
Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnavatelé sociálních pracovníků 

si nejsou jisti, zda absolventy některých studijních programů či 

oborů mohou na této pozici zaměstnat, uvádíme níže výňatek 

z Doporučeného postupu MPSV č. 2/2008, který přináší metodiku 

posuzování vysokoškolských studijních programů či oborů pro 

výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, v platném znění. 

§ 110 

(4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je 

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, 

sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 

pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů.) 

Pro posouzení odborné způsobilosti sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 písm. 

b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, doporučujeme 

postupovat ve třech krocích. Základním předpokladem je, že program byl akreditován 

MŠMT podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 

Nejprve doporučujeme porovnat název vystudovaného studijního programu se 

zněním výše citovaného ustanovení. Vzhledem ke skutečnosti, že na VŠ diplomech 

nebývá někde uveden studijní program, ale pouze studijní obor, doporučujeme ve 

druhém kroku porovnat stejným způsobem, jakým byl porovnán studijní program, 

název vystudovaného oboru. Pokud ani zde nenalezneme důkaz zaměření na 

vyjmenované obory, porovnáme názvy složených státních závěrečných zkoušek 

s obory uvedenými ve výše citovaném ustanovení. Pokud je v daném studijním 

programu/oboru státní zkouška zaměřená na výše jmenované obory, lze konstatovat, 

že absolventi naplnili kvalifikační požadavek daný na výkon sociální práce v § 110 

odst. 4 písm. b). 

 

Příklady studijních programů/oborů, které lze dle výše uvedeného postupu 

uznat pro výkon profese sociálního pracovníka a jejichž absolventi se ve věci 

uznání kvalifikace na MPSV pravidelně obracejí 

 studijní program Specializace v pedagogice, obor Resocializační pedagogika  

 studijní program Rehabilitace, obor Rehabilitační – psychosociální péče 

o postižené děti, dospělé a seniory, státní závěrečné zkoušky -  sociální práce 

a sociální politika 



 studijní program Právní specializace, obor Veřejná správa, státní závěrečná 

zkouška – právo 

 studijní program Učitelství pro střední školy, obor Učitelství sociálních 

a zdravotních předmětů pro střední odborné školy, státní závěrečná zkouška 

ze sociální práce s didaktikou 

 studijní program Vychovatelství, obor Vychovatelství s volnočasovým 

a resocializačním zaměřením – sportovní zaměření, státní závěrečná zkouška 

z etopedie 


