
 

 

 

 

 

 Téma monotematického čísla:   
 

Nedořešený hlavolam: Sociální pedagogika a/versus Sociální práce 

Už více jak dvě desetiletí se v České republice samostatně rozvíjí dvě disciplíny, jejichž vztah není dosud 
vyjasněn. V dubnovém čísle roku 2016 bychom rádi hledali odpovědi na řadu otázek, které ze vztahu 
sociální pedagogiky a sociální práce plynou. Co odlišuje a co spojuje sociální pedagogiku a sociální práci? 
Jaká je historie vztahu sociální pedagogiky a sociální práce? Které teorie a metody práce je odlišují? 
Které metody výzkumu může nabídnout sociální pedagogika a nikoli sociální práce a vice versa? Jaká je 
perspektiva těchto oborů a jejich absolventů s ohledem na legislativní změny? Jaký je vztah sociální 
pedagogiky a sociální práce v zahraničí? Cílem tohoto monotematického čísla je zpřehlednění 
problematiky týkající se vztahu teorie i praxe sociální pedagogiky a sociální práce, hledání inspirace 
v zahraničí a přispění k diskusi o profesních a praktických hranicích těchto oborů. Poznatky ze zahraničí, 
které se vztahu sociální pedagogiky a sociální práce týkají, pokládáme za velmi užitečné, proto také 
chceme otevřít prostor pro publikování zahraničním autorům. Z tohoto důvodu budou příspěvky 
v rubrice Studie požadovány v anglickém jazyce. Vítáme studie (teoretické, srovnávací, přehledové 
i empirické), které mohou přispět k porozumění vztahu sociální pedagogiky a sociální práce. V rubrice 
Diskuse budou uveřejněny příspěvky věnující se konkrétním oblastem vztahu obou disciplín v České 
republice, a to především v návaznosti na současnou i připravovanou legislativu.  
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