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Sociální pedagogika a sociální práce jsou obory, které se vyvíjejí od 19. století do současnosti ve 

vzájemné interakci. Historicky si daly za cíl usilovat o společenské blaho na základě mravní, edukační a 

sociální pomoci jednotlivcům, rodinám i komunitám. V průběhu času docházelo v praxi ke sbližování, 

prolínání, překrývání, ale i vzdalování obou oborů. To vedlo ke snahám vymezit jejich oborovou 

specifičnost a definovat teoretické i praktické pole jejich působení. V současnosti je vztah těchto 

disciplín řešen v různých zemích různě, a to jak v rámci vědeckého výzkumu a akademických diskusí, 

tak ve vzdělávání a v praxi. Oba obory se navíc dynamicky vyvíjejí a v důsledku nezbytné 

interdisciplinarity, sdílení vědeckých a pracovních metod a také překryvu cílových skupin vstupují stále 

intenzivněji do vzájemných vztahů. Podobně jako v minulosti, i dnes jsou vyzývány k dialogu. 

Jak se jejich vztahy historicky vyvíjely? Jak jsou aktuálně interpretovány? Jak v praxi vypadá jejich 

vzájemná spolupráce? Jaké společné ideje jsou klíčové pro dialog sociální pedagogiky a sociální práce? 

Jaké jsou budoucí perspektivy vzájemného dialogu? V horizontu těchto otázek přivítáme příspěvky 

zaměřené na: 

- dialog sociální pedagogiky a sociální práce 

- dialog tradic sociální pedagogiky a sociální práce 

- paradigmata sociální pedagogiky a sociální práce a jejich vzájemné souvislosti 

- současná řešení vztahu sociální pedagogika a sociální práce v teorii/praxi 

- inspirace sociální pedagogiky pro sociální práci a sociální práce pro sociální pedagogiku 

- příklady dobré praxe a spolupráce sociální pedagogiky a sociální práce 

- vzdělávání odborníků v sociální pedagogice a sociální práci 
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