
DOBROVOLNÁ PRÁCE V SOCIÁLNÍ OBLASTI       prezenční studium 

 
Cílem tohoto předmětu je odborná reflexe dovedností a zkušeností získaných v rámci vlastní 
dobrovolnické činnosti v oblasti sociální práce. Jako náplň tohoto typu praxe se započítává 
pravidelná dobrovolná činnost studentů v organizaci sociálních služeb v rozsahu min. 4 hod. týdně 
po dobu celého semestru (celkově 60 hodin). Musí se jednat o aktivitu, která není v tomtéž 
semestru započítávána jako povinná praxe a která je vykonávána bez nároku na finanční odměnu.  
 
Požadavky k zápočtu pro LS 2019/20  

1) Povinná účast na úvodním semináři. 
2) Do 9. 3. 2020: 

o odevzdat doklad o své dobrovolnické činnosti v organizaci pro příslušné období (smlouva  
o dobrovolnické činnosti vystavená organizací, příp. smlouva o výkonu praxe, kterou si 
vyzvednete u vyučující předmětu) 

o přes Moodle odevzdat individuální cíl své praxe (název cíle, kroky k jeho dosažení, kritéria 
ověření cíle) spolu s uvedením základních informací o organizaci a seznamem 
plánovaných aktivit v rámci dobrovolnické činnosti. 

3) V průběhu semestru:      

o pravidelná dobrovolnická činnost (60 hodin) 
o povinná účast na supervizních seminářích (termíny budou stanoveny při první hodině). 

4) V závěru semestru:          

o vypracovat reflexi vlastní dobrovolnické činnosti: v úvodu reflexe uveďte název organizace 
a obsahovou náplň vaší dobrovolnické činnosti a dále se zaměřte na vyhodnocení zadaného 
individuálního cíle a rozveďte přínos této praxe pro vlastní profesní růst  
(rozsah min. 5 stran A4) 

o vypracovanou reflexi odevzdat přes Moodle nejpozději do 19. 8. 2020 (do 20. 4. 2020 ti, 
kteří jdou k SZZ v červnu, do 19. 6. 2020 ti, kteří jdou k SZZ v září) 

o při závěrečné konzultaci doložit organizací vyplněný formulář hodnocení vaší činnosti 
(formulář je k dispozici na web. stránkách odd. praxe). 

 

Kontakt na vyučujícího: Mgr. Magdalena Ehrlichová, e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz 
tel.: 38 777 3516, kancelář č. 4.49 – III. Patro 
http://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/oddeleni-praxe-1 
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