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prof. PhDr. Jan Keller, CSc. 

 obor činnosti: dějiny sociologie, sociologická teorie s důrazem na relevantní aspekty 

sociální práce, společenské souvislosti ekologických problémů, sociologie organizace 
doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. 

 obor činnosti: komunitní sociální práce, sociální práce se znevýhodněnými rodinami 

s dětmi, participativní přístupy v sociální práci 
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c. 

 obor činnosti: teorie a metody sociální práce, důsledky modernizace pro sociální práci 

doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc. 

 obor činnosti: metodologie vědy, etika (zdravotně) sociální práce, etika výzkumu ve (zdravotně) 

sociální práci 
doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D. 

 Přístupy, metody a paradigmata sociální práce podporující předcházení / mírnění sociální 

exkluze u vybraných cílových skupin (osob vyššího věku / osob se zdravotním postižením / 
ohrožených dětí) 

 Sociální práce v procesech transformace „ústavní péče“ zaměřené na vybranou cílovou 

skupinu (osoby vyššího věku / osoby se zdravotním postižením / ohrožené děti) 

 Deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením 

v České republice (úloha sociální práce / role sociálních pracovníků v tomto procesu) 

doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D. 

 Obor činnosti: sociální práce s lidmi se zdravotním postižením, integrovaná zdravotněsociální 

práce 

 Sociální determinanty zdraví v kontextu sociální práce (soc. gradient, soc. vyloučení, 

nezaměstnanost, soc. opora ad.) 

 Mladiství pečující v kontextu dlouhodobé péče o blízké s dlouhodobým onemocněním nebo 

zdravotním postižením – kontext sociální práce s rodinou 

 Sociální práce ve zdravotnictví 

 Informační a komunikační technologie v kontextu sociální práce 

doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. 

 Konstituce sociální práce v historických etapách vývoje naší republiky ve dvacátém století 

(konkrétní časový úsek bude dále vyspecifikován, dle toho se odvíjí i územní vymezení) 

 Systém postpenitenciární péče v Ostravě v celorepublikovém kontextu 

 Vliv spolkové činnosti na utváření a rozvoj profesionální sociální práce 

doc. Mgr. Et Mgr. Kateřína Glumbíková, Ph.D. 

 Reflexivita v sociální práci s ohroženými dětmi a rodinami  

 Responsivní evaluace  

 Komunikace v sociální práci s klienty a klientkami  

 Sociálně interakční výcvik 

 


