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Studenti kombinovaného programu Jaboku, PSP a KKPP ETF UK mohou absolvovat kurzy CDV místo výběrových předmětů. 
Pro získání kreditů je kromě docházky nutné splnit doplňkové úkoly k dosažení příslušného objemu odpracovaných hodin. 
Absolventi kurzů obdrží také příslušná osvědčení využitelná v zaměstnání. Kurzy CDV mohou studenti absolvovat              
za studentské ceny při včasném přihlášení a uhrazení kurzovného. Přihlášky přijímáme elektronicky přes stránky 
www.jabok.cz/kurzy nebo přes Obchodní centrum https://is.jabok.cz/obchod/ 

 

Angličtina - obecný kurz [5. 10. - 7. 12., vždy v út 15:30-17 hod], 20 hod, bez možnosti získání 
kreditu - kurz připravuje na kreditově ohodnocenou zkoušku, bez akreditace 

 

Angličtina pro sociální pracovníky a pedagogické pracovníky [4. 10. - 6. 12. vždy v po 16:30-
18 hod on-line], 20 hod, bez možnosti získání kreditu - kurz připravuje na kreditově ohodnocenou 
zkoušku, bez akreditace 

 

Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi [1. 10. a 22. 10., pá+pá], 16 hod, 2 kredity, 
akreditovaný kurz 

 

Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním 
a sociálním znevýhodněním [8. 10., pá], 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 

 

Základy mediace pro sociální pracovníky [5. 11., pá], 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 
 

Specifika práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem [6. 11., so], 8 hod, 1 kredit, 
akreditovaný kurz 

 

Metody psychohygieny pro seberozvoj a praxi [26. 11. a 17. 12., pá+pá], 16 hod, 2 kredity, 
akreditovaný kurz 

 

Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-
pastoračního pracovníka [7. 1., pá], 8 hod, 1 kredit, akreditovaný kurz 

 

Základy křesťanské etiky a mravnosti [8. 1., so], 8 hod, 1 kredit, bez akreditace 
 

Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých [22. 1., so], 8 hod, 1 kredit, akreditovaný 
kurz 

 

Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami 
řešícími (akutní) problematickou situaci [28. 1. - 29. 1. 2022], 16 hod, 2 kredity, akreditovaný 
kurz 

 
 

Výuka kurzů proběhne v souladu s aktuálními protiepidemickými opatřeními (zejména za podmínky doložení potvrzení o ukončeném 
očkování, nebo o negativním PCR či antigenním testu, nebo o prodělaném onemocnění covid-19). 
Výuku plánujeme prezenčně v budově naší školy; v případě omezení prezenční výuky se kurzy budou konat on-line. 
Výjimkou je kurz Angličtiny pro sociální pracovníky a pedagogické pracovníky, který proběhne výhradně on-line formou. 
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