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Vyhláška rektora č. 2/2017 
Přihlašování k tématům bakalářských prací  

v akademickém roce 2017/2018 

 
 
 

Článek 1 

Všeobecná ustanovení 

 

Účelem této vyhlášky je stanovit závazná pravidla a postup přihlašování studentů 2. ročníku 

prezenční a kombinované formy studia bakalářského studijního programu Hospodářská politika 

a správa a 2. ročníku prezenční a kombinované formy studia bakalářského studijního programu 

Sociální politika a sociální práce k tématům bakalářských prací pro akademický rok 2017/2018. 

 

 

Článek 2 

Volba témat bakalářských prací 

 

1. Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný 

problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Vypracování bakalářské práce je součástí 

studijního plánu. 

2. Téma bakalářské práce si student volí podle vlastního uvážení z témat, která jsou uvedena 

v Přílohách č. 1a, 1b a 1c této vyhlášky. Pokud si student zvolí téma, u něhož uvedený vedoucí již 

nemá kapacitu pro vedení bakalářské práce nebo u něhož potenciální vedoucí není uveden, má 

možnost oslovit interní i externí pedagogy a získat souhlas konkrétního pedagoga. 

3. Přílohy č. 1a, 1b a 1c mohou být po vydání této vyhlášky doplněny o další témata, resp. některá 

témata mohou být upravena nebo zrušena, nejpozději však do 31. 5. 2017. 

4. Student má možnost předložit návrh vlastního tématu, pro který však musí získat souhlas 

konkrétního pedagoga a prorektorky pro studium. 

5. Student pro zvolené téma vyplní po konzultaci s vedoucím bakalářské práce formulář Podklad pro 

zadání bakalářské práce studenta (Příloha č. 2), který je k dispozici v informačním systému STAG 

(STAG -> Moje studium -> Kvalifikační práce -> Vyplnit podklady pro zadání bakalářské práce). 

Vyplněný formulář student vytiskne a podepsaný studentem a vedoucím bakalářské práce 

odevzdá na sekretariát rektora nejpozději do 10. 7. 2017. 

6. Předkládá-li student návrh vlastního tématu, musí být formulář Podklad pro zadání bakalářské 

práce studenta podepsán také prorektorkou pro studium. 

7. Oficiální Zadání bakalářských prací budou studentům předána do 31. 10. 2017. 

Vysoká škola sociálně správní, Havířov 

 



 
 

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

Zásady pro vypracování bakalářské práce jsou specifikovány Směrnicí rektora č. 1/2015. 

 

 

 

V Havířově dne 15. května 2017 

 

 

 

           
doc. Ing. Josef Fiala, CSc. 

rektor 



Příloha č. 1a 

 

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA 
 

Témata bakalářských prací 
 

Stav k 15. květnu 2017 
 

Název tématu Vedoucí BP 

Řízení změn a jejich dopad ve vybrané organizaci veřejného sektoru doc. Wagnerová 

Analýza a hodnocení sociálních služeb v podmínkách města či obce doc. Wagnerová 

Financování základního školství v České republice doc. Halásková 

Rozpočtové hospodaření vybraného města (obce)  

Rozpočet jako základní nástroj řízení obce  

Význam a hodnocení motivace ve vybrané instituci doc. Wagnerová 

Ekonomické, finanční nebo manažerské posouzení vybraných činností ve 
veřejné správě 

doc. Wagnerová 

Místní poplatky, druhy místních poplatků, rozhodování o místních 
poplatcích 

 

Využití základů projektového managementu při tvorbě či hodnocení 
projektu 

doc. Wagnerová 

Marketingová strategie vybrané organizace doc. Wagnerová 

Analýza a hodnocení mzdové politiky vybrané společnosti doc. Wagnerová 

Zdroje financování instituce sociální péče na konkrétním příkladu PhDr. Gradková, MPA 

Financování středního školství České republiky doc. Halásková 

Financování sociálních služeb v kraji doc. Halásková 

Úloha veřejného sektoru v oblasti zdravotnictví doc. Halásková 

Zdravotnická záchranná služba ve vybraném kraji doc. Halásková 

Zabezpečování vybraných veřejných služeb v obci s rozšířenou působností doc. Halásková 

Význam a cíle plánování v sociální sféře doc. Wagnerová 

Analýza zdrojů financování dětského domova PhDr. Gradková, MPA 

Hospodaření příspěvkových organizací doc. Wagnerová 
 

Hodnocení kvality prováděných činností na základě implementace norem 
ISO ve veřejném sektoru 

doc. Wagnerová 

Finanční hospodaření územních samosprávných celků  

Analýza a hodnocení strategických možností rozvoje města (obce) doc. Wagnerová 

Úloha policie ve společnosti doc. Fiala 

Cíle strategického plánování a jejich implementace v podmínkách vybrané 
organizace veřejného sektoru 

doc. Wagnerová 

Kontrolní činnost ve veřejné správě Mgr. Moskala, MPA 

Analýza dotačních titulů EU pro vybranou instituci veřejné správy doc. Nevima 

Řízení a aplikace projektů EU doc. Wagnerová 
doc. Nevima 

Řízení lidských zdrojů v úřadech veřejné správy (samosprávy) Mgr. Moskala, MPA 

Místní samospráva na území České republiky od roku 1918 do současnosti   

Penzijní systém v České republice prof. Varadzin 

Systém nemocenského pojištění v České republice JUDr. Richter 

Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy (samosprávy) doc. Wagnerová 
Mgr. Moskala, MPA 

Bonita obce . 

Státní fondy a jejich využití v praxi Ing. Štrbová, Ph.D. 

Krizové řízení, řešení mimořádných událostí doc. Wagnerová 

Historie obcí a měst Hlučínska (i určité významné časové úseky z historie) prof. Varadzin 

Ekonomika malých obcí a větších měst (chyby v rozpočtech, výhody, 
nevýhody menších či větších územních celků) 
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Podnikání na Hlučínsku doc. Wagnerová 

Historický vývoj nezaměstnanosti na Hlučínsku v návaznosti na světové 
krize, vznik a zánik firem na Hlučínsku, Opavsku, Ostravsku 

prof. Varadzin 

Dopravní dostupnost průmyslových oblastí, regionu Hlučínska  

Jak EU (dotace EU) napomáhá rozvoji Hlučínska (obcím a podnikatelům) doc. Fiala, 
doc. Nevima 

Vývoj hospodaření vybrané obce (kraje)  

Financování investiční akce obce (např. DPS, výstavba kanalizace a ČOV, 
rekonstrukce sportovního areálu, školy, apod.) 

 

Vývoj hospodaření obce se zaměřením na daňové příjmy obce  

Analýza hospodaření vybraného územního celku  

Činnost a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství 
(základních škol) ve vybrané obci  

doc. Halásková 

Činnost a hospodaření příspěvkových organizací v oblasti školství (středních 
škol)  

doc. Halásková 

Možnosti outsourcingu v neziskových organizacích doc. Fiala 

Činnost a hospodaření vybrané organizace v oblasti bezpečnosti a veřejného 
pořádku 

doc. Fiala 
Mgr. Moskala, MPA 

Hospodaření obcí v oblasti komunálního hospodářství (místní komunikace, 
veřejná zeleň, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství apod.) 

 

Odpadové hospodářství vybrané obce  

Alternativní energetika v obcích doc. Fiala 

Role outsourcingu ve veřejném sektoru doc. Fiala 

Hasičský záchranný sbor ČR doc. Fiala 

Informační zabezpečení institucí veřejné správy a samosprávy doc. Fiala 
Ing. Šigut 

Význam hodnocení a motivace v řízení lidských zdrojů v podmínkách ÚSC Mgr. Moskala, MPA 

Význam a role etických kodexů v úřadech ÚSC Mgr. Moskala, MPA 

Vybrané aspekty sociální ekonomiky v České republice  

Postavení a úloha mikroregionů, DSO nebo MAS v České republice  

Analýza bydlení ve vybraných městech PhDr. Gradková, MPA 

Informace ve veřejné správě doc. Fiala 
Ing. Šigut 

Význam nestátních organizací v oblasti poskytování služeb žadatelů o azyl 
v ČR 

PhDr. Gradková, MPA 

Hodnocení konkurenceschopnosti vybrané obce doc. Nevima 

Hodnocení národní konkurenceschopnosti doc. Nevima 

Hodnocení konkurenceschopnosti vybrané instituce  doc. Nevima 

Činnost a financování kulturních institucí (veřejných knihoven) ve vybrané 
obci nebo kraji  

doc. Halásková, Ph.D. 

Činnost a financování kulturních institucí (divadel) ve vybrané obci nebo 
kraji  

doc. Halásková 

Marketingová komunikace ve veřejné správě PhDr. Sobčíková 

Hospodaření s obecním majetkem prof. Varadzin, 
doc. Wagnerová,  
doc. Fiala, 
PhDr. Vavrečková, PhD. 

Sociální bydlení v ČR PhDr. Vavrečková, PhD. 

Komparace efektivnosti financování NRP a DěD v ČR PhDr. Vavrečková, PhD. 

Komparace sociální politika v ČR a vybrané zemi EU PhDr. Vavrečková, PhD. 
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Studijní obor MANAGEMENT V SOCIÁLNÍ SFÉŘE 

 
Témata bakalářských prací 

 
Stav k 15. květnu 2017 

 
Název tématu Vedoucí BP 

Řízení změn a jejich dopad ve vybrané organizaci sociální sféry doc. Wagnerová 

Analýza a hodnocení systému řízení sociálních služeb doc. Wagnerová  
PhDr. Gradková, MPA 

Porovnání organizace a financování sociálních služeb ve vybraných zemích PhDr. Gradková, MPA 

Specifika managementu v sociální sféře doc. Wagnerová 

Nezaměstnanost jako ekonomický, sociální nebo finanční problém prof. Varadzin 

Analýza a hodnocení hospodaření instituce sociální sféry doc. Wagnerová 

Role motivace ve vybrané instituci doc. Wagnerová 

Rekvalifikační kurzy jako nástroj aktivní politiky zaměstnanosti doc. Fiala 

Marketingová strategie vybrané organizace doc. Wagnerová 

Vzdělávací politika a zvyšování kvalifikační úrovně lidských zdrojů Mgr. Moskala, MPA 

Využití základů projektového managementu při tvorbě či hodnocení projektu doc. Wagnerová 

Hodnocení nákladů na sociální služby a účelnost jejich struktury doc. Wagnerová 

Význam a formy krizového řízení s aplikačním příkladem doc. Wagnerová 

Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu doc. Fiala 

Analýza nezaměstnanosti specifických skupin na trhu práce prof. Varadzin 
PhDr. Gradková, MPA 

Rodinná politika PhDr. Gradková, MPA 

Význam a cíle plánování v sociální sféře doc. Wagnerová 

Role odborové organizace doc. Fiala 

Systém odměňování v institucích sociální sféry prof. Varadzin 
doc. Fiala 
Mgr. Moskala, MPA 

Využívání systému volitelných benefitů v institucích sociální sféry prof. Varadzin 
doc. Fiala 
Mgr. Moskala, MPA 

Způsob financování sociálních služeb PhDr. Gradková, MPA 

Koncepce sociálního bydlení PhDr. Gradková, MPA 

Chudoba a redistribuce v sociální politice PhDr. Gradková, MPA 

Přístup nestátních neziskových organizací k finančním prostředkům PhDr. Gradková, MPA 

Význam, úlohy a specifika managementu ve vybrané organizaci sociální sféry doc. Fiala 
doc. Wagnerová 

Kolektivní vyjednávání a úloha managementu při kolektivním vyjednávání doc. Fiala 
 

Management aktivního stáří doc. Fiala 

Řízení lidských zdrojů v organizacích sociální sféry Mgr. Moskala, MPA 

Genderová politika na trhu práce PhDr. Gradková, MPA 

Sociální poradenství a jeho význam v sociální sféře PhDr. Vavrečková, PhD. 

Krizové řízení, řešení mimořádných událostí doc. Wagnerová 

Podnikání na Hlučínsku doc. Wagnerová 

Historický vývoj nezaměstnanosti na Hlučínsku v návaznosti na světové krize, 
vznik a zánik firem na Hlučínsku, Opavsku, Ostravsku 

prof. Varadzin 

Jak EU (dotace EU) napomáhá rozvoji Hlučínska (obcím a podnikatelům) doc. Fiala, 
doc. Nevima 

Sociální podnikání na Hlučínsku  

Analýza dotačních titulů EU pro vybranou instituci působící v sociální sféře doc. Nevima 



      Příloha č. 1b 

Sociální podnikání jako inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti  

Informační zabezpečení instituce sociální práce doc. Fiala 
Ing. Šigut 

Hospodaření příspěvkových organizací v sociální sféře Ing. Štrbová, Ph.D. 
doc. Halásková 

Dobrovolnictví v sociální sféře PhDr. Gradková, MPA 

Význam nestátních organizací v oblasti poskytování služeb žadatelů o azyl 
v ČR 

PhDr. Gradková, MPA 

Analýza zdrojů financování dětského domova PhDr. Gradková, MPA 

Analýza bydlení ve vybraných městech PhDr. Gradková, MPA 

Supervize v pomáhajících profesích PhDr. Vavrečková, PhD. 

Vliv současné společnosti na chudobu doc. Ondrušová 

Sociální klient bez domova, jeho sociální a zdravotní potřeby doc. Ondrušová 

Možnosti řešení chudoby v současném světě doc. Ondrušová 

Celoživotní vzdělávání jako jedna z forem podporujících socializaci doc. Ondrušová 

Profesionalizace sociální práce – vzdělávání sociálních pracovníků doc. Ondrušová 

Kvalita sociálních služeb PhDr. Vavrečková, PhD. 

Komunitní plánování v obci (městě) PhDr. Vavrečková, PhD. 

Inovativní pragmatizace sociální práce ve vztahu ke specifikům osobnosti a 
sociálním potřebám současného člověka 

prof. Oláh 

Klinická sociální práce v EU prof. Oláh 

Supervize v sociální práci, její filozofie a současný stav prof. Oláh 

Sociálně-právní atributy manželství, rodičovství a rodiny prof. Oláh 

Přínos střídavé osobní péče do systému náhradní rodinné péče v ČR prof. Oláh 

Veřejné opatrovnictví a sociální služby PhDr. Gradková, MPA 

Domov a jeho význam pro sociální začleňování PhDr. Gradková, MPA 

Komparace managementu příspěvkové a nestátní organizace při poskytování 
sociálních služeb 

PhDr. Gradková, MPA 

Role sociální práce v sociální politice státu PhDr. Gradková, MPA 

Oblast preventivních opatření v zákoně o sociálních službách PhDr. Gradková, MPA 

Evaluace vybraného sociálního programu pro seniory PhDr. Gradková, MPA 

Uplatnění absolventů oboru Sociální práce na trhu práce PhDr. Gradková, MPA 

Komparace sociálního zabezpečení ČR a vybrané země EU PhDr. Vavrečková, PhD. 
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Studijní obor SOCIÁLNÍ PRÁCE 

 
Témata bakalářských prací 

 
Stav k 15. květnu 2017 

 
Název tématu Vedoucí BP 

Vývoj nezaměstnanosti v období hospodářské recese 21. století v ČR Ing. Janiurková 

Příčiny, průběh a sociální důsledky globální krize 21. století  

Chudoba jako sociální jev v zemích EU PhDr. Vavrečková, PhD. 

Chudoba a rychlý populační růst  

Chudoba jako důsledek nezaměstnanosti  

Chudoba a její důsledky v ČR  

Chudoba v MSK (od roku 1990 po současnost)  

Sociální status ženy v zemích třetího světa  

Náhradní rodinná péče v kontextu sociální práce PhDr. Vavrečková, PhD. 

Sociální práce s rodinou s výskytem CAN syndromu PhDr. Gradková, MPA 

Sociální práce s rodinou, ve které je přítomné domácí násilí PhDr. Gradková, MPA 

Determinanty ohrožení rodiny v ČR  

Prevence patologických jevů ve školách (záškoláctví, šikana, návykové látky, 
přestupky…) 

 

Aktuální problémy současné rodiny z pohledu sociální práce  

Sociální problémy dětí vyrůstajících v ústavní péči PhDr. Vavrečková, PhD. 

Sociální problémy mladých dospělých opouštějících ústavní péči PhDr. Vavrečková, PhD. 

Sociální problémy mladých dospělých opouštějících náhradní rodinnou péči PhDr. Vavrečková, PhD., 
PhDr. Gradková, MPA 

Syndrom vyhoření v pomáhajících profesích (u sociálního pracovníka …) PhDr. Vavrečková, PhD. 

Sociální aspekty násilí na seniorech  

Kvalita života seniorů PhDr. Vavrečková, PhD. 

Naplňování potřeb seniorů  

Význam etiky v sociální práci  

Komunikace a její význam v sociální praxi PhDr. Gradková, MPA 

Paliativní péče a její význam pro klienta a jeho rodinu  

Kompetence sociálního pracovníka v LDN, JOP, hospic  

Péče a vzdělávání mentálně postiženého klienta  

Rodina a péče o postižené dítě  

Návykové látky v rodině (různé druhy závislostí) PhDr. Gradková, MPA 

Lidská práva a etika sociální práce  

Lidská práva mentálně postižených osob  

Kompetence ombudsmana v obhajobě lidských práv  

Kompetence sociálního kurátora s delikventní mládeží PhDr. Gradková, MPA 

Mediace jako alternativa řešení konfliktů (v rodině, mimosoudní dojednání 
…) 

PhDr. Gradková, MPA 

Kompetence kolizního pracovníka v procesu rozvodu PhDr. Gradková, MPA 

Sociální práce s dysfunkční rodinou  

Kompetence subjektů na úseku sociálně-právní ochrany dětí a mládeže PhDr. Gradková, MPA 

Komunitní sociální práce a její význam pro společnost  

Kompetence samosprávních orgánů v poskytování sociálních služeb  

Sociální služby a uplatňování standardů kvality v nich PhDr. Vavrečková, PhD. 

Sociální služby jako jedna z forem pomoci seniorům  

Adaptace seniorů na změnu (přestěhování se, v zařízeních sociálních služeb, 
ztráta blízkého, samota, bezmocnost …) 

 

Adaptační proces klienta v domově důchodců  

Proces transformace ústavní péče v ČR  
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Terénní sociální práce s marginálními skupinami osob (etnické skupiny, 
vyloučené lokality, bezdomovci, závislí, páchající trestní činnost…) 

prof. Oláh 

Sociální práce s migranty prof. Oláh 

Sociální práce s etnickými skupinami prof. Oláh 

Kompetence sociálního pracovníka ve zdravotnických zařízeních  

Kompetence sociálního pracovníka ve školních zařízeních  

Sociální zabezpečení v ČR PhDr. Vavrečková, PhD. 

Prevence sociálně-patologických jevů v sociální sféře  

Preventivní sociální práce a její význam pro společnost  

Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti v ČR Ing. Janiurková 

Práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání v podmínkách ČR Ing. Janiurková 

Služby zaměstnanosti, formy řešení nezaměstnanosti (komparace zemí EU) Ing. Janiurková 

Sociální pomoc v podmínkách ČR  

Sociální podpora v podmínkách ČR  

Sociální poradenství v podmínkách ČR  

Sociální práce v hospicech a v paliativní péči (v zařízeních, v domácím 
prostředí) 

 

Interakce členů vícegenerační rodiny  

Význam a poslání zařízení sociálních služeb  

Význam internátních škol pro mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí  

Sociální práce s mládeží se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami  

Přístupy v sociální práci a jejich uplatňování v praxi PhDr. Vavrečková, PhD. 

Sociální klient bez domova a naplňování jeho potřeb (sociálních, zdravotních 
…) 

prof. Oláh, doc. Ondrušová 

Proces zlepšování životních podmínek ve vyloučených lokalitách prof. Oláh 

Etnické skupiny a jejich generační nezájem o práci a o vzdělání  

Dobrovolnictví v sociální práci (v ČR, komparace v zemích EU)  

Dobrovolník a jeho profesionální příprava pro výkon činnosti v sociální sféře  

Etické hodnoty a etické principy v sociální práci  

Etický postoj sociálního pracovníka k eutanazii  

Sociální nauka církví (solidarita, subsidiarita, láska k bližnímu, pomoc …) PhDr. Vavrečková, PhD. 

Uplatňování sociální nauky církví v sociální práci  

Dokumenty sociální nauky církví  

Historické aspekty sociální práce a jejich význam pro současnost doc. Ondrušová 

Možnosti řešení sociálních problémů v současnosti doc. Ondrušová 

Celoživotní vzdělávání jako trend a nutnost v 21. století doc. Ondrušová 

Socializace a resocializace jako metoda v sociální práci  

Profesionalizace sociální práce v podmínkách ČR doc. Ondrušová 

Systém vzdělávání sociálních pracovníků v ČR doc. Ondrušová 

Analýza pracovníků sociální sféry, kteří vykonávají sociální práci 
(kompetence, vzdělání, dovednosti, jistoty …) 

 

Supervize a její význam v sociální práci PhDr. Vavrečková, PhD. 

Sametový nátlak (jemné formy přinucení v sociální práci) ThLic. Šiler, Dr. 

Squat a squatování, squatteři jako cílová skupina sociální práce ThLic. Šiler, Dr. 

Narativní metoda v terapii a péči ThLic. Šiler, Dr. 

Symboly a rituály v terapii a péči ThLic. Šiler, Dr. 

Subjektivní vnímání životního minima a dostatečnosti příjmů doc. Kolibová 

Rodinná politika na úrovni obcí a krajů doc. Kolibová 

Harmonizace rodinných a pracovních aktivit zaměstnanců doc. Kolibová 

Filantropie firem v průmyslových zonách MSK a její efekty doc. Kolibová 

Zaměstnanecké benefity ve vybrané organizaci doc. Kolibová 

Genderová citlivost trhu práce doc. Kolibová 

Podpora zaměstnávání osob 50+ v e vybrané lokalitě doc. Kolibová 

Gender v pracovním procesu doc. Kolibová 

Genderové role a jejich postupná proměna doc. Kolibová 
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Stereotypy a předsudky v českopolském příhraničí doc. Kolibová 

Sociální služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením ve vybrané 
obci, kraji 

doc. Halásková 

Sĺužby zaměstnanosti (pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, osoby starší 50 
let, zdravotně postižené osoby) ve vybraném kraji 

doc. Halásková 
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