Věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu
Název fakulty:
Název spolupracující instituce:
Název studijního programu:
Typ žádosti o akreditaci:
Schvalující orgán:
Odkaz na sebehodnotící zprávu
studijního programu a její dodatky

Teologická fakulta
Sociální a charitativní práce
udělení akreditace
Rada pro vnitřní hodnocení Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Studijní program předkládaný k akreditaci přímo navazuje na stávající
studijní obor Sociální a charitativní práce. Odkaz na sebehodnotící
zprávu: https://www.tf.jcu.cz/files/sebehodnotici-zprava-tf-ju.pdf/view

Odkazy na další podklady
Komentář:
Studijní program Sociální a charitativní práce je předkládán k akreditaci. Po formální stránce se jedná o novou
akreditaci v rámci institucionální akreditace JU – vzhledem k novele zákona o vysokých školách, po věcné
stránce jde spíše o žádost o prodloužení akreditace stávajícího studijního oboru Sociální a charitativní práce.
Na Teologické fakultě JU je studijní program zaměřený na sociální péči vyučován od r. 1996. Původní
magisterský obor Pastoračně-sociální asistent byl od r. 2002 souvislosti se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních
službách nahrazen bakalářským studijním oborem Sociální a charitativní práce, který splňoval minimální
standard Asociace vzdělavatelů v sociální práci, standardy Akreditační komise ČR, požadavky Národního
kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání a obdržel schvalovací doložku Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR pro regulované povolání, takže jeho absolventi jsou sociálními pracovníky ve smyslu zákona 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Studijní obor byl od počátku realizován v prezenční i kombinované formě studia. Poslední
reakreditace studijního oboru proběhla v r. 2016 a Akreditační komise ČR ji tehdy udělila na šest let.
Předkládaná akreditace studijního programu Sociální a charitativní práce přímo navazuje na stávající obor jako
studijní program určený k odborné přípravě budoucích sociálních pracovníků dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Nyní je podávána v rámci institucionální akreditace.

Charakteristika studijního programu
Název studijního programu
Sociální a charitativní práce
Typ studijního programu
bakalářský
Profil studijního programu
profesně zaměřený
Forma studia
prezenční
Standardní doba studia
3 roky
Jazyk studia
český jazyk
Udělovaný akademický titul
Bc.
Rigorózní řízení
Ne
Udělovaný akademický titul
Garant studijního programu
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.
Zaměření na přípravu k výkonu
Ano
regulovaného povolání
Zaměření na přípravu odborníků
Ne
z oblasti bezpečnosti ČR
Uznávací orgán
MPSV ČR
Oblast(i) vzdělávání, u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v %
Č. 24 Sociální práce
Cíle studia ve studijním programu
Cílem studia v programu Sociální a charitativní práce je připravit absolventa pro výkon regulované profese
sociálního pracovníka dle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách tak, aby mohl vykonávat profesi sociálního
pracovníka na všech pozicích určených zákonem jak v prostředí poskytovatelů sociálních služeb, tak i
v prostředí státní správy a samosprávy.
Absolventi programu budou vzhledem k volitelným odborným seminářům připraveni zejména na výkon profese
sociálního pracovníka v hospicové péči nebo v oblasti sociálního vyloučení a v sociálních službách určených pro
seniory nebo pro rodiny.
Absolvent programu bude také připraven pro studium v navazujícím magisterském programu v oblasti
vzdělávání č. 24 Sociální práce. Teologická fakulta JU v minulém roce akreditovala v rámci institucionální
akreditace navazující magisterský program Etika v sociální práci, který splňuje požadavky a standardy pro
akreditaci navazujících magisterských programů pro oblast vzdělávání 24 Sociální práce a získal schvalovací
doložku MPSV ČR pro přípravu na výkon regulovaného povolání. Dále Teologická fakulta JU nabízí absolventům
bakalářského programu také studium v navazujícím magisterském programu Teologie služby, akreditovaném
v minulém roce v oblasti vzdělávání č. 10, který umožňuje získat k sociální práci nadstavbovou teologickou
kompetenci.
Profil absolventa studijního programu
Rámcová charakteristika znalostí, dovedností a obecných způsobilostí absolventa:
Studijní plán bakalářského studijního oboru Sociální a charitativní práce odpovídá požadavkům Minimálního
standardu vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci, jíž je TF JU členem, resp.
standardům pro oblast vzdělávání č. 24 dle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém
školství.
Absolvent oboru proto splňuje i požadavky na vzdělání sociálních pracovníků dle § 109 zákona 108/2006 Sb., o
sociálních službách. Absolvent je připraven pro zaměstnání jak v organizačních složkách státu a samosprávě, tak
i v příspěvkových, neziskových a církevních nebo soukromých organizacích, které poskytují sociální služby.
Během studia je kladen důraz na propojení odborných znalostí s praxí a získání potřebných kompetencí
prostřednictvím reflexe zkušeností získaných během odborných praxí. Teoretická výuka zejména teorií a metod
sociální práce je časově a tematicky přímo navázána na praktickou výuku a její reflexi.
Teoretické vyučovací předměty jsou koncipovány interaktivně a formativně, aby byli absolventi připraveni na
výkon povolání sociálního pracovníka po stránce odborné i lidské. Proto je během studia kladen důraz také na
etiku sociální práce a charitativní koncepce pomoci.
Studenti si již během studia tvoří své odborné portfolio, ve kterém hrají zásadní roli praktická výuka a volitelné
odborné semináře (volba 2 ze 4), díky kterým studenti získávají znalosti, dovednosti a způsobilosti pro výkon
profese sociálního pracovníka v hospicové péči nebo v oblasti sociálního vyloučení a v sociálních službách
určených pro seniory nebo pro rodiny.
Absolvent je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi k výkonu sociálního šetření, zabezpečení sociální
agendy, sociálně-právního poradenství, sociálně-právní ochrany, analytické, metodické a koncepční činnosti v

sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnosti,
poskytování krizové pomoci, sociálního poradenství a sociální rehabilitace, umí zjišťovat potřeby obyvatel obce
a kraje a koordinovat poskytování sociálních služeb a svou prací rozvíjet demokratickou a občanskou
společnost.
Charakteristika uplatnění absolventa (profese, pro jejichž výkon má být absolvent připraven, resp.
charakteristika odvětví či zaměstnavatelů, u nichž bude moci uplatnit své vzdělání):
Absolvent studijního programu je připraven pro výkon regulovaného povolání sociální pracovník ve smyslu
§ 109 zák. 108/2006, Sb. o sociálních službách. Absolventi nacházejí uplatnění u poskytovatelů sociálních služeb
– v příspěvkových, církevních, soukromých i dobrovolných organizacích. Dále mohou vykonávat profesi
sociálního pracovníka ve zdravotnických a psychiatrických zařízeních, v rámci státní správy a samosprávy, příp.
pracovat jako úředníci Probační a mediační služby ČR, ap. Absolventi mohou vykonávat sociálně právní činnosti,
sociálně právní poradenství, sociální diagnostiku, sociální prevenci, sociálně právní ochranu, sociální pomoc,
koncepční činnosti, řízení sociální instituce, vedení týmů a sociálního výzkumu.
Prostřednictví volitelných odborných seminářů ve třetím ročníku (volba 2 ze 4) se mohou studenti více zaměřit
na problematiku a výkon profese sociálního pracovníka v hospicové péči nebo v oblasti sociálního vyloučení a
v sociálních službách určených pro seniory nebo pro rodiny. O kombinaci absolvovaných odborných seminářů
dostanou k diplomu zvláštní potvrzení.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Studium se řídí pravidly stanovenými studijním plánem, Studijním a zkušebním řádem JU a dalšími vnitřními
předpisy TF JU. Základními podmínkami jsou: profilace v odborné problematice příslušného vědního oboru,
plnění požadavků je evidováno prostřednictvím kreditového systému (ECTS), průměrnou hodnotou je 60
kreditů za rok; kredit vyjadřuje časovou zátěž studenta při studiu daného předmětu (cca 25 hodin práce
studenta na 1 kredit).
Celkem je třeba získat v bakalářském studiu 180 kreditů. Předměty jsou voleny tak, aby bylo dosaženo
stanoveného profilu absolventa.
Podmínky k přijetí ke studiu
Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studijnímu programu Sociální a charitativní práce i požadavky na
uchazeče jsou detailně specifikovány v Opatření děkana o podmínkách pro přijímací řízení ke studiu na TF JU
v Českých Budějovicích pro daný akademický rok, dostupné na www.tf.jcu.cz.
Počet přijímaných studentů 60 + 60
Přijímací zkouška spočívá v rozpravě uchazeče s min. tříčlennou komisí, při které může získat až 40 bodů. Při
získání méně jak 10 bodů komise navrhuje uchazeče nepřijmout.
Pohovor sestává z diskuse o prostudované literatuře zadané k přijímacím zkouškám, motivacích ke studiu
sociální práce a zkušenostech se sociální prací, resp. dobrovolnickým angažmá uchazeče. Pozornost je
věnována i orientaci uchazeče v celospolečenských tématech, které souvisejí se sociální prací a sociální
politikou.
Návaznost na další typy studijních programů
Absolventům programu Sociální a charitativní práce nabízí Teologická fakulta JU možnost studia ve dvou
navazujících magisterských programech podle zaměření a zájmu absolventa:
a) Navazující magisterský program v oblasti vzdělávání č. 24 Etika v sociální práci, který byl v r. 2019
akreditován v rámci institucionální akreditace JU do r. 2028.
b) Navazující magisterský program v oblasti vzdělávání č. 10 Teologie služby, který byl v r. 2019
akreditován v rámci institucionální akreditace JU do r. 2028.

Studijní plány a návrh témat prací (bakalářský studijní program)
Označení studijního plánu
Povinné předměty
Název předmětu
Metodický seminář
Úvod do filosofického
myšlení
Filosofická etika
Základy teologie pro
sociální práci
Bible

Psychologie obecná a
osobnosti

Sociologie

Bakalářský studijní program Sociální a charitativní práce
rozsah
hod./sem
28cv
28p
14p+14s
28p
28s

28p+14cv

28p

Problematika zdraví a
nemoci
Teoretická východiska
sociální práce 1

28cv

Exkurze

42s

28cv

způsob
ověř.

Psychologie sociální a
vývojová

Dějiny charitativní práce
Teologická antropologie
Etika v sociální práci

2

zp

2

zp+zk

4

zp

2

zk

3

zk

5

zk

4

zp

2

zk

5

zp

3

dop.
typ
roč./sem. předm.

Tomáš Veber, Th.D.
(cvičení, 100%)
Vojtěch Šimek, Th.D.
(přednášející, 100%)
doc. Tomáš Machula
(přednášející, 100%,
seminář, 100%)
Karel Šimr, Ph.D.
(přednášející, 100%)
doc. Adam Mackerle
(seminář, 100%)
Josef Nota, Ph.D.
(přednášející, 100%)
PhDr. Jaroslav Hála (cvičení,
50% - 1. skupina)
Mgr. Tomáš Adámek
(cvičení, 50% - 2. skupina)
Ján Mišovič, CSc.
(přednášející, 100%)
Helena Machulová, Ph.D.
(cvičení, 100%)
Veronika Zvánovcová, Ph.D.
(cvičení, 100%)
Mgr. Magdalena Ehrlichová
(seminář 100%)

1 ZS

Ján Mišovič, CSc.
(přednášející 100%, cvičení
100%)
Josef Nota, Ph.D.
(přednášející, 100%)
PhDr. Jaroslav Hála (cvičení,
50% - 1. skupina)
Mgr. Tomáš Adámek
(cvičení, 50% - 2. skupina)
doc. Rudolf Svoboda
(přednášející, 100%)
Lucie Kolářová, Dr. theol.
(přednášející, 100%)
doc. Jindřich Šrajer
(přednášející, 100%)
doc. Michal Opatrný
(přednášející, 100%,
cvičení, 100%)
Mgr. Magdalena Ehrlichová
(cvičení, 100%, seminář
100%)

1 LS

PZ

1 LS

PZ

1 LS

PZ

1 ZS
1 ZS

1 ZS
1 ZS
1 ZS

PZ

1 ZS

PZ

1 ZS

PZ

1 ZS

PZ

1 ZS

32
14p+14cv

28p+14cv

28p
28p
28p

zp

4

zk

5

zp

4

zk

4

zk

4

zk

6

Teoretická východiska
sociální práce 2

28p+28cv

Krátkodobá praxe

50cv+28s

zp

3

0

zk

2

Vstupní jazyková zkouška Angličtina

vyučující

PS

zp

Celkem kreditů za semestr
Metody a techniky
sociálního výzkumu

počet
kred.

Mgr. Michal Novotný

1 LS
1 LS

PZ

1 LS

ZT

1 LS

1 LS

Celkem kreditů za semestr

Lidská důstojnost
Charitativní práce
Psychopatologie
Sociální patologie
Sociální politika a sociální
instituce
Případová sociální práce
Praxe případové sociální
práce
Anglický jazyk 1

32
14p+14cv
28p
28p
28cv
28p
42cv
105cv+28s

28cv

zp

3

zk

3

zp

4

zp

4

zk

4

zp

4

zp

4

zp

4

Celkem kreditů za semestr
Metodický seminář 2
Asistivní technologie

Právo pro sociální práci

Sociální práce s menšinami
Sociální práce s rodinou
Sociální práce se skupinou
Praxe sociální práce s
rodinou a skupinou
Anglický jazyk 2

Sociální etika 1
Komunitní práce
Závěrečná zkouška z teorií
a metod sociální práce
Volitelná praxe

2s
28p

28p

28cv
42cv
42cv
105cv+28s

28cv

zp

1

zp

4

zk

4

zp

4

zp

4

zp

4

zp

4

zk

6

ZT

2 ZS

ZT

2 ZS

PZ

2 ZS

PZ

2 ZS

PZ

2 ZS

ZT

Mgr. Martina Pavelková
(seminář, 100%)
Věra Suchomelová, Ph.D.
(přednášející, 100%)
doc. Stanislav Přibyl
(přednášející, 80%)
Jaroslav Šetek, Ph.D.
(přednášející, 20%)
doc. David Urban (cvičení,
100%)
Helena Machulová, Ph.D.
(cvičení, 100%)
Karel Šimr, Ph.D. (cvičení,
100%)
Mgr. Magdalena Ehrlichová
(cvičení, 100%, seminář
100%)
Mgr. Michal Novotný
(cvičení, 100%)

2 LS

Mgr. Martina Pavelková
(seminář, 100%)
Emanuele Lacca, Ph.D.
(přednášející, 100%)
doc. Michal Opatrný
(přednášející, 100%)

3 ZS

2 ZS

2 ZS

2 LS
2 LS

PZ

2 LS

ZT

2 LS

ZT

2 LS

ZT

2 LS

2 LS

31
3s
28p
28p
0
105cv+28s

zp

1

zk

4

zp

4

zk

4

doc. Michal Opatrný

4

Mgr. Magdalena Ehrlichová
(cvičení, 100%, seminář
100%)

3 ZS

zp

Mgr. Martina Pavelková

3 LS

Celkem kreditů za semestr
Metodický seminář 4

2 ZS

30

Celkem kreditů za semestr
Metodický seminář 3

doc. Jindřich Šrajer
(přednášející 100%, cvičení
100%)
Karel Šimr, Ph.D.
(přednášející, 100%)
Karolina Diallo, Ph.D.
(přednášející, 100%)
doc. David Urban (cvičení,
100%)
Jaroslav Šetek, Ph.D.
(přednášející, 100%)
Helena Machulová, Ph.D.
(cvičení, 100%)
Mgr. Magdalena Ehrlichová
(cvičení, 100%, seminář
100%)
Mgr. Michal Novotný
(cvičení, 100%)

3 ZS

ZT

3 ZS

ZT

3 ZS

ZT

17
3s

zp

1

(seminář, 100%)
Sociální služby a standardy
28cv
Mgr. Nicole Emrová
zp
3
kvality sociálních služeb
(cvičení, 100%)
Seminář k bakalářské práci
0
zp
10
prof. Martin Weis
Celkem kreditů za semestr
14
Povinně volitelný blok A: Povinně volitelné odborné semináře (studenti si volí 20 kreditů)
Sociální práce v kontextu
65s
zp
10
Mgr. Martina Pavelková
hospicové péče
Sociální práce a sociální
65s
zp
10
Mgr. Ondřej Čech
vyloučení
Sociální práce v kontextu
50s
zp
10
Mgr. Monika Vachová
podpory rodiny
Sociální práce se seniory
50s
zp
10
Helena Machulová, Ph.D.
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 24 kreditů
Povinně volitelný blok B: Povinně volitelné semináře přípravy na Mgr. studium nebo praxi
Teologicko-etická kritéria
28s
zp
4
doc. Jindřich Šrajer
v sociální práci
Intenzivní teologický
8s
zp
4
prof. Jaroslav Vokoun
seminář 2
Aplikovaná etika pro
doc. Jakub Sirovátka
28s
zp
4
sociální práci
Helena Machulová, Ph.D.
Dobrovolná práce
60cv+28s
zp
4
Mgr. Magdalena Ehrlichová
v sociální oblasti
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: 4 kredity
Výběrové předměty
Celkem povinných kreditů za studium
Celkem povinně volitelných kreditů)
Celkem výběrových kreditů
Celkem

3 LS
3 LS

3 ZS
3 ZS
3 LS
3 LS

2 ZS
3 LS
3 LS
3 LS

156
24
0
180

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah
Státní závěrečná zkouška ověřuje, zda student umí využít a vzájemně propojit znalosti a dovednosti získané
v jednotlivých předmětech, které během studia absolvoval. Komise je proto složena z vyučujících sociální práce
i vyučujících dalších oborů (právo, sociální politika, psychologie, sociologie, filosofie, etika), ze kterých sociální
práce čerpá.
Pro státní závěrečnou zkoušku jsou každoročně připravována témata, která načrtávají praktickou situaci, kterou
musí řešit sociální pracovník. Student si vylosuje jedno téma a připraví si k němu řešení a jeho zdůvodnění.
Následně své řešení obhájí v rozpravě s komisí. Důraz je kladen jak na argumentační rovinu řešení, tak na jeho
teoretické zdůvodnění. Tzn., že student musí obhájit, že jím navrhované řešení spadá do kompetence
sociálního pracovníka – odpovídá teoriím o sociální práci, vzniklo na základě porozumění situaci pomocí teorií
sociální práce a teorií klientova světa. U státní závěrečné zkoušky jsou tímto způsobem kontrolovány znalosti a
kompetence získané ve všech PZ a ZT předmětech.
Témata ke státní závěrečné zkoušce jsou koncipována tak, aby bylo možné na studentově odpovědi posuzovat
jeho schopnost, propojit znalosti a dovednosti získané v jednotlivých předmětech pro potřeby výkonu sociální
práce. Témata vznikají díky spolupráce s praxí, tzn., že jsou navrhována klinickými pracovišti v rámci seminářů o
spolupráci na odborných praxích, pocházejí od odborníků z praxe, kteří se zapojují do výuky, vycházejí
z podnětů projednávaných na radě programu, a v neposlední řadě i ze zkušeností a badatelské práce
vyučujících.
U státní závěrečné zkoušky předkládají studenti své odborné portfolio.
Na státní závěrečnou zkoušku navazuje obhajoba bakalářské práce.
Další studijní povinnosti
Nedílnou součástí studijního programu je odborná praxe.
Studenti prezenční formy absolvují během studia minimálně 365 hodin přímé praxe ve třech různých
organizacích. Tyto praxe jsou doplněny o 112 hodin reflexních seminářů. Na odborné praxe dále navazuje výuka
teorií a metod sociální práce, která probíhá formou cvičení. Dále studenti v prezenční formě absolvují v prvním

semestru 42 hodin exkurzí.
Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací
Návrh témat
Sociálně právní ochrana dětí – cizinců pobývajících v ČR bez doprovodu
Sociální zemědělství mezi podnikatelským projektem a sociální službou
Církevní komunity jako subjekty komunitní práce
„Kulturní války“ ve společnosti jako předmět sociální práce s komunitou a společností
Paliativní a hospicové aspekty sociální a zdravotní péče v domovech pro seniory
Příklady témat dosud obhájených bakalářských prací:
Příčiny a důsledky stavu osob v hmotné nouzi
Vliv organizační kultury na poskytování sociálních služeb na příkladu Diecézní charity Plzeň
Kultura chudoby
Moc a bezmoc sociálních pracovníků
Podpora pečujících o seniora propuštěného z nemocnice do domácí péče
Plné znění zveřejněných bakalářských a diplomových prací a posudků k nim je veřejně přístupné v IS STAG.

Údaje o odborné praxi (profesně zaměřené studijní programy)
Charakteristika povinné odborné praxe
Nedílnou součástí stávajícího studijního programu je odborná praxe studentů, která bude v navrhované
akreditaci dále posílena. Praxe probíhá na vybraných smluvních pracovištích (Klinická pracoviště TF JU) a je
hodnocena jak pracovištěm, které poskytuje hodnocení studentovi, tak fakultou, která vyhodnocuje obsahovou
náplň praxe a zároveň i studentem, který hodnotí přínos praxe pro svůj profesní růst. Dále probíhá hodnocení
vzájemné spolupráce fakulty a klinických pracovišť v rámci společných seminářů Oddělení praxí TF JU
s klinickými pracovišti (dvakrát ročně).
Praxe je koncipována ve vztahu k tématům teoretických předmětů. Na odborné praxe proto navazuje výuka
teorií a metod sociální práce, která probíhá formou cvičení. Studenti se při nich seznamují s příslušnými
teoriemi a metodami sociální práce na základě vlastních zkušeností, které získávají během odborných praxí.
Praxe jsou tedy zaměřeny na případovou sociální práci (2. ročník, ZS), dále na sociální práci s rodinou nebo se
skupinou – dle volby studenta (2. ročník, LS). Dále si studenti v předposledním semestru (3. ročník, ZS) volí praxi
se zaměřením a v organizaci podle svého vlastního zájmu a uvážení.
Studenti prezenční formy tak absolvují během studia minimálně 365 hodin přímé praxe. Tyto praxe jsou
doplněny o 112 hodin reflexních seminářů. Vzhledem k absentujícím zkušenostem z praxe je odborná praxe pro
prezenční studium doplněna v LS 1. ročníku o stínování v organizacích. Dále studenti v prezenční formě
absolvují v prvním semestru 42 hodin exkurzí.
V rámci bloku B povinně volitelných předmětů mohou studenti absolvovat předmět Dobrovolná praxe v sociální
oblasti, kterým si dále rozšíří své praktické zkušenosti. Předmět spočívá v 60 hodinách přímé praxe a 28
hodinách reflexních seminářů.
Studenti si o své odborné praxi vedou podrobné odborné portfolio, které předkládají u státní závěrečné
zkoušky.
Rozsah
týdnů 73 (72)
hodin
365 (360)
Přehled pracovišť, na kterých má být praxe uskutečňována
Smluvně zajištěno
Seznam vybraných pracovišť, kde se předpokládá výkon odborné studijní praxe. Uvádí se
ano / ne
„ano“ či „ne“, zda je praxe zajištěna smluvně s daným pracovištěm.

Zajištění odborné praxe v cizím jazyce (u studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce)
U studijních programů k uskutečňování v cizím jazyce se uvede, jakým způsobem je zajištěna odborná praxe
v cizím jazyce.

Garant studijního programu - odborný životopis
doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr.theol. (* 1964)
___________________________________________________________________________
Vzdělání
1983 – 1990 CMBF UK Litoměřice, obor Teologie (Mgr.)
1991 – 1993 PF UPOL Olomouc, Pedagogické minimum: závěrečné práce na téma: Mládež a volný čas
1995 - 1999 KTF Linec, postgraduální studium, obor Morální teologie, (Dr. theol.). Téma disertace: Kindersegen
und verantwortete Elternschaft
2008 CMTF UPOL Olomouc, habilitace v oboru Teologie se zaměřením na teologickou etiku, (doc.). Habilitační
práce: Suicidium, sebeobětování a mučednictví
Pedagogická činnost
1998 - 2008 odborný asistent na TF JU
1990 – dosud pastorační praxe (Zlín, Jeseník, Prostějov, Linec, České Budějovice)
2003 – 2005 proděkan pro studijní a pedagogickou činnost
2008 – 2013 vedoucí Katedry teologické etiky, sociální etiky a etického vzdělávání
2008 – dosud docent na TF JU
Odborná praxe
2011 – dosud garant oboru Etika v sociální práci (NMgr.)
2017 – dosud garant oboru Sociální a charitativní práce (bc.)
2002 – dosud člen Vědecké rady TF JU v Českých Budějovicích
2009 – 2017 člen Vědecké rady KTF UK v Praze
2011 – 2016 člen Vědecké rady JU v Českých Budějovicích
2008 – dosud člen Oborové rady TF JU v Českých Budějovicích
2009 – dosud člen Oborové rady KTF UK v Praze
2008 – dosud člen Oborové rady ETF UK v Praze
2012 – dosud vedoucí Pracovní skupiny pro sociální otázky při ČBK (SO ČBK)
2000 – dosud člen odborného týmu „Innsbruckerkreis“ – společenství teologických a sociálních etiků
středoevropského regionu
2000 – dosud člen Vereinigung für katholische Sozialethik in Mitteleuropa.
2002 – dosud člen Internationalen Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik
2003 – dosud člen redakční rady Studia theologica
2016 – dosud člen rady pro rodinu při ČBK
2017 - dosud člen Komise programů na podporu vědy na UK (rektorát) v Praze
Grantová činnost
- VVŠ (41cf): Teologická teorie v praxi – hlavní řešitel, rok řešení 2004.
- VVŠ (31ab): Modulární skladba bakalářského studijního programu „Humanitní studia“ – hlavní řešitel, rok
řešení 2004.
- FRVŠ (1099): Inovace studijního předmětu „Lidská důstojnost“ - hlavní řešitel, rok řešení 2005.
- GAAV (IAA908210702): Suicidium, sebeobětování nebo mučednictví? - hlavní řešitel: rok řešení 2007-2009
- FRVŠ (214): Vytvoření studijního předmětu „Aplikovaná etika a náboženství“ – hlavní řešitel, rok řešení 2009
- GAJU (157/2013H): Etika v kontextech společenských změn a výzev – hlavní řešitel (týmový grant), rok řešení
2013-2015.
- GAJU (157/2016H): Kontexty současné teologie, - člen týmu (týmový grant), rok řešení 2016-2018

Publikační činnost
Monografie, kolektivní monografie:
- Šrajer, J.: Suicidium, sebeobětování, nebo mučednictví?, Praha: Triton, 2009, 236 s.
- Zeman, J., Šrajer, J., Kotvrda, J., Doprovázení mladých manželů ke zralému vztahu. Úvod do metodiky, Kostelní
Vydří: KNA, 2015, s. 119 s.
- Šrajer, J., Kolářová, L. a kol. Gaudium et spes. Padesát let poté, Brno: CDK, 2015, 414 s.
- Šrajer, J. a kol. Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě. Kritické výzvy Populorum progressio [1967] a
interdisciplinární analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby, Praha: NLN, 2017, s. 242.
Editované monografie a sborníky:
- Šrajer, J. (ed.), Teologická teorie v pastorační praxi, České Budějovice 2004, sborník, 103 s.
- Šrajer, J., Musil, L. (eds.), Etické kontext sociální práce s rodinou, České Budějovice, Brno: Albert, 2008, 150 s.

- Šrajer, J. (ed.) Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? Realita rodin – životní a pastorační výzvy. Kostelní Vydří:
KNA, 2019, s. 223.
Kapitoly v knihách a sbornících:
- Šrajer, J., Theologische Ethik in der Übergangszeit - am Beispiel der Tschechien, in G. Ladner, W. Gugenberger
(Hg.): Christliche Glaube, Theologie und Ethik, Studien der Moraltheologie Bd. 27 Münster, Herbst 2002, s. 7388.
- Šrajer, J., Svátosti v morální teologii, in Teologické teorie v pastorační praxi, Č. Budějovice 2004, sborník, s. 6266.
- Šrajer, J., Die gesellschaftliche Lage Tschechiens im Hinblick auf die EU-Integration, in H. Pribyl, H. Renöckl
(Hg.) Was macht Europa zukunftsfähig? Wien-Würzburg 2004, 288-299.
- Šrajer, J., Křesťan a politika aneb odpovědnost za svět a politiku. in E. Krumpolc, J. Poláková; C. V. Pospíšil (ed.)
Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. Praha: Karmelitánské nakladatelství 2007, s. 308-321.
- Musil, L., Šrajer, J., Dimenze životní situace rodiny, in Musil, L., Šrajer, J., Etické kontexty sociální práce s
rodinou, České Budějovice, Brno: Albert 2008, s. 9-17.
- Šrajer, J., Sociálně etický pohled na problematiku současné rodiny, in Musil, L., Šrajer, J., Etické kontexty
sociální práce s rodinou, České Budějovice, Brno: Albert 2008, s. 49-61.
- Musil, L., Šrajer, J., Změny sociálního prostředí a životní úkoly rodiny, in Musil, L., Šrajer, J., Etické kontexty
sociální práce s rodinou, České Budějovice, Brno: Albert 2008, s. 127-150.
- Šrajer, J., Eucharistie a etika – dar života z víry, in Ambros, P. (ed.) Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace
a spiritualita, Olomouc: Refugium, 2013, s. 221-238
- Šrajer, J., Manželství a rodina jako křesťanské povolání – napětí mezi ideálem a realitou, in Ambros, P. (ed.),
Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace, Olomouc: Nakladatelství
Centrum Aleti, Refugium Velehrad-Roma s.r.o., 2014, s. 230-254.
- Šrajer, J., Boží láska jako základní zdroj etických inspirací aneb podoba pokoncilní morální teologie na pozadí
vyjádření Josefa Ratzingera a vypovědí encykliky „Deus caritas est“, in Štěch, F., Míčka, R., Církev a společnost.
Karlovi Skalickému k 80. narozeninám, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, s.
99-110.
- Šrajer, J., Ethische Auffassung von Situation der heutigen Familie in Perspektiven des christlichen ethischen
Paradigma, in Die Familie und ihre finanzielle und moralische

Unterstützung. Sammlung der Beiträge des Seminars zum 130. Jubiläum der Unterzeichnung der Haider
Thesen, Kostelní Vydří: KNA, 2014, s. 104-123.
- Šrajer, J., O důstojnosti manželství a rodiny, in Šrajer, J., Kolářová, L. a kol. Gaudium et spes. Padesát let poté,
Brno: CDK, 2015, s. 168 – 205.
- Šrajer, J. Doslov k druhému českému vydání, in Anzenbacher, A., Křesťanská sociální etika. Úvod a principy.
Brno: CDK, 2015, s. 243-255.
- Šrajer, J., Základní charakteristiky a souvislosti sociální encykliky Populorum progressio, in Šrajer, J. a kol.
Křehká tvář rozvoje v globalizovaném světě. Kritické výzvy Populorum progressio [1967] a interdisciplinární
analýzy mezinárodního rozvoje a chudoby, Praha: NLN, 2017, s. 17-39.
- Šrajer, J., Etické paradigma Amoris laetitia, in ŠRAJER, J. (ed.) Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita? Realita
rodin – životní a pastorační výzvy. Kostelní Vydří: KNA, 2019, s. 59-86.
- Šrajer, J., Amoris laetitia z pohledu sociální práce, in ŠRAJER, J. (ed.) Amoris laetitia: zlom, nebo kontinuita?
Realita rodin – životní a pastorační výzvy. Kostelní Vydří: KNA, 2019, s. 178-194.
Odborné články
- Šrajer, J., Význam plodnosti v manželství Nového zákona, in Studia theologica, Olomouc 3/2002, s. 31-36.
- Šrajer, J., Etické dimenze (ne)rovnosti muže a ženy, in Studia theologica, Olomouc 4/2002, s. 53-57.
- Šrajer, J., Trest smrti z etického pohledu, in Studia theologica, Olomouc 3/2003, s. 55-60.
- Šrajer, J., Neudörflová, J., Dnešní inspirace ve výchovné praxi Dona Boska, in Studia Theologica, Olomouc
3/2004, s. 62-66.
- Šrajer, J., Hodnocení suicidality v biblicko-křesťanské tradici, in Studia theologica, Olomouc 2/2008, s. 1-14.
- Šrajer, J., Pokles vědomí viny a hříchu - perspektivy teologické etiky, in Studia theologica, Olomouc 2/2009, s.
61-68.
- Šrajer, J., Asistovaná reprodukce a pohled katolické církve, in Studia theologica, Olomouc 2/2010, s. 75-85.
- Šrajer, J., Ospravedlnění války s ohledem na potencionální hrozbu jaderného konfliktu a akutní ohrožení
terorismem, in Studia theologica, Olomouc 3/2010, s. 80-90.

- Šrajer, J., Etická výchova „Dobro se nedá nacvičit, mladého člověka je potřeba pro něj získat…“, in Caritas et
veritas 2/2012, s. 7-10.
- Šrajer, J., Když „Etická výchova“ nemusí být etickou výchovou, in Caritas et veritas 2/2012, s. 12-19.
- Šrajer, J., Míčka, R.,“The Parish of St Precarius” and the View of the Social Teaching of the Church, in Caritas et
veritas 1/2015, s. 164–176.
- Krausová, L., Šrajer, J., The Concept of Ethical Education in CR and Possible Inspirations in the Concept of Philip
Cam, in Caritas et veritas 2/2015, s. 186-201.
- Šrajer, J., Fenomén migrace z pohledu ideje rozvoje společného domova obsažené v sociálním učení církve,
zvláště ve vyjádřeních papežů Benedikta XVI. a Františka, in Caritas et veritas 2/2016, s. 115-125.
- Šrajer, J., Vybrané podněty biskupských synod o rodině (2014, 2015) a postsynodální apoštolské exhortace
Amoris laetitia (2016) pro pomáhající profese, in Caritas et veritas 1/2017, s. 115-125.

- Šrajer, J., Křesťanská etika versus manželství a rodina v sekularizované společnosti: konfrontace nebo dialog?,
in Studia theologica, Olomouc 1/2017, s. 167-182.
- Šrajer, J., Pracovník v pomáhajících profesích – osobnost, profesionál, dělník? Reflexe osobní odpovědnosti
sociálního a pastoračního pracovníka na principech křesťanské etiky, in Caritas et veritas 2/2017, s. 121 -130.
- Šrajer, J., Význam teologie, zvláště teologické etiky, v rámci vysokoškolského vzdělávání v oblasti studia
sociální práce, in Caritas et veritas 1/2018, s. 78-86.
- Šrajer, J., Migrace jako aktuální zdroj společensko-politického konfliktu: Inspirativní a kritická úloha sociálního
učení církve – svědecká role církve a jednotlivých křesťanů, in Studia theologica, Olomouc 2/2018, s. 151-167.
Články v odborných časopisech
- Šrajer, J., Plodnost v kontextu starozákonního manželství, in TT (Teologické texty) 2/2001, s. 184n. Odkaz:
www.teologicketexty.cz
- Šrajer, J., Teologická etika a česká přítomnost, in TT (Teologické texty), Praha 1/2002, s. 46-54. Odkaz:
www.teologicketexty.cz
- Šrajer, J., Desatero - cesta ke svobodě a životu, in TT (Teologické texty), Praha 2-3/2002, s. 100n. Odkaz:
www.teologicketexty.cz
- Šrajer, J.: Vědomí viny a hříchu in: TT (Teologické texty), Praha 2-3/2002, s. 56-58. Odkaz:
www.teologicketexty.cz
- Šrajer, J., Nové pojetí manželství, in TT (Teologické texty), Praha 1/2003, s. 17-19. Odkaz:
www.teologicketexty.cz
- Šrajer, J., Proces evropské integrace z pohledu České republiky, in Teologické studie, České Budějovice 1/2003,
s. 2-6.
- Šrajer, J., Církev, ve které žijeme, in Teologické studie, České Budějovice 1/2004, s. 79-82.
- Šrajer, J., Drogová závislost a výchova ke svobodě, in TT (Teologické texty), Praha 4/2004, s. 137-139. Odkaz:
www.teologicketexty.cz
- Šrajer, J., Augustinovo pojetí manželství, in Teologické studie 2/2005, s. 64-68.
- Šrajer, J., Lidská důstojnost a sociální práce, in SP (Sociální práce/Sociálná práca), Brno 2/2006, s. 109-113.
- Šrajer, J., Význam a poslání teologie v rámci jiných vědních disciplín aneb oprávněnost studia sociální práce na
TF JU, in Teologické studie 1-2/2007, s. 67-71.
- Šrajer, J., Christliche Sozialethik in Tschechien. Entwicklung und aktuelle Situation, in Amosinternational
Gesellschaft gerecht gestalten, Sozialinstitut Kommende Dortmund 2/2009, s. 51-54.
- Šrajer, J., Význam sociálního učení církve pro život a politiku, in Texty (Christian College) 04/2010, s. 40-48.
- Šrajer, J., Etika a požadavek komplexnosti v sociální práci, in SP (Sociální práce/Sociálná práca), Brno 3/2012, s.
81-88.
- Šrajer, J., Chocová, B., Vybraná problematika etiky sociální práce s rodinou, in SP (Sociální práce/Sociálná
práca), Brno 4/2013, s. 102-109.
- Šrajer, J., Sociální spravedlnost jako základní kritérium sociální práce a sociální politiky, in SP (Sociální
práce/Sociálná práca), Brno 4/2014, s. 73-82.
Popularizační texty
- Šrajer, J., Eutanazie - pomoc v utrpení? (upravená verze), in Setkání, České Budějovice 2001, s. 11n.
(Přítel/Przyjaciel, Časopis Slezské církve evanglické a.v., Květen 2009, s. 5-7.)
- Šrajer, J., Válka v Iráku z pohledu morálního teologa, in Metanoia, České Budějovice, 2/2003, s. 1-3.
- Šrajer, J., Požadavky víry a touhy srdce, in: AD 2006 Speciál - podzim, s. 9.
- Šrajer, J., Poprava Saddáma Husajna, in Universum, ČKA Praha 1/2007, s. 6.

- Šrajer, J., Neslevujme z požadavků, ale projevujme více lásky!, in Katolický týdeník 9/2007, s. 5.
- Šrajer, J., O nevhodném letním oblečení v kostele, in Katolický týdeník 33/2007, s. 7.
- Šrajer, J., V rodičovské lásce má své místo i strach a bezradnost, in Katolický týdeník 41/2007, s. 7.
- Šrajer, J., Dobrá rada: Mluv jen, když se tě zeptají!, in Katolický týdeník 31/2008, s. 7.
- Šrajer, J., Odpuštění umožňuje začít znovu a lépe, in Katolický týdeník, 1/2008, s. 7.
- Šrajer, J., Může katolík souhlasit se soutěží miss?, in Katolický týdeník 13/2008, s. 7.
- Šrajer, J., Nesou rodiče vinu za všechny problémy dětí?, in Katolický týdeník, 47/2008, s. 7.
- Šrajer, J., Úcta k lidskému tělu je spojena s intimitou, in Katolický týdeník, 35/2009, s. 7.
- Šrajer, J., Tvrdost srdce nám hodnoty neochrání, in Katolický týdeník, 17/2009, s. 7.
- Šrajer, J., Pevný postoj a milosrdenství, in Salesiánský magazín, 5/2009, s. 9.
- Šrajer, J.: Má být kněz vážný, velebný a důstojný? in Katolický týdeník 3/2010, s. 7.
- Šrajer, J., Svatba v lese jen se souhlasem biskupa, in Katolický týdeník, 37/2010, s. 7.
Recenze
- Šrajer, J., Oto Mádr, K jádru věci. Aktuální reflexe z let 1993-2003. Praha: Vyšehrad, 2003, 93 stran.
- Šrajer, J., Katolická sociální nauka a současná věda. Interdisciplinární analýza sociálních encyklik Jana Pavla II.
(P. Fiala, J. Hanuš, J. Vybíral – editoři). Brno: CDK a Vyšehrad, 2004, 207 stran.
- Šrajer, J., Lubomír Mlčoch, Ekonomie důvěry a společného dobra. Česká republika v Evropské unii: Pokus o
nástin perspektiv. Praha: Karolinum, 2006, 195 stran.
Překlady
- Život z víry. Překlad 2. díl katolického katechismu pro dospělé (Vydala Německá biskupská konference 1995),
České Budějovice: TF JU, 2005, s. 353, překlad: Šrajer, J., Rynešová, M., Feldmann V.
Přednášky v zahraničí
- přednáška v rámci 29. Tagung des Innsbrucker Kreises von Moraltehologinnen und Sozialethikerinnen 2.-4. 1.
2003: Die gesellschaftliche Lage Tschechiens im Hinblick auf die EU-Integration.
- přednáška na Internationalen wissenschaftlichen Symposium in Ljubljana Potentiale für Europas Zukunft
Katholisch-sozialethische Beiträge in Mittel- und Südosteuropa 21.-22.3. 2003: Die gesellschaftliche Lage
Tschechiens im Hinblick auf die EU-Integration.

- přednáška v rámci 37. Tagung des Innsbrucker Kreises von Moraltheologinnen und Sozialethikerinnen 3.-5.1.
2010: Theologie und theologiscje Ethik im Wissenschaftssystem. Institutionelle Rahmenbedingungen und
Transformationen des Fachs – Der Status der Theologie an Universitäten und kirchlichen Hochschulen.
- přednáška v rámci International Congress Youth Ministry and Family in Madrid 27.11. -2.12.2017: The guiding
of young married couples to a mature relationship.
Přednášky, workshopy, semináře v tuzemsku (za roky 2018, 2019)
- přednáška pro ředitele Charit Středočeského kraje, Praha 8. 3. 2018: Etika v sociální práci.
- přednáška pro veřejnost v rámci Univerzity v Českých Budějovicích (13. 3. 2018): Aktuální význam kritických
výzev sociální encykliky Populorum progressio (1967).
- přednáška v rámci vzdělávacího kurzu pro doprovázení mladých manželů v Brně (16. 3. 2018): Teologie
manželství po II. vatikánském koncilu.
- přednáška pro zaměstnance Charity Beroun (19. 9. 2018): Etika dobré praxe.
- přednáška na konferenci o Amoris laetitia České Budějovice (9. 11. 2018): Etické paradigma Amoris laetitia.
- přednáška na mezinárodním sympoziu v Bratislavě (22. 11. 2018): Ohrožení manželství a rodiny – individuálně
etická a sociálně etická rovina problému.
- přednáška v rámci vzdělávacího kurzu pro doprovázení mladých manželů v Brně (15. 3. 2019): Teologie
manželství po II. vatikánském koncilu.
- série přednášek v rámci KA v Třebíči o Víře, naději a lásce (28. 2., 21. 3., 11. 4. 2019).
- přednáška v rámci celorepublikového setkání nemocničních kaplanů 1. 10. 2019 Velehrad: Možná souvislost
mezi nemocí a hříchem.

Související tvůrčí, resp. vědecká a umělecká činnost
Přehled řešených grantů a projektů u akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu
a u magisterského a doktorského studijního programu
Řešitel/spoluřešitel Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou,
Zdroj
Období
výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost
v příslušné oblasti vzdělávání (u bc. programu se
uvádí nejvýše 2)
Věra Suchomelová
TL02000344 „Virtuální realita v akvizici seniorů“
B – TAČR
2019 - 2021
Michal Opatrný
TL02000390 „Odborná příprava vězeňských kaplanů s B – TAČR
2019 - 2021
ohledem na specifika vězeňského prostředí“
Přehled řešených projektů a dalších aktivit v rámci spolupráce s praxí u profesně zaměřeného bakalářského
a magisterského studijního programu
Pracoviště praxe
Název či popis projektu uskutečňovaného ve spolupráci s praxí
Období
Hospic sv. Jana
Projekt TAČR č. TL02000147 „Spirituální rozměr člověka v kontextu 2019-2021
Nepomuka
pomáhajících profesí“
Neumanna,
Řešitel: Tomáš Machula
Prachatice
Clare Youth Service, 2018-1-CZ01-KA203-048104 v programu Erasmus+ klíčová akce
2019-2020
Ennis, Irsko
2: strategická partnerství „Spirituality and Social Ethics in Social
Work
Řešitel: Michal Opatrný
(konsorcium organizací dále tvoří: Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg z Německa, Universidad San Antonio de Murcia ze
Španělska a Gál Ferenc College z Maďarska)
Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se
studijním programem
1. Symposia a konference
Teologická fakulta JU, resp. Katedra etiky, psychologie a charitativní práce pořádá každoročně minimálně jedno
symposium k tématu sociální a charitativní práce, kterého se účastní domácí a zpravidla i zahraniční odborníci.
Realizace symposií byla vícekrát finančně podpořena JU formou tzv. Mimořádného RVO.
2019: Symposium Studijní den o etice, filosofii a teologii v sociální práci
2018: Mezinárodní symposium Institucionalizace a deformalizace v diakonické, charitativní a sociální práci
2017: Mezinárodní symposium „.. a vy jste mě nepřijali“: Uprchlíci a církve
2017: Symposium Místo teologie v teoriích a metodách sociální práce: Potenciály a rizika
2016: Symposium Zdravotní pojištění migrantů – byznys, hazard nebo solidarita?
2016: Symposium Charity a diakonie – poskytovatelé sociálních služeb nebo sekundární církevní struktura
2015: Mezinárodní konference Pojetí kvality sociální práce a její charakter v současné společnosti
2015: Mezinárodní symposium Deus caritas es
2.

Nadregionální působení

Bakalářským studijním oborem Sociálních a charitativní práce, který je předkládán k nové akreditaci jako
studijní program, je Teologická fakulta JU členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.
Pracovníci Katedry etiky, psychologie a charitativní práce jsou členy think-tank Pracovní skupina pro sociální
otázky České biskupské konference (http://socialninauka.cz) . Doc. Jindřich Šrajer je pověřen řízením této
pracovní skupiny.
Doc. Michal Opatrný je členem vědecké rady Ordo socialis - Wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung der
Christlichen Gesellschaftslehre e.V., Köln, Germany. V letech 2017-2019 byl spolupracujícím odborníkem
Projektu OPZ reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006219. Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém
sociálních služeb, který realizuje MPSV ČR.
Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu
Nedílnou součástí studijního programu je odborná praxe studentů, která bude v navrhované akreditaci dále
posílena. Praxe probíhá na vybraných pracovištích (Klinická pracoviště TF JU) a je hodnocena jak pracovištěm,

které poskytuje hodnocení studentovi, tak fakultou, která vyhodnocuje obsahovou náplň praxe a zároveň i
studentem, který hodnotí přínos praxe pro svůj profesní růst. Hodnocení vzájemné spolupráce fakulty a
klinických pracovišť probíhá v rámci společných seminářů s pracovišti. V r. 2018 proběhly semináře zaměřené
na téma propojení teorie a praxe v oblasti doprovázení studentů při praxi. V rámci těchto seminářů tak dochází
k interakci praxe a výuky, kdy jsou odborníci z praxe informováni o vývoji a trendech ve vysokém školství a
Teologická fakulta JU získává důležité informace a zpětnou vazbu z praxe.
Každoročně je do výuky teoretických předmětů zvána řada odborníků z praxe, podrobné výčty uvádějí VZoČ
Teologické fakulty JU (https://www.tf.jcu.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy-o-cinnosti-tf-ju), zde je uveden výčet za
r. 2018 (VZoČ za r. 2019 nebyla v době přípravy spisu zpracována):
Ondřej Čech (Theia, České Budějovice): Oběti trestných činů v kontextu sociálního vyloučení
Lucie Bláhová (Diecézní charita České Budějovice): Terénní práce jako metoda sociální práce v
kontextu soc. vyloučení
Jakub Sachr (Tady a teď, Plzeň): Sociální vyloučení a začlenění v kontextu vzdělávání
Věra Michalicová, Olga Medlínová, Anna Juráčková: Komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách
v praxi
Milan Greineder (Úřad vlády České republiky): Problematika sociálního začleňování z pohledu sociální
politiky
Zdeňka Kuviková (Fokus): Lidé s duševním onemocněním v kontextu sociálního vyloučení
Jiří Pavlík (Diakonie Západ): Lidé s mentálním postižením v kontextu sociálního vyloučení
Anna Krutská: Medicínské aspekty paliativní péče
Lenka Váňová: Advokacie v paliativní péči
Dagmar Pelcová: Sociální práce v domácí hospicové péči

