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O Asociaci  
 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) je dobrovolným zapsaným spolkem 
sdružujícím vyšší odborné a vysoké školy v ČR, které poskytují vzdělání v oblasti sociální 
práce. V roce 2021 ASVSP sdružovala 24 řádných, 1 mimořádného, 7 přidružených a 15 
čestných členů.  

  

Základním cílem ASVSP je zvyšování kvality vzdělávání v oboru sociální práce, tím se 
snažíme přispět ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice.  
 
Prostředky k dosahování uvedeného cíle jsou Minimální standard vzdělávání v sociální 
práci, poskytování konzultací a vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna práca.  
 
Rozhodující nástroj pro dosahování uvedeného cíle představuje Minimální standard 
vzdělávání v sociální práci. Jeho vytváření a inovace, podpora členů při jeho realizaci  
a kontrola jeho dodržování na školách, které jsou členy ASVSP, je jádrem činnosti Asociace.  
 
Udržování a posilování úrovně vzdělávání v sociální práci napomáhají konzultace, které 
poskytuje ASVSP svým členům. Konzultace mají následující cíle:  

● napomoci udržení kvality a dalšímu rozvoji oboru v daných (měnících se) podmínkách,  

● podpořit respektování minimálního standardu vzdělávání v sociální práci,  

● upozornit školy (členy asociace) na problémy v jejich práci a zprostředkovat jim 
zkušenosti jiných (i zahraničních) škol, zaměstnavatelů, sociálních pracovníků  
a dalších relevantních subjektů,  

● udržovat kontakty mezi školami a učiteli sociální práce, 

● posilovat kooperaci škol, například v oblasti výměny učitelů a studentů aj. 
 
Další činností ASVSP, která přímo podporuje naplňování uvedených cílů je vydávání 
časopisu Sociální práce/Sociálna práca, který je v současnosti významným profesním 
časopisem sociálních pracovníků v České republice a na Slovensku. Časopis je zařazen  
do následujících databází: 
 

● Databáze Národní knihovny ČR 

● EBSCOhost Research Databases 

● ERIH Plus 

● Google Scholar (prochází zpracováním zdrojů dat) 

● ISSN Portál 

● Scopus (od čísel vydaných v roce 2017) 
Časopis současně prochází hodnocením pro možné zařazení do databáze Web of Science. 
 
ASVSP spolupracuje s dalšími organizacemi činnými v oblasti sociální práce u nás  
i v zahraničí; je členem Evropské asociace škol v sociální práci (EASSW).   
Další informace o členech, činnosti a poslání ASVSP jsou součástí webových stránek: 
http://www.asvsp.org 

 

 
 
 
 
 

http://aleph.nkp.cz/F/
https://www.ebscohost.com/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=480397
https://scholar.google.cz/
http://portal.issn.org/cgi-bin/gw/chameleon
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?zone=&origin=sbrowse
http://wokinfo.com/
http://www.asvsp.org/
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Členství 
 
V souladu s platnými stanovami ASVSP rozlišuje následující členství. 
 

Řádným členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR zabezpečuje 
minimálně tříleté pomaturitní je schopna dostát minimálnímu standardu buď vyššího 
odborného, nebo vysokoškolského vzdělávání sociálních pracovníků stanoveného ASVSP. 
Řádný člen, který poskytuje vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání v sociální práci, je 
přijat prostřednictvím školy jako právního subjektu na základě schválení svého studijního 
oboru/programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se vztahuje pouze 
na Valnou hromadou schválené studijní obory/programy.  
 
 

Mimořádným členem ASVSP může být vzdělávací instituce, která na území ČR zabezpečuje 
vzdělávání v oboru sociální práce, podmínky stanovené pro řádné členství splňuje pouze 
částečně, to znamená, že její studijní obor/program až na dílčí nedostatky odpovídá 
minimálnímu standardu vzdělávání v sociální práci, aspiruje na dosažení podmínek řádného 
členství a má zájem o spolupráci se členy ASVSP. Mimořádný člen, který poskytuje vyšší 
odborné nebo vysokoškolské vzdělávání v sociální práci, je přijat prostřednictvím školy nebo 
jiné vzdělávací organizace jako právního subjektu na základě schválení svého studijního 
oboru/programu Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se vztahuje pouze 
na Valnou hromadou schválené studijní obory/programy.  
 

Přidruženým členem být vzdělávací instituce, která na území ČR poskytuje vzdělání  
v oboru sociální práce, nesplňuje podmínky pro řádné nebo mimořádné členství a má zájem  
o spolupráci se členy ASVSP. Přidružený člen, který poskytuje vyšší odborné nebo 
vysokoškolské vzdělávání v sociální práci, je přijat prostřednictvím školy nebo jiné vzdělávací 
organizace jako právního subjektu na základě schválení svého studijního oboru/programu 
Valnou hromadou ASVSP, přičemž takto získané členství se vztahuje pouze na Valnou 
hromadou schválené studijní obory/programy.  
 

Čestným členem ASVSP se může na návrh výkonné rady nebo řádného člena ASVSP  
a po schválení Valnou hromadou řádných členů stát fyzická osoba, která se v minulosti přímo 
podílela na činnosti ASVSP nebo se jiným způsobem zasloužila o realizaci cílů ASVSP.  
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Seznam členů 

Řádní členové ASVSP: 

 
1. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociální politiky a sociální 
práce, studijní program Sociální práce 
Joštova 10, 602 00 Brno 
www: https://spsp.fss.muni.cz/pro-uchazece 
e-mail: necasova@fss.muni.cz 
kontaktní osoba: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 
pověřený zástupce: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 
 

2. Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, studijní obor/program Sociální práce 
Českobratrská 16, 702 00 Ostrava 
www: http://fss.osu.cz 
e-mail: monika.chrenkova@osu.cz 
kontaktní osoby: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D. 
pověřený zástupce: Mgr. Monika Chrenková, Ph.D. 
 

3. Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociální práce  
a sociální pedagogika 
Jahodová 2800/44, 106 00 Praha 10 
www: http://www.vossp.cz 
e-mail: skola@vossp.cz, milan.johanis@vossp.cz, monika.havlickova@vossp.cz 
kontaktní osoby: Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková 
pověření zástupci: Ing. Milan Johanis, Mgr. Monika Havlíčková 
 

4. Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, studijní obor 
Sociální pedagogika a teologie 
Salmovská 8, 120 00 Praha 2 
www: http://www.jabok.cz 
e-mail: jabok@jabok.cz, ortova@jabok.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Marie Ortová 
pověření zástupci: Mgr. Marie Ortová 
 

5. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, studijní obor Sociální práce a sociální 
pedagogika 
Evropská 33, 166 23 Praha 6 
www: http://www.pedevropska.cz 
e-mail: bosakova@pedevropska.cz 
kontaktní osoba: PhDr. Alice Bosáková 
pověřený zástupce: PhDr. Alice Bosáková 
 
 

6. Vyšší odborná škola sociální, studijní obor Sociální práce a sociální pedagogika 
Karasova 16, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00 
www: http://www.voss-ova.cz 
e-mail: eva.kazdova@voss-ova.cz  
kontaktní osoba: Ing. Eva Zátopková 
pověřený zástupce: Ing. Eva Zátopková, eva.zatopkova@voss-ova.cz 
 

https://spsp.fss.muni.cz/pro-uchazece
mailto:necasova@fss.muni.cz
http://zsf.osu.cz/
http://www.vossp.cz/
mailto:skola@vossp.cz
mailto:milan.johanis@vossp.cz
mailto:monika.havlickova@vossp.cz
http://www.jabok.cz/
mailto:jabok@jabok.cz
mailto:ortova@jabok.cz
http://www.pedevropska.cz/
mailto:bosakova@pedevropska.cz
http://www.voss-ova.cz/


 

 

6 

 

 

7. Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní, studijní obor Sociálně 
právní činnost 
Opletalova 6, 602 00 Brno 
www: http://www.eabrno.cz 
e-mail: hana@rxe.cz, netocna@eabrno.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Hana Netočná 
pověřený zástupce: Mgr. Hana Netočná 
 

8. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava, studijní obor Sociální práce  
Srázná 21, 586 01 Jihlava 
www: http://www.svoss.cz 
e-mail: marcela.krivankova@svoss.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Marcela Křivánková 
pověřený zástupce: Mgr. Marcela Křivánková 
 

9. CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, studijní obory Charitativní  
a sociální práce, Sociální a humanitární práce, Sociální práce 
Nám. Republiky 3,  779 00 Olomouc 
www: http://www.caritas-vos.cz 
e-mail: skola@caritas-vos.cz, martin.bednar@caritas-vos.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 
pověřený zástupce: Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 
 

10. Obchodní akademie, střední odborná škola knihovnická a vyšší odborná škola 
Brno, příspěvková organizace, studijní obor Sociální práce  
Kotlářská 9, 611 53 Brno 
www: http://www.oakobrno.cz 
e-mail: petrovicova@oakobrno.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Věra Petrovičová  
pověřený zástupce: Mgr. Lucie Táborská; taborska@oabrno.cz 
 

11. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, studijní 
program Sociální práce 
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice 
www: http://www.zsf.jcu.cz 
e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz 
kontaktní osoba: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. 
pověřený zástupce: doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D. 
 

12. Univerzita Palackého, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie 
Filozofické fakulty, studijní program Sociální práce 
Křížkovského 10, 771 41 Olomouc 
www: http://www.ksoc.upol.cz 
e-mail: eva.klimentova@upol.cz 
kontaktní osoba: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. 
pověřený zástupce: PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. 
 

 
 
 

http://www.eabrno.cz/
mailto:ana@rxe.cz
http://www.svoss.cz/
mailto:marcela.krivankova@svoss.cz
http://www.caritas-vos.cz/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.oakobrno.cz/
mailto:%20taborska@oabrno.cz;%20petrovicova@oakobrno.cz
mailto:taborska@oabrno.cz
http://www.zsf.jcu.cz/
mailto:mojzis@zsf.jcu.cz
http://www.ksoc.upol.cz/
mailto:eva.klimentova@upol.cz
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13. Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Ústav sociální práce, studijní 
program Sociální práce 
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 
www: http://www.uhk.cz 
e-mail: radka.janebova@uhk.cz  
kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. 
pověřený zástupce: Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D. 
 

14. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,  Obchodní akademie, 
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most, studijní obor Sociální 
práce a sociální pedagogika 
Zd. Fibicha 2778, 434 01 Most 
www: http://www.vos-sosmost.cz 
e-mail: skola@vos-sosmost.cz, rucka@vos-sosmost.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Rucká, DiS. 
pověřený zástupce: Mgr. Lenka Rucká, DiS. 
 

15. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, studijní obor 
Sociální a charitativní práce 
Kněžská 8, 370 01 České Budějovice 
www: http://www.tf.jcu.cz 
e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Ehrlichová 
pověřený zástupce: Mgr. Magdalena Ehrlichová 
 

16. Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 
Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, studijní program Sociální práce 
Studentská 2, 461 17 Liberec 
www: http://www.tul.cz 
e-mail: lenka.nadvornikova@tul.cz, katerina.thelenova@tul.cz 
kontaktní osoby: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. 
pověření zástupci: Mgr. Lenka Nádvorníková, Ph.D., PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D. 
 

17. SPŠE a Vyšší odborná škola Pardubice, studijní obor Sociální práce 
Karla IV. 13, 530 02 Pardubice 
www: http://www.spse.cz 
e-mail: levagabriela@seznam.cz, budina.petr@volny.cz 
kontaktní osoby: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina 
pověření zástupci: Mgr. Gabriela Levá, PhDr. Petr Budina 
 

18. Evangelikální teologický seminář, Vyšší odborná škola teologická a sociální, 
studijní program Teologická a pastorační činnost 
Stoliňská 2417/41a, 193 00 Praha 9 
www: http://etspraha.cz 
e-mail: Ester.Miffkova@seznam.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Ester Miffková 
pověřený zástupce: Mgr. Ester Miffková 
 

 
 
 

http://www.uhk.cz/
mailto:radka.janebova@uhk.cz
http://www.vos-oamost.cz/
mailto:%20skola@vos-sosmost.cz
mailto:spravce@vos-sosmost.cz
http://www.tf.jcu.cz/
http://www.tul.cz/
mailto:lenka.nadvornikova@tul.cz
mailto:katerina.thelenova@tul.cz
http://www.spse.cz/
mailto:levagabriela@seznam.cz
mailto:budina.petr@volny.cz
http://etspraha.cz/
mailto:Ester.Miffkova@seznam.cz
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19. Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra křesťanské sociální práce CMTF, 
studijní obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce 
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc 
www: http://www.kks.upol.cz 
e-mail: tmatulay@gmail.com 
kontaktní osoba: doc. Tatiana Matulayová 
pověřený zástupce: doc. Tatiana Matulayová 
 

20. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Katedra sociální práce FSE, studijní program 
Sociální politika a sociální práce, studijní obor Sociální práce 
Moskevská 54, 400 01 Ústí nad Labem 
www: http://fse1.ujep.cz 
e-mail:  jan.vasat@ujep.cz, pavel.kuchar@ujep.cz 
kontaktní osoby: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař 
pověření zástupci: Mgr. Jan Vašat, Ph.D., doc. Pavel Kuchař 
 

21. Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, studijní program Zdravotně 
sociální péče, studijní obor Zdravotně sociální pracovník 
Průmyslová 395, 532 10 Pardubice 
www: http://www.upce.cz/fzs/index.html 
e-mail: adela.michkova@upce.cz, barbora.faltova@upce.cz 
kontaktní osoby: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová 
pověření zástupci: Mgr. Adéla Michková, Ph.D., Mgr. Barbora Faltová 
 

22. Pražská vysoká škola psychosociálních studií, studijní obor Sociální práce  
se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii 
Hekrova 805, 149 00 Praha 4 – Háje 
www: http://www.pvsps.cz 
e-mail: jivetaj@centrum.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Iveta Jelínková 
pověřený zástupce: Mgr. Iveta Jelínková 
 

23. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav zdravotnických věd, studijní obor Zdravotně 
sociální pracovník 
Štefánikova 5670, 760 01 Zlín 
www: http://www.utb.cz/fhs/struktura/a 
e-mail: kudlova@utb.cz 
kontaktní osoby: PhDr. Pavla Kudlová, Ph.D. 
pověřený zástupce: PhDr. Pavla Kudlová Ph.D. 
 

24. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra sociální práce, studijní obor 
Zdravotně sociální pracovník 
Tolstého 16, 586 01 Jihlava 
www: https://ksp.vspj.cz/o-katedre 
e-mail: marketa.dubnova@vspj.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Markéta Dubnová, PhD. 
pověřený zástupce: Mgr. Markéta Dubnová, PhD. 
 

 

http://www.kks.upol.cz/
mailto:milos.votoupal@upol.cz
http://fse1.ujep.cz/
mailto:jan.vasat@ujep.cz
http://www.upce.cz/fzs/index.html
mailto:adela.michkova@upce.cz
http://www.pvsps.cz/
mailto:jivetaj@centrum.cz
http://www.utb.cz/fhs/struktura/a
https://ksp.vspj.cz/o-katedre
mailto:marketa.dubnova@vspj.cz
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Mimořádní členové ASVSP: 
 

1. Univerzita Karlova, Katedra sociální práce Filozofické fakulty, studijní obor Sociální 
práce 
U kříže, 150 00 Praha 5 – Jinonice 
www: http://socp.ff.cuni.cz 
e-mail:  katerina.samalova@ff.cuni.cz 
kontaktní osoba: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.  
pověřený zástupce: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.  

Přidružení členové ASVSP: 

 

1. Ústav veřejné správy a regionální politiky, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta 
veřejných politik, studijní program Sociální politika a sociální práce, obor Veřejná 
správa a sociální politika 
Hradecká 17, 746 01 Opava 
www: www.fvp.slu.cz 
e-mail: Miroslav.Pilat@fvp.slu.cz, ladislav.prusa@fvp.slu.cz 
kontaktní osoba: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
pověřený zástupce: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. 
 

2. Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta 
veřejných politik v Opavě, studijní program Sociální patologie a prevence 
Bezručovo nám. 14, 746 01 Opava 
www: www.fvp.slu.cz 
e-mail: vladimira.kocourkova@ fvp.slu.cz, ladislav.prusa@fvp.slu.cz 
kontaktní osoba: doc. PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 
pověřený zástupce: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D. 
 

3. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o., studijní 
obor Sociální práce 
Náměstí 5.května 2, 250 88 Čelákovice 
www: http://www.mills.cz 
e-mail: milada.jandova@seznam.cz, info@mills.cz 
kontaktní osoba: Mgr. Milada Jandová 
pověřený zástupce: Mgr. Milada Jandová 
 

 
4. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, Katedra psychosociálních věd  
a etiky, studijní obor Sociální a charitativní práce 
Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 – Krč 
www: http://www.htf.cuni.cz 
e-mail: beata.krahulcova@htf.cuni.cz, sylviestretti@seznam.cz 
kontaktní osoba: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 
pověřený zástupce: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 
 

 
 
 
 

http://socp.ff.cuni.cz/
mailto:%20katerina.samalova@ff.cuni.cz
http://www.fvp.slu.cz/
mailto:Miroslav.Pilat@fvp.slu.cz
http://www.fvp.slu.cz/
http://www.mills.cz/
mailto:milada.jandova@seznam.cz
mailto:info@mills.cz
http://www.htf.cuni.cz/
mailto:beata.krahulcova@htf.cuni.cz
mailto:sylviestretti@seznam.cz
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5. Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, katedra pastorační a sociální 
práce, studijní program Pastorační a sociální práce 
Černá 9, 115 55 Praha 1 
www: http://web.etf.cuni.cz 
e-mail: janeckova@etf.cuni.cz 
kontaktní osoba: PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 
pověřený zástupce: PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 

6. Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova, Katedra organizačních studií, studijní 
program Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických  
Pátkova 2137/5,182 00 Praha 8 - Libeň 
www: https://fhs.cuni.cz/FHS-2494.html 
e-mail: Monika.Bosa@fhs.cuni.cz 
kontaktní osoba: doc. Monika Bosá, Ph.D. 
pověřený zástupce: doc. Monika Bosá, Ph.D. 
 

7. Vysoká škola PRIGO, z.ú., studijní program Sociální politika a sociální práce 
Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov 
www: www.vs-prigo.cz 
e-mail: marie.mackova@prigo.cz 
kontaktní osoba: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. 
pověřený zástupce: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. 

 
Čestní členové ASVSP:  
• Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.  
• Mgr. Jana Dvořáková  
• Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD  
• Dr. Eva Kašparová  
• JUDr. Iva Kernová  
• Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.  
• Prof. PhDr. Libor Musil, CSc.  
• PhDr. Jarmila Rollová  
• PhDr. Vladislava Šídlová  
• Mgr. Dagmar Štýrská  
• PhDr. Hana Thielová  
• Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D  
• Mgr. Karla Veselá  
• Mgr. Libuše Zimmelová 
 

 Bývalí čestní členové ASVSP:  
 
• Eva Titěrová † 

http://www.htf.cuni.cz/
mailto:janeckova@etf.cuni.cz
http://www.vs-prigo.cz/
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Aktivity ASVSP v roce 2021 
 
 

Valné hromady ASVSP 
 
V roce 2021 se v souvislosti s epidemiologickou situací spojenou s nákazou onemocnění 
Covid-19 konala Valná hromada (dále VH) v online podobě, a to dvakrát.  
 

Jarní VH probíhala ve dnech dnech 6. a 7.5.2021 online prostřednictvím platformy Zoom. 
Program dvoudenní jarní VH byl obsáhlý. První den byl věnován jednotlivým činnostem 
asociace. 
Člen VR ASVSP P. Brnula informoval o ustanovení odborných komisí ASVSP a jejich účelu. 
Vznikly dvě dvě odborné komise, a to k tématu Deinstitucionalizace pod vedením S. Kalendy  
a k tématu Sociálního bydlení pod vedením M. Mikulce. P. Brnula dále zmiňuje online setkání 
sekce VŠ ASVSP, jehož cílem bylo oslovení NAÚ s doplněním hodnotitelů, oslovení 
hodnotitelů ve vztahu k dodržování MS v sociální práci a určení doby pro ustanovení hodnotící 
komise NAÚ. 
 
Vedoucí konzultační skupiny E. Klimentová podala zprávu o činnosti konzultační skupiny.  
S VR ASVSP byla komunikována podoba konzultací – zjednodušení konzultací a snížení jejich 
náročnosti organizační i finanční, nastavení hybridního modelu konzultací – tj. kombinace 
online konzultace s fyzickou. Současně je však důležité konzultace zachovat. 
 
Za sekci vzdělávání prezentuje M. Nečasová realizované workshopy a další vzdělávací 
aktivity, současně poděkovala H. Thielové za dlouholetou spolupráci. Novou kolegyní v sekci 
vzdělávání se stala L. Táborská.  
 
Výkonná redaktorka V. Vondrová prezentovala zprávu o časopisu, vyzdvihla významné 
změny/novinky – srdcařské předplatné, vytvoření neformálního loga, nový web, spolupráci  
s organizacemi (např. s Gradou, Portálem), dále poukazuje na vyšší sledovanost na FB  
a hospodářský zisk časopisu. 
 
Členky VR ASVSP T. Matulayová a M. Chrenková představily nově navrhované členy redakční 
rady časopisu - R. Janebovu, E. Žiakovou a D. Bauma - všichni tři nově navrženi členové 
redakční rady byli schváleni.  
 
M. Chrenková představila Výroční zprávu za rok 2020. Proběhlo hlasování o schválení Výroční 
zprávy za rok 2020 – VZ byla schválena.  
 
R. Janebová podala informace o revizi MS Právo a P. Horová představila revizi MS Sociální 
norma a rizikové jevy (dříve Sociální patologie). Revidovaný MS Sociální norma a rizikové jevy 
byl schválen. 
 
Z. Havrdová požádala o přidružené členství magisterského studijního programu Řízení  
a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy (FHS UK). FHS UK s magisterským studijním programem Řízení a supervize  
v sociálních a zdravotnických organizacích byl schválen jako přidružený člen ASVSP. Tímto 
se v roce 2021 změnil počet přidružených členů ASVSP z 6 na 7.  
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Druhý den jarní VH byl věnován pozvaným hostům. Zástupci MPSV představili záměr 
spolupráce zejména v oblasti vzdělávání zaměřeném na Vyhodnocování situace dítěte  
a individuálního plánování. 
 
Dále byla diskutována praktická příprava studentů v období pandemické situace. Jako host 
vystoupila M. Zajacová z MPSV (odbor 22 - sociálních služeb a sociální práce). 
I. Tomešová a Z. Fídlerová z CEKAS, z.ú představily projekt VELUX3S – možnou spolupráci 
v oblasti navazujících magisterských programů. 
 
Následovala prezentace výsledků projektů PROSO a IVOV s následnou diskusí. Následně 
byla etablována pracovní skupinu k výstupům projektů IVOV a PROSO s cílem inovovat 
bakalářský standard a vytvořit nový magisterský standard – zástupci IVOV, PROSO, zástupci 
členských škol, MPSV jako regulátor. 
 
Posledním bodem programu bylo vystoupení L. Krhutové k tématu studentů/uchazečů se 
specifickými potřebami z hlediska zvyšujícího se počtu studentů/uchazečů s psychiatrickými 
diagnózami. Proběhla diskuse a byla etablována pracovní skupina. 
 

Podzimní VH proběhla dne 4.11.2021 online prostřednictvím platformy Zoom. 

Host P. Pěnkava ze Společnosti sociálních pracovníků informuje o připravované konferenci 
Mezinárodní federace sociálních pracovníků, která se v roce 2023 uskuteční v Praze.  

Předsedkyně ASVSP T. Matulayová podala informaci o jednání s MŠMT (sekcí VŠ  a VOŠ) 
za účasti zástupců z MPSV. Obsahem jednání byla 3 stěžejní témata: zákaz praktického 
vyučování v rámci pandemie, financování škol, prostupnost v oblasti terciárního vzdělávání.  

Došlo k rozšíření pracovní skupiny k MS, která se zaměřuje na 3 oblasti: využítí 
kompetenčního modelu, revizi minimálního standardu, angažovanosti v CŽV. Rozšířená 
pracovní skupina k revizi MS navrhla uspořádání online konference členských škol k tématu 
inovací v terciárním vzdělávání. 

Člen VR ASVSP P. Brnula informoval o činnostech sekce VŠ ve vztahu k NAÚ. Proběhlo 
úvodní online setkání se členy stálé komise NAÚ. 

VR ASVSP započne jednání o revizi  smlouvy o vydávání časopisu Sociální práce/Sociálna 
práca se slovenskou stranou.,  

Vedoucí konzultační skupiny E. Klimentová podala zprávu o činnosti konzultační skupiny a 
představila nově navrženou členku konzultační skupiny předmětu Zdraví a nemoc dr. P. 
Rabasovou, která nahradí stávající členku FSS OU dr. I. Kuzníkovou. Dr. P. Rabasová byla 
schválena. 

Host J. Pospíšil představil nový bakalářský studijní program Sociální práce s dětmi a mládeží 
CMTF UPOL Olomouc a tímto požádal o konzultaci. 

Za sekci vzdělávání M. Nečasová informovala o činnosti střediska vzdělávání. Avizovala 
přípravu online setkání ve spolupráci s FZS UPCE Pardubice a FSS MU Brno na téma 
Odborná praxe: získávání zpětné vazby z pracovišť a práce s ní. Členské školy byly obeslány 
k podání přihlášky na workshop pořádaný MPSV k Vyhodnocování a tvorbě individuálních 
plánů dětí ve specifické životní situaci na OSPOD. 
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Předsedkyně revizní a kontrolní komise M. Ehrlichová prezentovala zprávu o činnosti revizní 
komise a předložila revizní zprávy za roky 2019 a 2020. Revizní zprávy za roky 2019 a 2020 
byly schváleny. 

Zprávu o dění v časopise Sociální práce/Sociálna práca prezentovala T. Matulayová, 
současně byly předány aktuální informace z podzimní redakční rady časopisu. 

R. Janebová podala zprávu o revizi MS Právo, rezignovala v koordinaci dané pracovní skupiny, 
VR ASVSP přebrala odpovědnost za tuto pracovní skupinu. Revize MS Právo dále 
pokračovala pod vedením A. Bosákové. 

T. Matulayová informovala o přípravě voleb do VR ASVSP, které proběhnou na jaře 2022, 
první den konání VH ASVSP.  

M. Nečasová navrhla na čestné členství Jarmilu Rollovou, která dlouhá léta zastupovala 
Evangelickou akademii – Vyšší odbornou škola sociální práce a střední odbornou školu. Tato 
členská škola ukončila svou činnost v oblasti vyššího odborného vzdělávání (tímto se změnil 
počet řádných členů ASVSP z 25 na 24).  A. Bosáková společně s M. Nečasovou podpořily 
nominaci poukazem na dlouholetou aktivní činnost J. Rollové ve vztahu k ASVSP (zejména 
členství ve VR ASVSP, práci na standardech, podporu VOŠ).  Čestné členství J. Rollové bylo 
schváleno. 

Na závěr vystoupil host M. Mikulec za odbornou komisi Sociální bydlení, který informoval  
o aktualitách v oblasti sociálního bydlení.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14 

 

 

Mezidobí mezi Valnými hromadami ASVSP 

 
Mezi Valnými hromadami byla ASVSP řízena předsedkyní a výkonnou tajemnicí  
ve spolupráci s členkami a členem výkonné rady. Výkonná rada realizovala v mezidobí 
Valných hromad zasedání elektronická (komunikace prostřednictvím platformy Zoom  
nebo emailová komunikace). Celkem se uskutečnilo 6 zasedání. 
 

Výkonná rada ASVSP se soustředila na několik hlavních témat a činností: 
● komunikace s MŠMT a MPSV ve věci organizace pracovní povinnosti studentů, později 
zákazu praktické přípravy 
● podpora studentů a učitelů při zvládání psychologických dopadů pandemie 
● řešení finanční udržitelnosti a funkčnosti redakce časopisu Sociální práce/Sociálna 
práca; otázka propagace a inzerce; revize smluv s ERIS a slovenskou AVSP 
● zlepšení administrativy ASVSP, řešení personálních otázek 
● spolupráce s MPSV, zejména odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního 
bydlení 
● udržování dialogu a spolupráce s profesními spolky v oblasti sociální práce v ČR  
se záměrem zvýšit autonomii a společenský status profese sociální práce 
● partnerství a aktivní účast na mezinárodní konferenci Hradecké dny Sociální práce 
● aktivní účast na významných tuzemských konferencích zaměřených na téma 
profesionalizace a vzdělávání 
● jednání s MPSV ve věci vzdělávání v tématu vyhodnocování situace ohroženého dítěte 
a praktické přípravy; příprava workshopů 
● spolupráce členských vysokých škol/univerzit ASVSP zejména při prosazování 
společných zájmů v oblasti udělování akreditace a spolupráce se stálou komisí pro metodiku 
hodnoceni NAÚ 
● Členství ASVSP v Síti k ochraně demokracie (https://www.ochranademokracie.cz/) 
 
 

Projekty zaměřené na inovaci vzdělávacích standardů: 
 
• ASVSP se spolu s MPSV stala aplikačním partnerem, tj. odběratelem výstupů, projektu TAČR 
Profesionalizace sociální práce, který byl realizován od března 2018 do února 2021.      
Členská základna byla obeznámená s výstupy a výsledky projektu. Některé z nich jsou 
publikovány v online části časopisu Sociální práce/Sociálna práca (např. příklady pozoruhodné 
praxe nebo profesiogramy), další v podobě akademických článků v tomto časopisu, nebo v 
časopisu Fórum sociální práce.  
 
• Některé vyšší odborné školy byly zapojené do tříletého projektu  financovaného   
z  prostředků  Evropského  sociálního  fondu a  státního  rozpočtu  České republiky Inovace 
VOV – pedagogicko-sociální oblasti.  Projekt      byl  realizován  Svatojánskou  kolejí –
Vyšší  odbornou  školou  pedagogickou  ve  spolupráci s finančními  partnery  Jabokem –
Vyšší  odbornou  školou  sociálně  pedagogickou  a  teologickou a CARITAS –
Vyšší  odbornou  školou  sociální  Olomouc. Záměrem projektu j     bylo vytvoření standardu 
vzdělávání pro obor sociální práce, sady elektronických učebnic pro minimální standard, sady 
MOOC (massive opened online coourse) pro studenty a pedagogy VOŠ, databáze materiálů, 
revize a vylepšení systémů hodnocení, praxí a systému dalšího vzdělávání, poskytnutí vize 
VOV v oboru. 
      

https://www.ochranademokracie.cz/
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Se záměrem využít výsledky a výstupy obou výše uvedených projektů byla ustanovena 
pracovní skupina, pod vedením T. Matulayové. 
      
• Spolupráce se žadateli o projekty TAČR (4. a 5. výzva) - projekty PRAXIS (žadatelé CMTF 
UP Olomouc, FF UK Praha, FSS MUNI Brno); projekt podaný UJEP a TUL; projekt podaný 
Jihočeskou univerzitou. ASVSP v těchto projektech figurovala jako aplikační garant. 
 
• Spolupráce - ASVSP jako přidružený partner projektu KA203 INORP Innovation through 
reflexivity and participation: Strengthening the education and professionalization of social work 
in professional interfaces (řešitel: FHS UK Praha, doc. Havrdová). 

 
Konzultace  

V roce 2021 vykázala konzultační skupina ASVSP následující činnosti: 

FSE UJEP - konzultace realizána on-line dne 12. února 2021, standard byl po nápravných 
opatřeních ze strany školy naplněn, škola obdržela certifikát. 

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPŠ a SZŠ Most - konzultace realizována 
16. září 2021, standard byl naplněn částečně, škola vyzvána k nápravným opatřením 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta - konzultace 
realizována 5. listopadu 2021, standard byl v obou realizovaných programech (Sociální práce 
a Zdravotně-sociální péče) naplněn, certifikáty škola obdrží na Valné hromadě ASVSP v 
březnu 2022. 

 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. - konzultace realizována on-line dne 
3. prosince 2021, standard byl naplněn částečně, škola vyzvána k nápravným opatřením 

V roce 2021 obdržela certifikát řádného člena ASVSP také Fakulta zdravotnických studií 
Univerzity Pardubice, kde konzultace proběhla 25. září 2020. Škola akceptovala výhrady 
konzultační skupiny, sjednala nápravu nedostatků a tím dosáhla naplnění minimálního 
standardu.  

 
 

Revize minimálního standardu 
 
V roce 2021 pokračovala revize MS Sociální patologie (nyní Sociální norma a rizikové 
jevy). P. Horová navázala na započatou práci J. Rollové. Proběhla 4 setkání. V pracovní 
skupině byla odhlasována změna názvu, došlo ke značné změně ve vztahu k vývoji sociální 
práce, zejména kritické sociální práci. Revidovaný návrh byl představen na jarní VH, kde byl 
schválen.   

 
Dále pokračovala spolupráce na revizi MS Úvod do právní teorie a praxe  
pod koordinací R. Janebové. V rámci této pracovní skupiny došlo k názorovému rozporu  
v podobě technického pojetí práva x naplnění kritérií úřednické zkoušky.   
Proběhlo hlasování o zaměření MS Právo s výstupy nedržet se úřednických zkoušek a přiklonit 
se k reflexivnímu pojetí práva. Po R. Janebové se koordinací pracovní skupiny ujímá  
A. Bosáková a revize MS Práva pokračuje.  
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Vzdělávání  
 
V roce 2021 byly realizovány dvě online pracovní setkání: v září ve spolupráci ASVSP,  
FZS UPCE a FSS MU na téma „Odborná praxe: získávání zpětné vazby z pracovišť  
a práce s ní“, v listopadu potom ve spolupráci ASVSP s FSS OU na téma „Vytváření hodnot 
v procesu vzdělávání v sociální práci – výsledky výzkumu – pracovní setkání“. 

  
Nadále pokračovalo ve spolupráci s ASVSP, FSS MU a EA Brno setkávání členů Supervizní 
skupiny a ve spolupráci ASVSP a OP Brno Výcvik supervize v sociální práci, a to podle 
okolností online nebo prezenčně. 

  
Proběhla domluva se zástupci MPSV z Oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace 
služeb pro rodiny a děti na poskytnutí vyučujícím ze škol sdružených v ASVSP dvoudenního 
workshopu k tématu „Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a individuální plánování 
ochrany dítěte (IPOD)“ v rámci projektu Podpora systémových změn v oblasti služeb péče  
o ohrožené děti, mladé lidi a rodiny v ČR. 

  

Časopis Sociální práce/Sociálna práca  

 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku 2002 vydává odborný časopis Sociální práce / 
Sociálna práca.  Od roku 2017 je spoluvydavatelem Fakulta sociálních studií Ostravské 
univerzity v Ostravě. 
 

Posláním časopisu je: 

● podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí 
prostřednictvím sociální práce, 

● podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci praxe sociální práce, 

● přispívat k rozvoji sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění vzdělávání 
v sociální práci, 

● podporovat zájmy poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. 
 

V zájmu dosažení těchto cílů bude časopis v rámci obce sociálních pracovníků  
a s nimi spolupracujících a pomáhajících pracovníků jiných oborů podporovat: 

● postoje, které považují odbornost a lidskost za rovnocenná kritéria kvality sociální 
práce, 

● postoje, které kladou důraz na propojení teoretického zdůvodnění postupů sociální 
práce s její praktickou orientací na problémy klientů a jejich reálné možnosti, 

● soudržnost všech, kteří se angažují ve prospěch řešení problémů klientů 
prostřednictvím sociální práce, 

● otevřenou, odlišnosti chápající, poučenou a věcnou diskusi v rámci obce sociálních 
pracovníků, chuť a zájem sociálních pracovníků vidět sebe samé očima jiných. 
 
Ediční plán nastavuje redakční rada, která současně dohlíží na kvalitativní aspekt časopisu. 
Redakční rada je složená z předních českých, slovenských a zahraničních odborníků v oblasti 
sociální práce a dalších pomáhajících profesí.  
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V roce 2021 jsme vydali následující čísla: 
 
1/2021     ERIS Journal – Winter 2021 –Forced Migration and Minority Groups 
2/2021      Raná péče 
3/2021      Metody sociální práce 
4/2021      ERIS Journal – Summer 202 – Histories of social work 
5/2021      Profesionalizace sociální práce 
6/2021      Informační a komunikační technologie 
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Poděkování:  
 
členům redakční rady a redakci časopisu Sociální práce/Sociálna práca,  
členům konzultačních skupin jednotlivých disciplín MS a vedoucí konzultační skupiny, 
realizačnímu týmu vzdělávací sekce a lektorům workshopu a výcviků,  
koordinátorkám a členům pracovních skupin k revizi MS, 
členům kontrolní a revizní komise, 
jednotlivým zástupcům/zástupkyním členských škol, 
výkonné radě, 
ekonomce ASVSP 
 
a  
 
dalším, kteří se podílejí na práci ASVSP… 
 
 

 
Zvláštní poděkování patří Haně Thielové za dlouholetou spolupráci v sekci vzdělávání. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Gratulace náleží naší milé kolegyni Monice Havlíčkové za získání ocenění Gratias  
za rok 2021 za významný přínos v oblasti sociální práce. 
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Finanční zpráva ASVSP za rok 2021  

 

 

 

Výsledovka analyticky
ASVSP 2021 IČ: 49465619 Rok: 2021 Dne: 17.03.2022

Číslo účtu Počáteční  stav Obraty za  období D Obraty  rozdíl Koncový  stav

Název účtu

Náklady

501 Materiál 0,00 0,00 29490,39 29490,39

501002 Materiál - majetek 0,00 0,00 9000,00 9000,00

501003 Materiál - hospodářská činnost 0,00 0,00 20490,39 20490,39

50x Spotřebované nákupy 0,00 0,00 29490,39 29490,39

512 Cestovné 0,00 0,00 13566,00 13566,00

512000 Cestovné 0,00 0,00 13566,00 13566,00

513 Reprezentace 0,00 0,00 4600,00 4600,00

513000 Reprezentace 0,00 0,00 4600,00 4600,00

518 Služby ostatní 0,00 0,00 411817,57 411817,57

518001 Služby - pronájem 0,00 0,00 3719,01 3719,01

518002 Služby - emaily, doména, web 0,00 0,00 67705,00 67705,00

518005 Služby - korektury ČJ 0,00 0,00 77557,00 77557,00

518006 Služby - korektury AJ 0,00 0,00 4400,00 4400,00

518007 Služby - grafika 0,00 0,00 38000,00 38000,00

518008 Služby - tisk 0,00 0,00 157355,45 157355,45

518009 Služby - distribuce 0,00 0,00 61288,55 61288,55

518011 Služby - různé 0,00 0,00 1792,56 1792,56

51x Služby 0,00 0,00 429983,57 429983,57

521 Mzdy a odměny z DPP 0,00 0,00 708875,00 708875,00

521000 Mzdy a odměny z DPP 0,00 0,00 708875,00 708875,00

524 Zákonné odvody - zaměstnavatel 0,00 0,00 143707,00 143707,00

524000 Zákonné odvody - zaměstnavatel 0,00 0,00 143707,00 143707,00

527 Zákonné sociální náklady 0,00 0,00 1748,00 1748,00

527000 Zákonné sociální náklady 0,00 0,00 1748,00 1748,00

52x Osobní náklady 0,00 0,00 854330,00 854330,00

545 Kurzové ztráty 0,00 0,00 49,70 49,70

545000 Kurzové ztráty 0,00 0,00 49,70 49,70

549 Bankovní poplatky 0,00 0,00 4320,38 4320,38

549000 Bankovní poplatky 0,00 0,00 2988,09 2988,09

549999 Jiné ostatní náklady - přeplatky 0,00 0,00 1332,29 1332,29

54x Ostatní náklady 0,00 0,00 4370,08 4370,08

582 Poskytnuté členské příspěvky 0,00 0,00 2622,50 2622,50

582000 Poskytnuté členské příspěvky 0,00 0,00 2622,50 2622,50

58x Poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 2622,50 2622,50

Náklady celkem 0,00 0,00 1320796,54 1320796,54

Výnosy

601 Tržby za vlastní výrobky 0,00 393,40 393,40 393,40

601000 Tržby za vlastní výrobky 0,00 393,40 393,40 393,40

602 Tržby z prodeje služeb 0,00 239223,95 239223,95 239223,95

602001 Tržby za inzerci 0,00 211930,58 211930,58 211930,58

602003 Tržby za přefakturaci 0,00 19028,91 19028,91 19028,91

602202 Tržby za výcvik 0,00 8264,46 8264,46 8264,46
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Výsledovka analyticky
ASVSP 2021 IČ: 49465619 Rok: 2021 Dne: 17.03.2022

Číslo účtu Počáteční  stav Obraty za  období D Obraty  rozdíl Koncový  stav

Název účtu

604 Tržby za prodané zboží 0,00 598699,63 598699,63 598699,63

604001 Tržby za čas. - red. výtisky 0,00 5995,91 5995,91 5995,91

604002 Tržby za čas. - Send 0,00 456496,82 456496,82 456496,82

604003 Tržby za čas. - SR 0,00 100568,38 100568,38 100568,38

604007 Tržby za čas. - elektronická verze 0,00 21299,08 21299,08 21299,08

604008 Tržby - srdcařský balíček 0,00 14339,44 14339,44 14339,44

60x Tržby za vlastní výkony a za zboží 0,00 838316,98 838316,98 838316,98

644 Výnosové úroky 0,00 0,45 0,45 0,45

644000 Výnosové úroky 0,00 0,45 0,45 0,45

649 Jiné ostatní výnosy 0,00 544,00 544,00 544,00

649999 Jiné ostatní výnosy - přeplatky 0,00 544,00 544,00 544,00

64x Ostatní výnosy 0,00 544,45 544,45 544,45

684 Přijaté členské příspěvky 0,00 320000,00 320000,00 320000,00

684000 Přijaté členské příspěvky 0,00 320000,00 320000,00 320000,00

68x Přijaté příspěvky 0,00 320000,00 320000,00 320000,00

Výnosy celkem 0,00 1158861,43 1158861,43 1158861,43

Hospodářský zisk za období -161935,11

Hospodářský zisk celkem -161935,11

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021
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