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Sociální soudržnost 
Obsah dvoudenního modulu 
 
 

A. Cíl výuky 
- cíle a očekávání posluchačů (institucionální zakotvení) 
- možnosti kurzu (nabídka bloků a základní charakteristika) 
- výběr variant výuky (akcent na některý z nabídnutých bloků) 
- výběr aktivit posluchačů (náměty projektů) 
- zásady práce na projektech, výběr týmů 

 

B. Základní otázka 
Základ chování, rozvoje i efektivity společenství, firmy, úřadu i komunity.  
 
 
C. Obsahová náplň kurzu  
(I tady může dojít k přeskupením a případné akcentaci některých bloků podle zaměření, 
očekávání a potřeb posluchačů. V zásadě se předpokládá, že druhý den bude věnován 
především prezentacím projektů posluchači, diskusím a dopracováním projektů) 
 

1. O co jde v tématu „sociální soudržnost“ 
a) vymezení, přístupy, funkce sociální soudržnosti 
b) vývojové trendy sociální soudržnosti 
c) zdroje sociální soudržnosti 
d) důsledky snižování sociální soudržnosti pro společnost 
e) možnosti podpory sociální soudržnosti  
f) poznatky o stavu a vývoji sociální soudržnosti v české společnosti 

 
2. Dobrá a špatná soudržnost 

a) příčiny hodnocení sociální soudržnosti 
b) vztah ke kvalitě života 
c) pojetí kvality života 
d) cesty k rozvoji jako cesty k otevřenosti 

 
3. Inspirace a vlivy z EU na rozvoj sociální soudržnosti 

a) sociální soudržnost jako jeden ze stavebních kamenů EU 
b) lisabonská strategie a místo sociální soudržnosti v ní 
c) další iniciativy EU: dosavadní vývoj 
d) současné iniciativy EU: fondy a možnosti na další roky 

 
4. Základní nástroje institucionální podpory strategie sociální soudržnosti v ČR  

a) promítnutí iniciativ EU do nástrojů sociální politiky v ČR 
b) anotace základních nástrojů institucionální podpory strategie v ČR 
c) výběr konkrétního nástroje a jeho rozbor, včetně možnosti využití v praxi 

 
5. Tvorba strategie rozvoje sociální soudržnosti 

a) odkaz na obecné výklady strategií a metod 
b) možnosti a meze strategie sociální soudržnosti 
c) druhy strategií sociální soudržnosti: organizace, vůči trhu, vůči komunitě 

 
6. Diskuse nad zadáním projektů 
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2. den 

 
7. První prezentace projektů posluchači 

a) prezentace projektu řešiteli 
b) oponentura vybranými oponenty z řad posluchačů 
c) oponentura vyučujícími 
d) shrnutí metodických poznatků pro dopracování 
e) podklady pro dopracování (literatura, metodiky, poznatky 

 
8. Doplnění výkladu o metodice práce na strategii sociální soudržnosti podle potřeby a 

zaměření projektů 
 

9. Dopracování projektů posluchači za spolupráce vyučujících 
 
10. Nová prezentace projektů a diskuse nad nimi 
 
11. Shrnutí a vyhodnocení modulu 
 
 
 
Zdroje: prosím doplnit 
 
 
 
 
 


