
Nabízíme spojení teorie s praxí
Ponúkame spojenie teórie s praxou

Časopis Sociální práce / Sociálna práca je profesní časopis odborníků v oblastech sociální práce v 
České a Slovenské republice. Na poli odborných vědeckých časopisů je unikátní spojením 
akademické části s částí publicistickou. 
 V akademické části přinášíme svým čtenářům nejnovější vědecké poznatky předních českých 
a slovenských osobností z oboru. V publicistické části nabízíme komplexní vhled do zvoleného 
tématu čísla a za pomoci různých publicistických žánrů přibližujeme čtenářům vše důležité. 

Vydáváme vždy monotematická čísla. V roce 2011 jsme zpracovali tato témata:
- 1/2011 Výzkum pro praxi v sociální práci
- 2/2011 Psycho-sociální souvislosti znevýhodněných dětí
- 3/2011 Individuální plánování v sociální práci
- 4/2011 Dobrovolnictví a sociální práce
- 5/2011 Special English Issue 2011 - online

V roce 2012 vydáme:
- 1/2012 Vytváření sítí služeb
- 2/2012 Sociální práce s pachateli trestných činnů
- 3/2012 Současná politika státu a sociální práce
- 4/2012 Sociální práce a mezigenerační solidarita
- 5/2012 Special English Issue 2012 - online 

Poslání časopisu:
Smyslem našich činností je podporovat schopnosti české a 
slovenské společnosti řešit životní problémy lidí 
prostřednoctvím sociální práce; podporovat kvalitu a 
profesionalizaci praxe sociální práce; přispívat k rozvoji 
sociální práce jako vědní disciplíny a ke zkvalitnění 
vzdělávání v tomto oboru; podporovat zájmy poskytovatelů 
a uživatelů sociálních služeb.

Charakteristika cílové skupiny:
Časopis odebírá téměř 700 stálých předplatitelů z řad sociálních pracovníků a dalších odborníků v 
oblastech sociální práce; organizace služeb sociální práce zřízené státem, kraji, obcemi, církvemi; 
odborníci nevládních neziskových organizací; střední, vyšší odborné a vysoké školy; knihovny atd.

Čtenost jednoho výtisku odhadujeme na 10 osob.

Časopis je čtvrtletníkem s pátým speciálním číslem v angličtině (to je dostupné zdarma z našich 
webových stránek), který vydáváme v nákladu 1.200 ks. Má 120 - 160 stran ve formátu B5 a 
zpracován je černobíle s barevným přebalem v lepené vazbě V2 na křídovém papíře G-Print.

Časopis vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci, která sdružuje třiatřicet vysokých a vyšších 
odborných škol vyučujících sociální práci. 

www.socialniprace.cz


