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ÚVOD 

Bibliografická rešerše na téma Psychologické předpoklady profese sociálního pracovníka 

ve veřejné správě zahrnuje bibliografické odkazy na monografická díla, články a stati, akademické práce, 

odborná periodika i online zdroje zabývající se psychologií obecně, dále psychologií osobnosti, sociální 

psychologií a psychologií práce. Informace pro vypracování rešerše byly čerpány z různých zdrojů, 

z důvodu dostupnosti dokumentů byly přednostně zvoleny informační zdroje SVKUL a dalších knihoven 

ČR (při využití portálu knihovny.cz). Dále se vyhledávání rozšířilo na veřejně přístupné a bibliografické 

databáze a volné EIZ umožňující prohledávat plné texty a obsahy dokumentů. Přehled všech použitých 

zdrojů je uveden v analytickém listu. 

ANALYTICKÝ LIST 

Jazyk rešerše: český 

Jazyk dokumentů:  

 česky: 18 

 anglicky: 2 

Časové vymezení: současnost 

Časové vymezení dokumentů: 1998–2018 

Geografické vymezení: ČR 

Druhy dokumentů: 

 monografie: 7 

 články a stati: 9 

 akademické práce: 1 

 periodika: 2 

 online zdroje: 1 

Řazení záznamů: 

A) podle typu dokumentu 

B) dále abecedně podle autora – sestupně 
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ZDROJE  

 katalogy a databáze SVKUL 

o online katalog SVKUL 

 databáze a volné elektronické informační zdroje dostupné na internetu 

o Google Books  

o Google Scholar  

o Knihovny.cz  

o Medvik – Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ) 

o Souborný katatalog ČR (SKC) 

o Theses.cz  

o Výběr článků v českých novinách a časopisech (ANL) 

Přehled použitých zkratek: 

EIZ – elektronické informační zdroje 

SVKUL – Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem 

https://katalog.svkul.cz/
https://katalog.svkul.cz/
https://books.google.cz/
https://scholar.google.cz/
https://www.knihovny.cz/
https://www.medvik.cz/bmc/
https://aleph.nkp.cz/F/95C2GR6AHNU1IDG9NTYVYLQ8L53SV8CC99LX5CI8E6V5129IXY-37014?func=file&file_name=kody_jazyku
https://theses.cz/
https://aleph.nkp.cz/F/95C2GR6AHNU1IDG9NTYVYLQ8L53SV8CC99LX5CI8E6V5129IXY-37014?func=file&file_name=kody_jazyku
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MONOGRAFIE 

1. JANOUŠKOVÁ, Klára a Dana NEDĚLNÍKOVÁ. Profesní dovednosti terénních sociálních 

pracovníků: sborník studijních textů pro terénní sociální pracovníky. Ostrava: Ostravská 

univerzita, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce, 2008. ISBN 978-80-7368-504-1. 

Dostupné také z: https://projekty.osu.cz/tsp/dokumenty/sbornik_tsp.pdf 

2. KLIMENT, Pavel. Psychologie osobnosti v praxi sociální práce: studijní text pro kombinované 

studium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. Studijní opory.  

ISBN 978-80-244-3589-3. (SVKUL;  IN240318) 

3. KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Vydání osmé, v Portále sedmé. Praha: 

Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1147-1. (SVKUL; N154696 – rok 2000, nezměněné vyd.) 

4. MLČÁK, Zdeněk. Profesní kompetence sociálních pracovníků a jejich hodnocení klienty. Ostrava: 

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 

ISBN 80-7368-129-3. (SVKUL; N184617) 

5. Psychologie práce v pomáhající profesi: Úřady práce ; Terénní sociální práce ; Státní systém 

sociální péče ; Systém státní správy a samosprávy [online]. Vyd. 2. Brno: Drom, 2004  

[cit. 2018-11-19]. Studijní materiály dvoustupňového vzdělávacího programu pro terénní sociální 

pracovníky. Stupeň 1. ISBN 80-903472-0-7. Dostupné z: 

http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:36943eb0-9220-11e2-9a08-005056827e52 

6. SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. 

ISBN 80-7178-312-9. (SVKUL; N140102) 

7. VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. 

ISBN 978-80-262-0696-5. Dostupné také z: http://msk.comehere.cz/pspompr.pdf (SVKUL; 

N245258 – i jiná vydání: N134944, N157838, N171754).  

ČLÁNKY A STATI 

8. ELICHOVÁ, Markéta a Anna SÝKOROVÁ. Kompetence sociálního pracovníka: co učí školy 

a co vyžadují zaměstnavatelé. Sociální práce [online]. 2015, roč. 15, č. 1, s. 79–95  

[cit. 2018-11-19]. ISSN 1213-6204. Dostupné z: 

http://www.socialniprace.cz/soubory/sp1_2015_web-160707105016.pdf 

9. LLOYD, C., R. KING a L. CHENOWETH. Social work, stress and burnout: a review. Journal 

of Mental Health. 2002, roč. 11, č. 3, s. 255–265. ISSN 0963-8237. Dostupné z: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.579.7906&rep=rep1&type=pdf 

10. MLČÁK, Zdeněk. Temperamentové dimenze osobnosti, syndrom vyhaslosti a sociální opora 

ve vybraných pomáhajících profesích. Kontakt. 2002, roč. 4, č. 4, 147–160. ISSN 1212-4117. 

(SVKUL; Č2347) 

11. MRHÁLEK, Tomáš a Alena KAJANOVÁ. Pracovní spokojenost a psychická pracovní zátěž 

sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Kontakt [online]. 2018, roč. 20, č. 2, 

s. 175–180 [cit. 2018-11-19]. ISSN 1212-4117. Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/ 

12. PAJMOVÁ, Martina a Markéta ELICHOVÁ. Role osobnosti a edukace pro kompetence 

sociálních pracovníků. Sociální práce [online]. 2014, roč. 14, č. 4, s. 101–109 [cit. 2018-11-19]. 

https://projekty.osu.cz/tsp/dokumenty/sbornik_tsp.pdf
https://katalog.svkul.cz/l.dll?cll~P=525853
https://katalog.svkul.cz/l.dll?cll~P=116447
https://katalog.svkul.cz/l.dll?h%7E=&DD=1&H1=&V1=o&P1=33&H2=&V2=z&P2=2&H3=Profesn%C3%AD+kompetence+soci%C3%A1ln%C3%ADch+pracovn%C3%ADk%C5%AF&V3=o&P3=3&H4=&V4=z&P4=4&H5=&V5=z&P5=42
http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:36943eb0-9220-11e2-9a08-005056827e52
https://katalog.svkul.cz/l.dll?h%7E=&DD=1&H1=&V1=o&P1=33&H2=&V2=z&P2=2&H3=Psychick%C3%A1+%C3%BAskal%C3%AD+pom%C3%A1haj%C3%ADc%C3%ADch+profes%C3%AD%2C&V3=o&P3=3&H4=&V4=z&P4=4&H5=&V5=z&P5=42
http://msk.comehere.cz/pspompr.pdf
https://katalog.svkul.cz/l.dll?h~=&DD=1&H1=&V1=o&P1=33&H2=&V2=z&P2=2&H3=psychopatologie+pom%C3%A1haj%C3%ADc%C3%AD&V3=o&P3=3&H4=&V4=z&P4=4&H5=&V5=z&P5=42
http://www.socialniprace.cz/soubory/sp1_2015_web-160707105016.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.579.7906&rep=rep1&type=pdf
https://katalog.svkul.cz/l.dll?cll~P=322759
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/
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ISSN 1213-6204. Dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp4_2014_web-

151202115318.pdf 

13. PAULÍK, Karel. Jak hodnotí pracovníci úřadů práce svou pracovní zátěž. Kontakt [online]. 2013, 

roč. 15, č. 2, s. 165–172 [cit. 2018-11-19]. ISSN 1212-4117. Dostupné z: http://casopis-

zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/2~2013/1048-jak-hodnoti-pracovnici-uradu-prace-svou-pracovni-

zatez 

14. PAULÍK, Karel. K otázce zvládání pracovních nároků v sociální práci. Kontakt [online]. 2006, 

roč. 8, č. 2, s. 292–300 [cit. 2018-11-19]. ISSN 1212-4117. Dostupné z: http://casopis-

zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20120326193541410340.pdf 

15. PAULÍK, Karel. Ženy a muži v sociální práci. In: Psychologické dny 2004: „Svět žen a svět mužů: 

polarita a vzájemné obohacování” [elektronický zdroj]. [Olomouc: Univerzita Palackého], 2004. 

Dostupné z: https://cmps.ecn.cz/pd/2004/texty/pdf/paulik.pdf 

16. WAGAMAN, M. Alex, Jennifer M. GEIGER, Clara SHOCKLEY, Elizabeth A. SEGAL. 

The Role of Empathy in Burnout, Compassion Satisfaction, and Secondary Traumatic Stress 

among Social Workers. Social Work. 2015, roč. 60, č. 3, s. 201–209. ISSN 0037-8046. Dostupné 

z: https://academic.oup.com/sw/article/60/3/201/2280639 

AKADEMICKÉ PRÁCE 

17. PETRÁŠKOVÁ, Jana. Kompetence sociálních pracovníků v soudobé společnosti [online]. České 

Budějovice, 2015 [cit. 2018-11-19].  Dostupné z: 

https://theses.cz/id/99o10k/Jana_Petrkov_Kompetence_socilnch_pracovnk_v_soudob_spolen.pdf. 

Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra etiky, psychologie 

a charitativní práce. Vedoucí práce Markéta Elichová. 

PERIODIKA 

18. Kontakt: vědecký časopis Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. České Budějovice: 

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 1999– . ISSN 1212-4117. Dostupné také z: 

http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt 

19. Sociální práce: odborná revue pro sociální práci. Brno: Národní centrum pro rodinu, 1998– . 

ISSN 1213-6204. Dostupné také z: http://www.socialniprace.cz/ 

ONLINE ZDROJE 

20. KUCHAŘOVÁ, Věra. Výkon sociální práce na pověřených obecních úřadech v podmínkách 

rostoucích nároků [online]. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001  

[cit. 2018-11-19]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vykon.pdf 

http://www.socialniprace.cz/soubory/sp4_2014_web-151202115318.pdf
http://www.socialniprace.cz/soubory/sp4_2014_web-151202115318.pdf
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/2~2013/1048-jak-hodnoti-pracovnici-uradu-prace-svou-pracovni-zatez
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/2~2013/1048-jak-hodnoti-pracovnici-uradu-prace-svou-pracovni-zatez
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/2~2013/1048-jak-hodnoti-pracovnici-uradu-prace-svou-pracovni-zatez
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20120326193541410340.pdf
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20120326193541410340.pdf
https://cmps.ecn.cz/pd/2004/texty/pdf/paulik.pdf
https://academic.oup.com/sw/article/60/3/201/2280639
https://theses.cz/id/99o10k/Jana_Petrkov_Kompetence_socilnch_pracovnk_v_soudob_spolen.pdf
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt
http://www.socialniprace.cz/
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vykon.pdf

