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Odkazy na další podklady  ‐  

Komentář: 
Od r. 2016 je na Teologické fakultě JU realizován DSP Charitativní práce, který byl akreditován v programu 
Humanitní studia, a ve kterém momentálně studuje deset doktorandů – absolventů nižších stupňů studií 
sociální práce nebo příbuzných oborů ve smyslu zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
Díky tomuto DSP se ještě více rozvinul diskurz k tématům spirituality a etiky v sociální práci, který byl již 
vědecko‐badatelským základem pro nižší stupně studií v sociální práci, a který byl v posledních letech výrazně 
posílen získanými badatelskými projekty (viz dále). Jihočeská univerzita také získala institucionální akreditaci 
pro oblasti vzdělávání 24 sociální práce (Bc.+NMgr.) a 10 filosofie, religionistika, teologie (Bc.+NMgr.+Ph.D.). 
Předkládaný DSP Spiritualita a etika v sociální práci by proto měl dále posílit a rozvíjet odborné zaměření fakulty 
v oblasti vzdělávání 24 sociální práce. Obor Charitativní práce v programu Humanitní studia nebude už 
předkládán k reakreditaci nebo nové akreditaci. Doktorský studijní program Spiritualita a etika v sociální práci 
by ho měl plně nahradit. 
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Charakteristika studijního programu 

Název studijního programu  Spiritualita a etika v sociální práci 

Typ studijního programu  doktorský  

Profil studijního programu   

Forma studia  Prezenční, kombinovaná 

Standardní doba studia  4 roky 

Jazyk studia  čeština 

Udělovaný akademický titul  Ph.D. 

Rigorózní řízení  ne  Udělovaný akademický titul   

Garant studijního programu  doc. Michal Opatrný, Dr. theol. 
Zaměření  na  přípravu  k výkonu 
regulovaného povolání 

ano 

Zaměření  na  přípravu  odborníků 
z oblasti  bezpečnosti  České 
republiky  

ne 

Uznávací orgán  MPSV ČR 

Oblast(i) vzdělávání a u kombinovaného studijního programu podíl jednotlivých oblastí vzdělávání v % 

 
č. 24 Sociální práce – podíl 63 % 
č. 10 Filosofie, religionistika, teologie – podíl 37 % 

Cíle studia ve studijním programu 

Cílem studia v doktorském studijním programu (DSP) Spiritualita a etika v sociální práci je připravit odborníky 
pro badatelskou a samostatnou tvůrčí nebo koncepční a analytickou činnost v jedné ze dvou klíčových oblastí 
sociální práce, tj. spirituality v sociální práci nebo etiky v sociální práci. Studium proto probíhá podle jednoho ze 
dvou vzorových studijních plánů, které mají společné čtyři semestry z oblasti vzdělávání 24 (sociální práce). 
Každý vzorový studijní plán poté pokračuje třemi semestry prohlubujícího studia z oblasti vzdělávání 10 
(filosofie, religionistika, teologie) a jedním semestrem z oblasti vzdělávání 24.  
Studium je tak realizováno jako teoretické studium sociální práce, které vychází z jejího mezinárodního diskurzu, 
a při kterém je kladem důraz na znalosti a dovednosti (výzkumné metody) z oboru sociologie a na 
epistemologické otázky spojené s interdisciplinárním přístupem na pomezí sociálních a humanitních věd. 
Postupně se pak studium v rámci druhé oblasti vzdělávání prohlubuje interdisciplinárním studiem spirituality 
(religionisticko‐sociologické, filosofické a teologické pochopení spirituality) nebo etiky (filosofická etika a 
teologická etika), a nakonec přechází buď do studia spirituality v sociální práci, nebo etiky v sociální práci.  

Profil absolventa studijního programu 

Absolvent DSP Spiritualita a etika v sociální práci se orientuje v mezinárodním diskurzu sociální práce, resp. 
spirituality nebo etiky v sociální práci a je připraven pro badatelskou a samostatnou tvůrčí nebo koncepčně‐
strategickou a analytickou činnost v oboru sociální práce se zaměřením na problematiku související se 
spiritualitou nebo etikou. 
Disponuje proto odbornými předpoklady pro badatelskou, tvůrčí a pedagogickou práci na vysokých školách, pro 
tvůrčí a badatelskou práci v badatelsky zaměřených institucích, pro pedagogickou práci na VOŠ, pro odbornou a 
strategicko‐koncepční práci v sociálních službách, veřejné správě a samosprávě a sociální politice, v 
poradenských službách a projektech, příp. v redakcích sdělovacích prostředků a nakladatelstvích zaměřených na 
témata z humanitních a sociálních věd. 

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů 

Studijní plán je ve shodně s ostatními DSP na Teologické fakultě JU tvořen třemi typy seminářů – individuálním 
(povinný), základním (povinný) a prohlubujícím (povinně volitelný), dále ho doplňují další povinnosti (jazykové 
zkoušky, mobility, tvůrčí a příp. pedagogická činnost). 
Individuální studijní plán studenta je sestavován ve spolupráci se školitelem a schvalován programovou radou 
doktorského studia. 
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů stanovuje platné opatření děkana č. 279/2020, čl. 19 
(https://www.tf.jcu.cz/dokumenty/opatreni‐dekana‐tf‐ju‐1/platna‐opatreni‐dekana‐tf‐ju/279‐2020‐ze‐dne‐1‐6‐
2020). 
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Tvorbu tzv. náplně činnosti, která je chápána jako součást studia ve smyslu přípravy na další akademické 
působení, a která slouží i jako podklad pro semestrální hodnocení studenta a stanovení výše jeho stipendia pro 
příští semestr, upravuje opatření děkana č. 272/2019 (https://www.tf.jcu.cz/dokumenty/opatreni‐dekana‐tf‐ju‐
1/platna‐opatreni‐dekana‐tf‐ju/272‐2019‐z‐30‐9‐2019). 

 Podmínky k přijetí ke studiu 

1. Úspěšné absolvování navazujícího magisterského studijního programu v oblasti vzdělávání č. 24 Sociální 
práce, příp. úspěšné absolvování příbuzného navazujícího magisterského programu po absolvování 
bakalářského programu splňujícího podmínky pro vzdělání sociálních pracovníků dle zák. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, a složení vyrovnávací oborové zkoušky ze sociální práce. 

2. Úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se skládá z následujících částí: 
a. písemný jazykový test (možnost výběru jazyka: angličtina / němčina; uchazeč si volí jazyk odlišný od 

jazyka mateřského): max. 20 bodů 
b. rozprava s přijímací komisí:  

- nad písemnou prezentací dosavadní publikační a vzdělávací činnosti v oboru: max. 30 bodů 
- nad písemným návrhem projektu k disertaci: max. 50 bodů 

Minimální počet bodů pro přijetí je 70, z toho minimálně 10 bodů z jazykového testu. 
Nastavené parametry přijímacího řízení se na Teologické fakultě JU osvědčily i u jiných DSP; umožňují vybrat 
z uchazečů ty, kteří mají nejlepší předpoklady ke studiu daného programu, a kteří mají předpoklady pro 
zahraniční badatelské či studijní výjezdy během studia. 

Návaznost na další typy studijních programů 

Od r. 2016 je na Teologické fakultě JU realizován DSP Charitativní práce, který byl akreditován v programu 
Humanitní studia, a ve kterém momentálně studuje deset doktorandů – absolventů nižších stupňů studií sociální 
práce nebo příbuzných oborů ve smyslu zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  
Díky tomuto DSP se ještě více rozvinul diskurz k tématům spirituality a etiky v sociální práci, který byl již 
vědecko‐badatelským základem pro nižší stupně studií v sociální práci, a který byl v posledních letech výrazně 
posílen získanými badatelskými projekty (viz dále). Jihočeská univerzita také získala institucionální akreditaci pro 
oblasti vzdělávání 24 sociální práce (Bc.+NMgr.) a 10 filosofie, religionistika, teologie (Bc.+NMgr.+Ph.D.). 
Předkládaný DSP Spiritualita a etika v sociální práci by proto měl dále posílit a rozvíjet odborné zaměření fakulty 
v oblasti vzdělávání 24 sociální práce. Obor Charitativní práce v programu Humanitní studia nebude už 
předkládán k reakreditaci nebo nové akreditaci. Doktorský studijní program Spiritualita a etika v sociální práci by 
ho měl plně nahradit. 
Doktorské studium Spiritualita a etika v sociální práci má dále navazovat na magisterské studium v oblasti 
vzdělávání sociální práce a magisterské studium příbuzných programů, tj. programů zaměřených na pomáhající 
profese, kterým předcházelo úspěšné bakalářské studium sociální práce. Podmínky pro přijetí ke studiu v tomto 
doktorském studijním programu tak reagují na skutečnost, že sociálním pracovníkem se dle zák. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách stává již absolvent bakalářského studijního programu a navazující magisterské studium je tak 
pro něj studiem prohlubujícím, které si pro výkon profese sociálního pracovníka volit nemusí. 
Zaměření navrhovaného DSP odpovídá dlouhodobému zaměření nižších stupňů studií sociální práce na 
Teologické fakultě JU. Již od 90. let byl fakultou realizován magisterský studijní obor Pastoračně‐sociální asistent. 
S ohledem na zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách byl tento obor nahrazen Bc. oborem Sociální a 
charitativní práce a v návaznosti i NMgr. oborem Etika v sociální práci, které byly od počátku akreditovány 
v programu Sociální práce.  
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Studijní plány a návrh témat prací 

Studijní povinnosti 

Základní studium se skládá ze tří povinných seminářů. Jsou to Základní doktorský seminář (povinný), Prohlubující 
doktorský  seminář  (povinně  volitelný)  a  Individuální  doktorský  seminář  (povinný).  Základní  a  prohlubující 
doktorský  seminář  jsou  považovány  za  základní  teoretické  předměty  profilujícího  základu.  Jejich  látka  je 
ověřována u státní doktorské zkoušky. 
 
1. Základní doktorský  seminář:  Semináře  (14h/semestr; 4  semestry)  jsou  konány  v oblasti  vzdělávání  č. 24 

Sociální práce a  jsou  zaměřeny na osvojení  si epistemických přístupů  v humanitních a  sociálních  vědách, 
metodických přístupů k sociálnímu výzkumu, prohlubujících znalostí ze sociologie a na  integraci, využití a 
modifikaci těchto přístupů a znalostí pro potřeby sociální práce. Semináře jsou na konci každého semestru 
zakončeny zápočtem. 
Základní  doktorský  seminář  se  dělí  dle  semestrů  –  číslování  vyjadřuje  doporučený  sled  semestrů  pro 
absolvování semináře – na: 
a. Základní doktorský seminář I. – Teorie vědy; 
b. Základní doktorský seminář II. – Sociologie a sociálně vědní výzkum; 
c. Základní doktorský seminář III. – Teorie v sociální práci; 
d. Základní doktorský seminář IV. – Transdisciplinární přístup v sociální práci; 

 
2. Prohlubující doktorský seminář: Semináře (14h/semestr; 4 semestry) jsou konány v oblasti vzdělávání č. 24 

Sociální práce v kombinaci s oblastí vzdělávání (dále OV) č. 10 Filosofie, religionistika, teologie. Studenti se 
v jejich rámci zaměřují na studium spirituality v sociální práci nebo etiky v sociální práci. Semináře  jsou na 
konci každého semestru zakončeny zápočtem.  
Prohlubující  doktorský  seminář  se  dělí  dle  semestrů  a  preferovaného  tématu  –  číslování  vyjadřuje 
doporučený sled semestrů pro absolvování semináře – na: 
a. Prohlubující doktorský seminář I. – Religionistika a sociologie náboženství (OV10); 
b. Prohlubující doktorský seminář II. – Personalistická filosofie náboženství (OV10); 
c. Prohlubující doktorský seminář III. – Charitativní a diakonické diskurzy v sociální práci (OV10); 
d. Prohlubující doktorský seminář IV. – Spiritualita v sociální práci (OV24); 

nebo na: 
a. Prohlubující doktorský seminář I. – Filosofická etika (OV10); 
b. Prohlubující doktorský seminář II. – Sociální etika (OV10); 
c. Prohlubující doktorský seminář III. – Teologická etika (OV10); 
d. Prohlubující doktorský seminář IV. – Etika v sociální práci (OV24). 

 
3. Individuální doktorský seminář (I. až VIII.): Programová rada stanoví na návrh školitele individuální studijní 

povinnosti  studenta,  jejichž  cílem  je  získání odbornosti úzce navázané na  téma disertační práce, na  jeho 
vědeckou a výzkumnou činnost, přípravu na doktorskou zkoušku a pedagogickou praxi a osvojení si metod 
badatelské  práce  potřebných  pro  zpracování  tématu  disertační  práce.  Individuální  doktorský  seminář 
probíhá pro celou dobu studia,  tj. standardně zahrnuje 8 semestrů  (14h/semestr). Vedoucím semináře  je 
školitel doktoranda. 

Požadavky na tvůrčí činnost 

Podle  opatření  děkana  č.  279/2020,  čl.  19,  odst.  5  má  student  DSP  během  svého  studia  publikovat 
v recenzovaných odborných časopisech min 3 články. 
Pravidla  pro  hodnocení  a  odměňování  studentů  DSP  v prezenční  formě  studia  jsou  dle  opatření  děkana  č. 
272/2019 nastavena  tak, aby studenty DSP motivovala k publikační činnosti a k přípravě výzkumných projektů 
(zejména specifického výzkumu) vázaných k tématu disertace. 
Každý  student DSP v prezenční  formě  je dále  zapojen do  týmového projektu  specifického výzkumu, který má 
fakulta pro daný  rok přidělený.  Zapojením do projektu  a možností  získání  stipendia  z projektu  je motivován 
k přípravě 1‐2 odborných článků (druh výsledku J) nebo kapitol např. v odborné knize školitele (druh výsledku C), 
příp. příspěvků ve sbornících (druh výsledku D) ročně. 
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Požadavky na absolvování stáží 

Podle opatření děkana č. 279/2020, čl. 19, odst. 6 má student DSP v průběhu standardní doby studia absolvovat 
minimálně 2 jednoměsíční pobyty na zahraničních univerzitách.  
Programová rada může na základě odůvodněné žádosti rozhodnout o adekvátním nahrazení, respektive splnění 
této povinnosti jinou formou.  Tzn., že studenti mohou absolvovat také praktickou stáž, resp. terénní výzkum v 
zahraničí, pokud programová rada akceptuje odůvodnění takového zahraničního pobytu pro potřeby zpracování 
disertace. Dále mohou požádat programovou  radu o  jiný  způsob  splnění  této podmínky  studenti,  kteří např. 
pečují o osobu blízkou, a nemohou vycestovat nepřetržitě na dobu  jednoho měsíce. Tato úprava  také  cílí na 
minimalizaci rozdílných podmínek v přístupu k akademické kariéře pro muže a ženy a vychází z opatření rektora 
č.  410/2019,  čl.  12.,  odst.  8  (https://www.jcu.cz/o‐univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna‐
opatreni/2019/r_410_standardy_studijnich_programu.pdf/view),  které  umožňuje,  stanovit  jinou  formu  přímé 
účasti studenta na mezinárodní spolupráci 

Další studijní povinnosti 

Mimo  základních,  prohlubujících  a  individuálních  seminářů,  požadavků  na  tvůrčí  činnost  a  požadavků  na 
absolvování stáží mají studenti v DSP tyto další studijní povinnosti, které upravuje opatření děkana č. 279/2020: 
- Aktivní  účast  na  mezinárodních  seminářích.  Fakulta  pravidelně  organizuje  pro  studenty  DSP  tzv. 

mezinárodní semináře, na které zve významné odborníky ze zahraničí  (podpořeno projekty mimořádného 
DKRVO  nebo  IP).  Harmonogram mezinárodních  seminářů  stanovuje  proděkan  pro  zahraniční  vztahy  po 
konzultaci  s předsedy  programových  rad  na  začátku  každého  semestru  tak,  aby  semináře  s průřezovými 
tématy mohli navštívit studenti z více DSP, pro které jsou relevantní. Předpokládá se, že tato aktivita bude 
po akreditaci  rozšířena o spolupráci se ZSF  JU, kdy budou studenti DSP ze Zdravotně sociální  fakultou  JU 
(dále jen ZSF JU) zváni na mezinárodní semináře pořádané TF JU a obráceně.  

- Programová rada může s ohledem na zaměření studenta a za účelem zkvalitnění jeho vědecké a výzkumné 
činnosti stanovit další studijní povinnosti vyplývající ze studijního programu. V takovém případě vždy určí  i 
vyučujícího,  který  zodpovídá  za  ověření  splnění  těchto  povinností.  Toto  ustanovení  umožňuje  vzhledem 
k absolvovanému magisterskému vzdělání, uložit studentovi složení vyrovnávací oborové zkoušky ze sociální 
práce, vč. určení semestru, kdy bude složena, a také určit rozsah látky, který bude zkouška prověřovat. 

- Složit  zkoušku  z aktivní  znalosti  cizího  světového  jazyka na úrovni  vědeckého pracovníka  (volbu  jazyka  a 
zkoušejícího schvaluje Programová rada). 

- Složit  zkoušku  z pasivní  znalosti  dalšího  cizího  světového  jazyka  na  úrovni  odborné  komunikace  (volbu 
jazyka a zkoušejícího schvaluje Programová rada). 

Návrh témat disertačních prací a témata obhájených prací 

Návrh témat disertačních prací: 
- Lidskoprávní a demokratická povaha sociální práce 
- Organizační kultura Charity ČR 
- Pojetí zákonné kvality sociálních služeb a její etické zdůvodnění 
- Profesionalizace sociální práce v ČR – hodnotová východiska a světonázorové pozadí 
- Sociálně‐právní ochrana dětí mezi administrativním a filantropickým přístupem v sociální práci (spolupráce 

OSPOD a NNO) 
- Spiritualita sociálních pracovníků (reflexivita v sociální práci a vliv spirituality na práci s klienty)  
- Vliv a význam sociální práce v postmoderní společnosti 
- Všímavost (mindfulness) a její potenciál v duševní hygieně̌ sociálního pracovníka  
- Využití elektronických aplikací pro sociální práci a charitativní aktivity 
- Využití spirituálního posouzení životních situací u vybrané skupiny klientů sociální práce 
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Garant studijního programu 

Vysoká škola  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Fakulta  Teologická 

Název studijního programu  Spiritualita a etika v sociální práci 

Jméno a příjmení  Michal Opatrný  Tituly  doc., Dr. theol. 

Rok narození  1978  typ vztahu k VŠ  pp  rozsah  40 
3,6 

do kdy  N 
1221 

Typ vztahu na fakultě, která uskutečňuje studijní program  pp  rozsah  40 
3,6 

do kdy  N 
1221 

Další současná působení jako akademický pracovník na jiných VŠ  typ prac. vztahu  rozsah 

     

Předměty studijního programu a způsob zapojení do výuky; další zapojení do uskutečňování stud. programu 

Základní doktorský seminář IV. ‐ Transdisciplinární přístup v sociální práci (OV24) 
Prohlubující doktorský seminář III. – Charitativní a diakonické diskurzy v sociální práci (OV10) 
Prohlubující doktorský seminář IV. – Spiritualita v sociální práci (OV24) 

Údaje o vzdělání na VŠ  

2002‐2008 Doktorské studium v oboru Praktische Theologie mit dem Schwerpunkt Caritaswissenschaft; 
Katholisch‐Theologische Privatuniversität Linz, Linz, Rakousko 

Údaje o odborném působení od absolvování VŠ 

od 7/2016 Vedoucí Katedry etiky, psychologie a charitativní práce, Teologická fakulta JU 
od 4/2016 Proděkan pro vědu a rozvoj, Teologická fakulta JU 
10/2010‐4/2016 Proděkan pro vědu a výzkum, Teologická fakulta JU 
9/2005‐12/2013 Odborný asistent, Katedra etiky, psychologie a charitativní práce, Teologická fakulta JU 

Zkušenosti s vedením kvalifikačních a rigorózních prací 

Počet vedených obhájených bakalářských prací: 35 
Počet vedených obhájených diplomových prací: 29 
Počet vedených disertačních prací: 7 

Obor habilitačního řízení   Rok udělení hodnosti  Řízení konáno na VŠ 
Ohlasy publikací 
 bez autocitací 

Teologie  2013  TF JU  WOS  Scopus  ostatní 

Obor jmenovacího řízení  Rok udělení hodnosti  Řízení konáno na VŠ 
3  4  91 

     

Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti nebo další profesní činnosti u odborníků z praxe 
vztahující se k zabezpečovaným předmětům  

5 nejvýznamnějších výstupů publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let: 
Publikace 
- Michal OPATRNÝ, “Caritas Theory” as Theological Discourse within Education in Social Work? Journal of 

Religion & Spirituality in Social Work – přijato k publikaci v r. 2020. ISSN 1542‐6432; (odborná studie, 
100%). 

- Michal OPATRNÝ,  Sociální  změna  z perspektivy  transdisciplinární  struktury  sociální práce.  Sociální práce 
jako  nástroj  podpory  sociální  změny:  Sborník  vědeckých  textů  z mezinárodní  vědecké  konference  XIV. 
Hradecké dny sociální práce, ed. Zuzana Truhlářová a Markéta Píšová, Hradec Králové: Gaudeamus, 2018, 
s. 43‐52. ISBN 978‐80‐7435‐708‐4; (příspěvek ve sborníku, 100 %). 

- Michal OPATRNÝ, Die Skepsis im Osten. Das Beispiel Tschechien und dessen Blick auf die Migrationswelle 
in Europa (2016). ET‐Studies ‐ Journal of the European Society for Catholic Theology 7, č. 2/2016 , s. 277‐
294. ISSN 2032‐5215; (odborná studie, 100%). 

Projekty 
- 2020‐2023  Projekt  č.  TL03000376  v  programu  aplikovaného  výzkumu  TAČR  Éta  SPESW  –  Postgraduální 

vzdělávání sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální práci ve službách pro seniory. Role: Řešitel. 
Členové konsorcia: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická; Univerzita Karlova v Praze, Husitská 
teologická fakulta 

- 2019‐2020  Projekt  č.  2018‐1‐CZ01‐KA203‐048104  v  programu  Erasmus+  klíčová  akce  2: strategická 
partnerství  Spirituality  and  Social  Ethics  in  Social  Work.  Role:  Hlavní  řešitel.  Konsorcium  organizací 
v projektu: Universidad  Católica  San  Antonio  de Murcia,  Španělsko; Albert‐Ludwigs‐Universität  Freiburg 
i.Br., Německo; Gál Ferenc Főiskola Szeged, Maďarsko; Clare Youth Service, Ennis, Irsko 
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Působení v zahraničí 

od 11/2019 Předseda PosT Netzwerk – Sdružení pastorálních teologů střední a východní Evropy, Wien, Austria. 
 
od 1/2019 Člen vědecké rady Ordo socialis ‐ Wissenschaftliche Vereinigung zur Förderung der Christlichen 
Gesellschaftslehre e.V., Köln, Germany. 
 
2/2019‐8/2019 Výzkumný pobyt Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg, Theologische Fakultät, Arbeitsbereich 
Caritaswissenschaft, Freiburg i.Br., Německo v rámci Humboldt Research Fellowship for Experienced 
Researchers, č. projektu: Ref 3.3 ‐ CZE ‐ 1203686 ‐ HFST‐E. 
 
10/2002‐6/2008 Doktorské studium na Katholisch Theologische Privatuniversität Linz, Institut für 
Caritaswissenschaft, Linz, Rakousko. 

Podpis     datum   
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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, 
výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost 
v příslušné oblasti vzdělávání (u bc. programu se 
uvádí nejvýše 2) 

Zdroj  Období 
 

doc. Tomáš Machula  TL02000147 „Spirituální rozměr člověka v kontextu 
pomáhajících profesí“ 

B – TAČR  2019 ‐ 2021 

dr. Věra Suchomelová  TL02000344 „Virtuální realita v aktivizaci seniorů“ 
Další příjemci: 
- ČVUT – Český institut informatiky, robotiky a 

kybernetiky 
- ISA EDUCA S.R.O., Institut smyslové aktivizace 
- Asociace virtuální a rozšířené reality s.r.o. 

B – TAČR  2019 – 2021 

doc. Michal Opatrný  TL02000390 „Odborná příprava vězeňských kaplanů 
s ohledem na specifika vězeňského prostředí“ 
Hlavní  příjemce:  FF  ZČU  v Plzni,  doc.  Jan  Váně, 
Katedra sociologie 

B – TAČR  2019 – 2021 

doc. Jakub Sirovátka  20‐01710S Autonomie a alterita. Kant v dialogu 
Hlavní příjemce:  FF UPCE  v  Pardubicích, dr. Ondřej 
Sikora, Katedra filosofie 

B – GAČR  2019 – 2021 

doc. Michal Opatrný  TL03000376  „SPESW  –  Postgraduální  vzdělávání 
sociálních pracovníků pro oblast spirituality v sociální 
práci ve službách pro seniory“ 
Další příjemci: 
- FF ZČU v Plzni, doc. Jan Váně 
- HTF UK v Praze, dr. Jan Kaňák 

B – TAČR  2020 ‐ 2023 

Odborné aktivity vztahující se k tvůrčí, resp. vědecké a umělecké činnosti vysoké školy, která souvisí se 
studijním programem 

1. Projekty mezinárodní spolupráce 

doc. Michal Opatrný  2018‐1‐CZ01‐KA203‐048104 v programu Erasmus+ klíčová akce 
2: strategická partnerství „Spirituality and Social Ethics in Social 
Work 
Konsorcium organizací tvoří výzkumné organizace: 

- Albert‐Ludwigs‐Universität Freiburg, Německo 

- Universidad San Antonio de Murcia, Španělsko 

- Gál Ferenc College, Maďarsko  

Konsorcium organizací dále tvoří organizace aplikační sféry: 

- Clare Youth Service, Ennis, Irsko 

(Jedním  z  předpokládaných výstupů  projektu  jsou  i  dohoda  o 

nových  formách  spolupráce  na  úrovni  doktorských  studií  – 

Joint/Double/Multiple  Degree  program  nebo  systém  výměny 

doktorských  studentů  a  realizace  mezinárodních  výzkumných 

projektů se zapojením doktorských studentů). 

2019 ‐ 2020 

2. 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 
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   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 est 

 

3. Nadregionální působení 

Bakalářským studijním programem Sociální a charitativní práce (OV 24) je Teologická fakulta JU členem 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci. 

 

Doc. Michal Opatrný a doc. Jindřich Šrajer 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, Německo, a předsedou odborné společnosti PosT Netzwerk (sdružení 
pastorálních teologů střední a východní Evropy), Wien, Rakousko. 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.  

 

Doc. Michal Opatrný vystupuje jako zvaný přednášející na seminářích a konferencích pořádaných MPSV ČR: 

- 3/2020 Proměny hodnot a limitů sociální práce, Brno. Téma referátu: Apologie sociální práce 
demokratické, lidskoprávní a sociálně spravedlivé. (Pozn.: kvůli pandemické situaci nebyla konference 
realizována a vyjde jen sborník). 

- 3/2017 Proměny a příležitosti sociální práce v ČR, Praha. Téma referátu: Resilience sociální práce a její 
autonomní etika: Role etiky sociální práce ve vztahu k sociální politice a novým sociálním problémům. 

- 11/2015 Inovace systému kvality sociálních služeb, Karlovy Vary. Téma referátu: Kvalita sociálních služeb – 
osobní a politický zájem. 

- 10/2015 Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, Brno. Téma referátu: Nové perspektivy 
etického kodexu v ČR. 

Informace o spolupráci s praxí vztahující se ke studijnímu programu 

Spolupráce s praxí – organizacemi poskytujícími sociální služby a organizacemi sociální politiky, státní správy a 
samosprávy  – probíhá  velmi  intenzivně  v  rámci bakalářského  a navazujícího magisterského programu,  které 
jsou zaměřeny na studium sociální práce (OV 24). Vedle odborných praxí studentů jsou do výuky teoretických 
předmětů  bakalářského  a  navazujícího magisterského  programu  zváni  také  odborníci  z praxe.  Podrobně  je 
spolupráce s praxí popsána ve VZoČ Teologické fakulty JU (https://www.tf.jcu.cz/dokumenty/vyrocni‐zpravy‐o‐
cinnosti‐tf‐ju). 

Tato spolupráce vytváří předpolí pro další spolupráci ve vědecké a výzkumné činnosti a tím také pro spolupráci 
předkládaného doktorského studijního programu Spiritualita a etika v sociální práci s praxí. Ve výše uvedených 
projektech aplikovaného výzkumu jsou Klinická pracoviště Teologické fakulty JU zapojena jako aplikační garanti 
a  v rámci  současných  DSP  akreditovaných  Teologickou  fakultou  JU  umožňují  realizaci  výzkumu  ve  svých 
zařízeních a aktivně na výzkumu spolupracují. 

Samostatnou a  inovativní  formou spolupráce s praxí  je momentálně  (2019‐2020)  řešený projekt mezinárodní 
spolupráce  č.  2018‐1‐CZ01‐KA203‐048104  v  programu  Erasmus+  klíčová  akce  2: strategická  partnerství 
Spirituality and Social Ethics in Social Work, ve kterém je zapojená organizace Clare Youth Service (Ennis, Irsko), 
která  se  věnuje  vzdělávací,  výchovné  a  sociální  práci  s mládeží  (Youth Work).  Clare  Youth  Service  působí 
v projektu  jako  zástupce  aplikační  sféry  a  v rámci  jedné  z aktivit  projektu  byly  ve  spolupráci  s ní  ověřovány 
předpokládané výstupy projektu pro vzdělávání studentů. 

  
 
 
 


