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V letošním roce se dožívá významného životního jubilea náš vážený kolega doc. PhDr. Oldřich Matoušek.
Svojí profesní dráhu započal jako klinický psycholog na psychiatrii především
v oblasti manželské a rodinné terapie, později několik let vedl Denní psychoterapeutické sanatorium v Horní Palatě. Svoje bohaté zkušenosti z této oblasti později zúročil, když krátce po obnovení demokracie u nás stál v roce 1991 u založení Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Spolu s Jiřinou Šiklovou a Igorem
Tomešem usilovně pracoval na etablování oboru sociální práce jako plnohodnotné
vědecké disciplíny a navázání na její přerušenou prvorepublikovou tradici. Do čela
katedry nastoupil po Jiřině Šiklové v r. 2000 a úspěšně ji vedl deset let, během kterých vznikly kvalitní učebnice a byly rozvíjeny nové specializace potřebné k řešení
aktuálních problémů sociální politiky a sociální práce. V současné době se mimo jiné
významně podílí na realizaci samostatného doktorského programu.
V roce 1996 se habilitoval na FF UK prací „Rodina jako instituce a vztahová síť“
a téma sociální práce s rodinou patří mezi jeho celoživotní profesní zájmy. Rozvoj
vysokoškolského vzdělávání v oblasti sociální práce významně podporuje bohatou
publikační činností. Je autorem téměř dvacítky knižních publikací, z nichž se řada
stala základními oborovými zdroji a je opakovaně vydávána. Poslední čtvrtstoletí je
doc. Matoušek významnou postavou české sociální práce a aktivně se podílí na tvorbě
jejího současného diskurzu. Podílí se na řadě výzkumných projektů a je vyhledávaným expertem pro tvorbu koncepcí a metodik v oblasti práce s rodinou.
Aktivně spolupracuje a podporuje neziskové organizace. V roce 1992 založil
s A. Kroftovou a B. Kopoldovou neziskovou organizaci Sdružení pro pomoc rizikové
mládeži LATA, v němž dosud působí jako supervizor. LATA je dodnes jednou z nej
úspěšnějších organizací zaměřených na práci s rizikovou mládeží. Je odborným konzultantem řady projektů, ve kterých propojuje svojí odbornou erudici s praktickou
pomocí ohroženým rodinám, dětem a mládeži. Ze všech organizací jmenujme Nadaci
Terezy Maxové, Salesiánská střediska mládeže, Locika, Sdružení Arkáda a další.
Pro kolegy z katedry je inspirací svojí energií a zápalem, s jakým se věnuje nejen
své odborné práci, ale i zájmům, mezi které patří jízda na kole a cestování za uměním
a historií.
Milý Oldřichu, přejeme Ti ke Tvému významnému životnímu jubileu hodně sil
a zdraví, které by Ti umožnilo v dalších letech pokračovat ve tvém aktivním profesním i osobním životě s intenzitou, která nás stále znovu přivádí v úžas!
S úctou a díky, Tým Katedry sociální práce

