školy o tom, jak u nich byli studenti spokojeni a co by
bylo dobré zlepšit?


ANO



NE



Jiné: pouze organizace, s kterými jsme v osobním kontaktu

12. Co se nejčastěji objevuje při zpětné vazbě, kterou dává organizace škole?
- hodnocení studenta, doporučení pro jeho profesní růst

13. Jaká je nejčastější náplň práce studentů v organizacích? *
- seznámení se s úlohou sociálního pracovníka, sledování a zapojení se do přímé práce s klienty,
výpomoc v administrativě.
14. Jakým způsobem probíhá ve škole hodnocení uplynulé odborné praxe? *
- písemná reflexe, hodnocení praxe při závěrečném semináři, individuální konzultace s tutorem
15. Co se hodnotí?
- obsah praxe, vlastní profesní růst, jednání klientů, pracovníků, týmová spolupráce, management,
propojení teorie a praxe,…
16. Školní supervizor je zaměstnanec:


školy



OSVČ



Jiné:

17. Jak často probíhá supervize studentů? *
- 1x za měsíc
18. O jaký typ a model supervizí se jedná?
- skupinová supervize, v případě potřeby individuální supervize
19. Je něco, v čem je váš přístup k odborným praxím odlišný, než u jiných škol? *
Nevím, jestli odlišný… naším cílem je vytvořit prostor k propojení teorie a praxe a hlubší reflexi
praktické činnosti.
20. Popište, jaký vnímáte rozdíl (a jestli vůbec) v připravenosti pro výkon sociálního pracovníka
u absolventů vysoké školy versus vyšší odborné školy.
Studenti VOŠ jsou často velice dobře prakticky vybaveni, VŠ vede k hlubšímu (širšímu) náhledu na
odbornou činnost.
21. Napište nějaké vize a postřehy, kam by se měla odborná praxe na vaší škole ubírat. *
Užší spolupráce tutorů (a mentorů) s vyučujícími dalších odborných předmětů.

Příloha č. 2 – Členové ASVSP ze dne 16. 10. 2019
Řádní členové ASVSP:
Masarykova universita, Katedra sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií, obor
Sociální politika a sociální práce
Joštova 10, 602 00 Brno
www: http://www.fss.muni.cz/struktura/katedry/spsp/
Vyšší odborná škola sociální a teologická – Dorkas, Olomouc, obor Sociální a diakonická práce
Blažejské nám. 9, 772 00 Olomouc
www: http://www.dorkas.cz
Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, obor Sociální práce
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava
www: http://fss.osu.cz
Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociální práce
Jasmínová 3166/37a (dříve Jahodová 2800/44), 106 00 Praha
www: http://www.vossp.cz
Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, obor Sociální pedagogika a
teologie
Salmovská 8, 120 00 Praha 2
www: http://www.jabok.cz
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, obor Sociální pedagogika
Evropská 33, 166 23 Praha 6
www: http://www.pedevropska.cz
Vyšší odborná škola sociální, obor Sociální práce a sociální pedagogika
Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
www: http://www.voss-ova.cz
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, obor Sociálně právní činnost
Opletalova 6, 602 00 Brno
www: http://www.eabrno.cz
Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, obor Sociální práce
Matky Boží 15, 586 01 Jihlava
www: http://www.svoss.cz
CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, obory Charitativní a sociální práce, Sociální
a humanitární práce
Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc
www: http://www.caritas-vos.cz
Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola Brno, Sociální
práce
Kotlářská 9, 611 53 Brno, odloučené pracoviště Pionýrská 23, Brno
www: http://www.oakobrno.cz

Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, obor
Sociální práce
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4 – Spořilov
www: http://www.eapraha.cz
Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor Rehabilitační –
psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory
Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice
www: http://www.zsf.jcu.cz
Universita Palackého, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF, obor Sociální
práce
tř. Svobody 26, 771 41 Olomouc
www: http://www.ksoc.upol.cz
Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
www: http://www.uhk.cz
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most
www: http://www.vos-sosmost.cz
Jihočeská universita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, Sociální a charitativní práce
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
www: http://www.tf.jcu.cz
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra
sociálních studií a speciální pedagogiky
Studentská 2, 461 17 Liberec
www: http://www.tul.cz
SPŠE a Vyšší odborná škola Pardubice, obor Sociální práce
Karla IV. 13, 531 69 Pardubice
www: http://www.spse.cz
Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, studijní program
teologická a pastorační činnost
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9
www: http://etspraha.cz
Universita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF, obory Charitativní
a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc
www: http://www.kks.upol.cz
Universita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra sociální práce ESF
Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem
www: http://fse1.ujep.cz

Universita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, st. program. zdr. soc. péče, obor zdravotně
sociální pracovník
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice
www: http://www.upce.cz/fzs/index.html
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje
www: http://www.pvsps.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav zdravotnických věd, obor Zdravotně sociální pracovník
Mostní 5139, 760 01 Zlíne
www: http://www.utb.cz/fhs/struktura/a
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce
Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www: https://ksp.vspj.cz/o-katedre
Mimořádní členové ASVSP:
Universita Karlova, Katedra sociální práce FF, obor Sociální práce
U kříže, 150 00 Praha 5 – Jinonice
www: http://socp.ff.cuni.cz
Přidružení členové ASVSP:
Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská universita v Opavě, Fakulta veřejných politik
Hradecká 17, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných
politik v Opavě
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava
www: www.fvp.slu.cz
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., obor Sociální práce
Náměstí 5.května 2, 250 88 Čelákovice
www: http://www.mills.cz
Universita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd a etiky, obor
Sociální a charitativní práce
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krč
www: http://www.htf.cuni.cz
Universita Karlova, Evangelická teologická fakulta, katedra pastorační a sociální práce, studijní
program Pastorační a sociální práce
Černá 9, 115 55 Praha 1
www: http://web.etf.cuni.cz
Vysoká škola PRIGO, z.ú.
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov
www: www.vs-prigo.cz

