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Mediálním partnerem konference je: 

 

Tématické okruhy konference  

• Vývoj přístupů k „posuzování“ životní 
situace v sociální práci – Sociální práce 
pracovala v rámci své vlastní historie 
s řadou různých teoretických konceptů a 
termínů, vztahujících se k „posuzování“ 
životní situace klientek a klientů (např. 
sociální diagnóza, analýza, zhodnocení, 
šetření, posouzení): Jaké trendy jsme 
mohli během historického vývoje sociální 
práce v „posuzování“ životních situací 
klientek a klientů pozorovat? Jak je 
„posuzování“ ovlivněno stávajícími 
pozdně modernistickými či 
postmodernistickými teoriemi?  

• Dilemata při „posuzování“ životní 
situace klientky či klienta – S 
„posuzováním“ je spojena široká řada 
dilemat: Např. preferovat kvalitativní či 
kvantitativní strategie „posouzení“?  
Měl/a by klient/ka participovat na 
posuzování nebo je spíše jeho objektem? 
Jakou roli by v  „posuzování“ měly 
sehrávat lékařské diagnózy či 
zbavení/omezení způsobilosti k právním 
úkonům? Kdy klient/ka ztrácí právo na 
sebeurčení?  

• Příklady dobré praxe v „posuzování“ 
životní situace klientek a klientů – 
Význam „posuzování“ životní situace 
klientky či klienta roste jak v oblasti 
sociálních služeb, tak veřejné správy: Jak 
ovlivňuje „posuzování“ stávající 

legislativa sociální práce (např. Zákon o 
sociálních službách, Zákon o pomoci 
v hmotné nouzi atd.) či Standardy 
kvality sociálních služeb a jak v tomto 
kontextu svědomitě „posuzovat“?   

• „Posuzování“ v kontextu společenské 
zakázky - Eroze institucí sekundární 
sociability a hrozba nadřazování 
ekonomické efektivity služeb nad 
potřebnost klientů přinášejí zásadní 
otázky i do oblasti „posuzování“ životní 
situace: Jak společenská zakázka, coby 
tvůrce nepsaných standardů pro 
„posuzování“ životní situace klientek a 
klientů, ovlivňuje tento proces? Jak je 
společenská zakázka na „posuzování“ 
konzistentní s profesním posláním 
sociální práce?  

 

Okruh ú častníků  

Pracovnice a pracovníci institucí veřejné 
správy a neziskových organizací v oboru 
sociální práce, akademické pracovnice a 
pracovníci, studentky a studenti oboru 
sociální práce a oborů příbuzných. 

Průběh konání konference   

Pátek 24. 10. 2008 (začátek předběžně 
v 10h., prezence od 9h.), v páteční podvečer 
se uskuteční společenské setkání účastnic a 
účastníků konference spojené s pohoštěním. 
Sobota 25. 10. 2008 (předběžně do 12 h.). 



Místo konání  

Aula 3. budovy UHK (Objekt společné 
výuky, Hradecká 1227 – naproti nemocnici) 
a další místnosti v rámci Objektu společné 
výuky (bude upřesněno později). 

Organizační výbor konference 
Mgr. Zuzana Truhlářová - koordinátorka 
Mgr. Radka Janebová – tématická garance 
Mgr. Jan Hloušek 
Mgr. Miroslav Kappl 
Doc. PhDr. Jan Lašek, CSc. 
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. 
Luděk Noska 
Věra Sádovská 
Mgr. Martin Smutek 
Mgr. Lucie Smutková 
PaedDr. Jindřich Vedlich, PhD. 
PhDr. Josef Zita 

 

Účastnický poplatek   

900 Kč bezhotovostní platbou (informace o 
způsobu platby budou upřesněny na 
www.kspsp.info). 
1000 Kč (v případě platby v hotovosti v den 
konání konference). 

Účastnický poplatek zahrnuje sborník 
abstraktů, sborník textů z konference 
(otištění textu ve sborníku je podmíněno 
osobní účastí autorky/autora na konferenci), 
občerstvení během akce, společenský večer 
a pohoštění. 

Studentky a studenti sociálních oborů na PdF 
UHK jsou osvobozeni od platby 
účastnického poplatku. 

Konečný termín pro podání přihlášky 
(návratky) 

Nejpozději do 12. září 2008 zasílejte 
návratky na adresu: 
hradeckedny.sp@seznam.cz 

Pokyny pro přispěvatele 

Rozsah textu maximálně 2500 slov. Text 
obsahuje abstrakt, úplný kontakt na 
autorku/autora (jméno vč. titulu, název 
vysílající organizace, e-mailový kontakt).  

Konečný termín pro odevzdání textu v den 
zahájení konference (24. 10. 2008) na e-
mailové adrese: 
hradeckedny.sp@seznam.cz 
Vyhrazujeme si právo příspěvky 
nekorespondující s tématem odmítnout. 

Další informace o konferenci hledejte na: 
www.kspsp.info 

Ubytovací kapacity v blízkém okolí UHK: 
Hotelový dům Academic:  
www.hotelovydum.cz 
Hotel Garni:  
www.hotelgarni.cz 
Hotel Stadion: 
http://hotel-cz.moonface.cz/hotel-Hradec-
Kralove-Stadion.htm 
Nové Adalbertinum: 
http://adalbertinum.diecezehk.cz/ 

Penzion U České koruny: 
http://www.ubytovani-hotel.com/Pension-
Hradec-Kralove-U-Ceske-Koruny.htm 
 
 
Spojení do místa konání konference od 
hlavního nádraží ČD: 

Trolejbus č. 1, autobus č. 9 a č. 28: zastávka 
„Heyrovského“;  

Trolejbus č. 2, autobus č. 16: zastávka 
„Zimní stadion“. 

 

 
 
Adresa místa konání: 
Hradecká 1227, Hradec Králové 
 



 
NÁVRATKA 

(1 návratka = 1 účastnice/účastník konference) 
Název konference: V. Hradecké dny sociální práce 
Termín konání: 24. 10. - 25. 10. 2008  
Místo konání: Aula 3. budovy UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227), Hradec Králové 
 

ZÁVAZNÁ P ŘIHLÁŠKA 
 
Jméno účastnice/účastníka (včetně akademických titulů): 
 
Vysílající organizace (kompletní poštovní kontakt na zaměstnavatele): 
 
 
 
Telefonický kontakt: 
E-mail: 
Přejete si oběd? (k dispozici pouze v pátek 24. 10. 2008, cena 80 Kč)  
ano/ne 
Přejete si vegetariánské menu? 
ano/ne 
Přejete si prezentovat vlastní příspěvek?  
ano/ne 
Název prezentovaného příspěvku: 
 
Stručná anotace prezentovaného příspěvku v českém, slovenském nebo anglickém jazyce  
(10 – 15 řádků):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuto návratku zašlete nejpozději do 12. 9. 2008 na e-mailovou adresu: hradeckedny.sp@seznam.cz. 
 


