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TEMATICKÉ SEKCE KONFERENCE 

1. Perspektivy dalšího vzdělávání sociálních pracovníků v sociálních službách a zdravotnictví 

2. Zaměstnávání absolventů a jejich těžkosti na trhu práce 



PPOOŘŘÁÁDDAAJJÍÍCCII  IINNSSTTIITTUUCCEE  

Asociace občanských poraden ČR 

Institut zdravotních a sociálních věd, z. ú. 

Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram VSZaSP sv. Alžběty 

Občianske poradne SR 

 

VVĚĚDDEECCKKÁÁ  RRAADDAA  KKOONNFFEERREENNCCEE  

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., mim. prof. 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

Mgr. Hynek Kalvoda 

Mgr. David Pospíšil 

Bc. et Bc. Jiří Kabát 

 

OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  VVÝÝBBOORR  KKOONNFFEERREENNCCEE  

PhDr. Lucia Janechová 

Mgr. Andrea Kuželová 

MMEEDDIIÁÁLLNNÍÍ  PPAARRTTNNEEŘŘII  

prohuman.sk, socialninovinky.cz 
 

PPOOGGRRAAMM  KKOONNFFEERREENNCCEE  

09.00 – 10.00 registrace účastníků 

10.00 – 10.30 zahájení konference 

10.30 – 11.45  zvané přednášky 

11.45 – 12.15 diskuse 

12.15 – 13.00  oběd  

13.00 – 15.00 zvané přednášky 

15.00 – 15.30 diskuse 

 

 

 

 



ZZVVAANNÉÉ  PPŘŘEEDDNNÁÁŠŠKKYY  

 prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. 

 Vzdělávání a Evropa  

Mgr. David Pospíšil 

Celoživotní vzdělávaní v sociálních službách v ČR: 

současnost a perspektivy 

    prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

Zkušenosti a názory na celoživotní vzdělávání 

sociálních pracovníků (výzkumné zjištění) 

doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 

Supervize jako efektivní nástroj dalšího vzdělávání 

(nejen) sociálních pracovníků 

Mgr. Hynek Kalvoda 

Monitoring problémů absolventů na trhu práce 

a opakovaných těžkostí s jejich uplatnitelnosti  

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková 

 Postavení zdravotně sociálního pracovníka  

 a sociálního pracovníka v českém zdravotnictví 

 

 

 

OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  NNÁÁLLEEŢŢIITTOOSSTTII  

Kontaktní e-mail:  praha.sp2018@gmail.com 

(komunikace a zaslání příspěvku) 

 

Jazyk konference:  český, slovenský 

 

PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠEENNÍÍ  

Přihlášení na konferenci:  6.4.2018 

Odeslaní příspěvku:  30.4.2018 

Formulář přihlášky:  

  https://goo.gl/forms/ecVSY4vTPrN06gc12 

 

VVLLOOŢŢNNÉÉ  NNAA  KKOONNFFEERREENNCCII  

Účast na konferenci:   bez poplatku 

Publikování v sborníku:   250,-CZK (10,-€) 

Výstupem konference bude recenzovaný sborník 

v elektronické podobě CD-ROM. 

 


