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V očekávání adventu, času zklidnění, zpomalení a očekávání něčeho nového přichá-
zíme s druhým číslem časopisu v tomto roce. Ač je adventní čas už na dohled, je si-
tuace ve společnosti spíše znepokojivá, budou letos Vánoce poskvrněny skličujícími 
okolnostmi kolem epidemie covidu? Bude řada lidí sevřena v základních životních 
potřebách kvůli energetické krizi a růstu nákladů na energie? Jaká bude situace po 
parlamentních volbách do Poslanecké sněmovny? A vstoupíme do nového roku s roz-
počtovým provizoriem, které ohrožuje chod státu? Tyto a další otázky trápí nejen 
odborníky, ale velmi silně dopadají na ty nejohroženější skupiny obyvatel, na jejich 
bazální jistoty. A tak ani v adventu nezůstává společenské dění na spodním okraji 
v klidu. Proto i sociální práce pulzuje, a to nejen v praxi, ale i v systémech a teo riích. 
Přehled vývoje profese sociální práce nám přináší recenzovaný příspěvek kolektivu 
předních oborových autorů (O. Matoušek, T. Matulayová, P. Navrátil, H. Pazlarová) 
s názvem „Stav profesionalizace sociální práce ve vybraných evropských zemích“. Budiž 
nám inspirací při stanovení vizí pro sociální práci v následujících společenských vý-
zvách. Dalším recenzovaným příspěvkem je naopak prakticky laděný výbor z diser-
tační práce Kateřiny Hejnové, který nás seznamuje s praxí v sociálně právní ochraně, 
přesně ho popisuje jeho titul „Praxe oddělení sociálně právní ochrany dětí při řešení ro-
dičovských sporů“.

Podzim tohoto roku se nesl ve znamení důležitých oborových konferencí, které 
se po loňské odmlce opět konaly částečně prezenčně. A tak se profesionálové mohli 
setkat a vytvářet další důležité kontakty a sítě. Kromě toho jsou ale konference příle-
žitostí pro sdílení důležitých novinek, informací, projektů, výsledků výzkumů a dal-
ších. I náš časopis odráží význam konferencí — přináší podrobnější odborná sdělení. 
Jakub Majzel přináší informace z Hradeckých dnů sociální práce. O konferenci Reme-
dia referuje ve svém článku Daniela Vodáčková a závěry konference VOŠ „Jahodovky“ 
přibližuje ve svém příspěvku Monika Havlíčková. Daniel Hanuš se účastnil konfe-
rence věnující se sociální práci v soudnictví a k tomuto inovativnímu tématu přináší 
ve formě článku aktuální informace.

Odborná sdělení doplňuje pozoruhodný článek Hany Mudrové s názvem „Historie 
obecná i osobní, proč je její znalost pro sociální pracovníky potřebná?“ 

Další část tvoří dvě práce magisterských studentů sociální práce, jedná se o sou-
hrnné články z diplomových prací, které byly mimořádně kvalitní. Lea Martoňáková 
představuje koncept Recovery — Školy zotavení a způsoby, kterými pracuje za úče-
lem zotavení z duševního onemocnění. Druhý článek představuje limity a příležitosti 
spolupráce veřejné správy a neziskové organizace, konkrétně v tématu nízkopraho-
vých klubů a orgánu sociálně právní ochrany dětí.

S  formátem recenze přichází Lucie Smutková, která stručně přibližuje obsah 
a přínosy nové, aktuální a obsažné publikace na sociálně politickém knižním trhu, 
která nese název „Sociální správa — organizace a řízení sociálních systémů“.
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Závěrem přinášíme již tradiční interview, tentokrát Daniela Vodáčková vedla 
rozhovor se Zuzanou Čepelíkovou na unikátní téma „Pomoc v oblastech postižených 
tornádem“.

Číslo Fóra, které má čtenář právě před sebou, je tematicky rozmanité a redakce 
věří, že bude nejen pro odborníky v sociální práci důležitým čtením mezi nákupem 
stromku a dokončením restů před koncem roku. 
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