
27 
 

 
 
TOPINKA, Daniel, PhDr., PhD.  
Jak učit metody a techniky sociálního výzkumu.  
How to teach methods and techniques of social research.  
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pracovník 
Abstrakt: Příspěvek se bude věnovat tématu výuky sociologických metod výzkumu v rámci 
sociální práce. Autor vyučuje metody a techniky sociálního výzkumu budoucí sociální 
pracovníky. Představí své zkušenosti a inspirace z výuky. Bude diskutovat potřebnost metod a 
technik v rozmezí získávání, zpracování a interpretace informací a dat potřebných pro výkon 
práce sociálního pracovníka. Vyzdvihne některé potřebnější metody a techniky, např. analýzu 
potřeb. Příspěvek bude zamyšlením nad cíli výuky, potřebnosti orientace v základních 
metodologických přístupech k sociální realitě a to přímo ve vztahu k aplikativní rovině a 
kompetencím sociálního pracovníka. 
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Abstract: This paper will address the topic of teaching sociological research methods in 
social work. Author teaches methods and techniques of social research future social workers. 
He will present his experiences from teaching and some inspirations. He will discuss the need 
of methods and techniques within acquisition, processing and interpretation of information 
and data needed for the job of social worker. He highlights some of the more necessary 
methods and techniques, such as analysis of needs. The contribution will be a reflection on the 
learning objectives, the need for orientation in the basic methodological approaches to social 
reality directly in relation to the praxis and competencies of social worker.  
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Požadované kompetencie sociálnych pracovníkov pri komunitnej práci v organizácii 
Člověk v tísni na Slovensku.  
Required competencies of social workers in community work in the organization People 
in Need Slovakia. 
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Abstrakt: Príspevok je venovaný požadovaným kompetenciám sociálnych pracovníkov v 
medzinárodnej neziskovej organizácií Člověk v tísni na Slovensku pri práci v komunitných 
centrách. Zaoberá sa očakávanými znalosťami a schopnosťami pracovníkov na vybraných 
pozíciách, ako sociálny pracovník v nízkoprahovom programe pred deti a mládež, a pracovný 
poradca pre komplexný program integrácie sociálne vylúčených spoločenstiev na trh práce. 
Keywords: social worker, community center, socially excluded community  
Abstract: Paper is devoted to the required competencies of social workers in the international 
nonprofit organization People in Need Slovakia at work in community centers. It deals with 
knowledge and skills of selected staff positions as social workers in low threshold program to 
children and youth, and work adviser for comprehensive integration of socially excluded 
communities in the labor market. 
  
 
 
 
 


