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SEKCIA 1:  KVALITATÍVNY VÝSKUM 

 

 

Idea špecializovanej sociálnej práce v onkologickej praxi 

 

The idea of a specialized social work in oncology practice 

 
Bartková Lucia
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Abstrakt 

Cieľom príspevku je prezentovať ideu špecializovanej sociálnej práce v onkologickej praxi po vzore zo 

zahraničia a predstaviť projekt výskumu, zameraný na zistenie postojov študentov a študentiek študijného 

programu sociálna práca k špecifickej sociálnej práci v onkologickej praxi. Sociálna práca ako pomáhajúca 

profesia sa špecializuje na rôzne „problematické miesta“ v ľudskom živote, akým je aj prítomnosť 

onkologického ochorenia. Svoju pozornosť preto zameriavame na vybranú onkologickú problematiku, ktorá 

predstavuje riziko narušenia sociálneho fungovania u každého človeka s onkologickým ochorením. Aby sme 

mohli s istotou tvrdiť, že v podmienkach Slovenskej republiky je potrebná angažovanosť sociálnej práce 

v onkologickej oblasti, navrhujeme najprv zistiť, aký je reálny „dopyt“ po špecializovaných sociálnych 

intervenciách orientovaných nielen na onkologických klientov a klientky, ale aj na budúcich sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok. 

 

Kľúčové slová: Sociálna práca v onkologickej praxi. Sociálne intervencie. Onkologický klient a klientka. 

Onkologické ochorenie. 

 

Abstract 

The main aim of this paper is to present the idea of a specialized social work in community practices following 

the example from abroad and presents research project aimed at studying attitudes of male and female students 

of the study program - social work, to specific social work in oncology practice. Social work as helping 

professions specializes in various "hot spots" in people's lives, such as the presence of cancer. Our attention 

focuses on selected oncological problems that pose risks of disruption of social functioning in every person with 

cancer. So we can say for sure that in the Slovak Republic is necessary involvement of social work in the 

oncology field, we should first find out what the real 'demand' for special social intervention that focuses on 

oncology customers and clients, but also for future social workers. 

 

Keywords: Social work in oncology practice. Social intervention. Oncology client. Cancer. 

 

 

Úvod 

 

Multikauzálnosť onkologického ochorenia si vyžaduje multidisciplinárny prístup všetkých 

pomáhajúcich disciplín. V kontexte sociálnej práce ako jednej z pomáhajúcich disciplín svoju 

pozornosť zameriavame na špecifickú skupinu ľudí s onkologickým ochorením. Onkologické 

ochorenie predstavuje riziko narušenia zdravého sociálneho fungovania. Príčiny vzniku 

onkologického ochorenia nedokážeme ovplyvniť, no dôsledky a problémy v sociálnom 

fungovaní, spôsobené onkologickým ochorením, môžeme prostredníctvom sociálnych 

intervencií do značnej miery eliminovať či úplne odstrániť.  
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1. Sociálna práca v onkologickej praxi 

 

V súčasnosti sa sociálna práca v onkologickej oblasti (zdravotnícke zariadenia – 

onkologické oddelenia; neziskové organizácie a dobrovoľnícke centrá pre ľudí 

s onkologickým ochorením) vyskytuje zväčša ako externá práca, prípadne spolupráca 

dobrovoľníckych sociálnych pracovníčok a pracovníkov, ktorí majú záujem nezištne pomáhať 

onkologickým klientom a klientkam. V podmienkach Slovenskej republiky doposiaľ 

neexistuje špecifická pracovná pozícia pre sociálneho pracovníka a pracovníčku 

špecializovanú v onkologickej praxi. V zahraničí existuje špeciálna pracovná pozícia pre 

sociálnych pracovníkov a pracovníčky napríklad konkrétne v zdravotníckom zariadení na 

oddelení onkológie, ktorá sa nazýva „oncology social worker“ – „onkologický sociálny 

pracovník“. Aj keď toto slovné spojenie môže vzbudzovať predstavu sociálneho pracovníka 

s onkologickým ochorením, tak v zahraničí je to bežne používaný termín. Dokonca aj 

v inzercii pri ponukách zamestnania figuruje post onkologického sociálneho pracovníka, 

ktorý ponúka napríklad aj organizácia v USA - Cancer Institute, Florida. Vo svojom inzeráte 

explicitne formulujú požiadavky na sociálneho pracovníka a pracovníčku na onkologickom 

oddelení a popisujú náplň práce. Hlavnou požiadavkou je magisterský titul v odbore sociálna 

práca a kladné zodpovedanie troch otázok, ktoré sú zamerané na dôveryhodnosť, užitočnosť 

a spoľahlivosť. Prezentovaná náplň práce je v súlade s kompetenciami sociálneho pracovníka 

a pracovníčky s dôrazom na špecifické nasadenie vo vnímaní potrieb a situácií onkologických 

klientov a klientok (Oncology Social Worker 2016). 

V kontexte sociálnej práce vnímame problematiku onkologického ochorenia ako riziko 

narušenia prirodzeného sociálneho fungovania. Onkologické ochorenie vplýva nielen na 

fyzické a psychické zdravie človeka, ale hlavne na jeho komplexné sociálne fungovanie. Naše 

úvahy sú zakorenené v analýze odbornej spisby autorov, ktoré potvrdzujú závažnosť 

a aktuálnosť riešenej problematiky. Navrátil (2001) v tejto súvislosti potvrdzuje, že cieľom 

sociálnej práce je podpora sociálneho fungovania klienta a klientky v nepriaznivej životnej 

situácií. Globálna definícia sociálnej práce, ktorá bola schválená v júli v roku 2014 

v Montreale (International Federation of Social Workers), zaväzuje k iniciovaniu zmeny, 

keďže vo svojej definícií uvádza sociálnu prácu ako profesiu, ktorá podporuje sociálnu 

zmenu, rozvoj sociálnej súdržnosti, riešenie životných problémov a zlepšenie blahobytu. 

V intenciách sociálnych aspektov onkologického ochorenia vychádzame z empirických 

a teoretických zistení odborníčok a odborníkov ako sú Křivohlavý (2002); Atkinson et al. 

(2003); Žiaková (2005); Kočišová (2008); Andrášiová (2009); Tschuschke (2010); Vágnerová 

(2010); Matoušek et al. (2013); Šiňanská (2013); Balogová et al. (2015a); Repková (2015); 

Boihtlung (2016) a prestížnych odborných tímov medzinárodných, ale  aj domácich inštitúcií 

ako World Health Organization (ďalej WHO), National Cancer Institute (ďalej NCI), 

Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej NCZI) – Národný onkologický register 

(ďalej NOR). Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny je orgánom WHO, ktorá sa 

špecializuje na výskumné zistenia príčin vzniku a prevencie onkologických ochorení.  

Onkologické ochorenie, inak rakovina (ang. cancer), je všeobecne definované ako názov 

pre širokú kolekciu nádorových ochorení, ktoré zaraďujeme do skupiny chronických 

neprenosných ochorení. WHO (2014) definuje rakovinu ako nádorové ochorenie spôsobené 

nekontrolovateľným rastom nádorových buniek a vytváraním metastáz, ktoré sú hlavnou 

príčinou úmrtí. Multikauzálnosť ochorenia nám prináša biomedicínske, psychologické, 

sociálne či duchovné definície, avšak pre nás je východiskové nazeranie na človeka ako celok 

a identifikovanie vplyvu onkologického ochorenia na sociálne fungovanie. Teória sociálneho 

fungovania vyplýva z ekologického modelu Bronfebrennera (1979, in: Navrátil 2013a), ktorý 

za centrum mechanizmu vzťahov považuje interakciu jednotlivca a prostredia. Navrátil (2013) 

zdôrazňuje, že jadrom konceptu sociálneho fungovania je predstava, že ľudia a prostredie sú 
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v trvalej interakcii, z čoho vyplýva, že vplyv onkologického ochorenia naštrbuje prirodzené 

sociálne fungovanie u každého človeka. Miesto pre nastolenie rovnováhy v narušení 

sociálneho fungovania či pomoci pri zvládaní náročnej životnej situácii môže zaujať práve 

sociálna práca svojimi odbornými intervenciami. Identifikovaním základných faktorov nášho 

bádania sme dospeli ku kľúčovému pojmu, ktorým je sociálna intervencia. Sociálnou 

intervenciou nazývame každý plánovaný a koordinovaný postup sociálneho pracovníka pri 

riešení problému klienta. Boihtlung (2016) hovorí, že pre zmiernenie sociálnych 

a ekonomických problémov ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, slúži sociálna 

politika, ktorá zahŕňa poskytovanie charitatívnej alebo sociálnej starostlivosti.  

Domnievame sa, že sociálne problémy spôsobené nepredvídanou životnou udalosťou, akou 

je aj onkologické ochorenie, môžu do určitej miery zmierniť sociálne intervencie v súvislosti 

s poskytovaním sociálneho poradenstva, peňažnými príspevkami na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia či poskytovaním sociálnych služieb.  

 

2. Intervenčné možnosti sociálnej práce v onkologickej oblasti 

 

Sociálno-intervenčné možnosti v kontexte predmetnej problematiky chápeme ako každý 

zámerný zásah a prístup sociálneho pracovníka a pracovníčky u ľudí s onkologickým 

ochorením. Sociálna práca ako pomáhajúca disciplína má k dispozícii širokú škálu 

intervenčných možností. Odborníci a odborníčky často vysvetľujú sociálnu intervenciu ako 

plánovaný a koordinovaný sociálny postup pri riešení problému s klientom a klientkou. 

Predpokladom k zlepšeniu sociálneho fungovania onkologického klienta a klientky je odborná 

intervencia pomáhajúceho profesionála a profesionálky, ku ktorým nepochybne patria sociálni 

pracovníci a pracovníčky. 

Vychádzajúc z kompetencií sociálnej práce, so zreteľom na problémy klientov a klientok 

s onkologickým ochorením,  nazeráme na možnosti sociálnej pomoci onkologickým klientom 

a klientkam prostredníctvom WHO modelu (Graf 1). Impulzívnym podnetom, potvrdzujúci 

význam fundovaného sociálneho pracovníka a pracovníčky v onkologickej praxi sa pre nás 

stal práve tento model WHO o postavení onkologického sociálneho pracovníka a pracovníčky 

v tíme profesionálov intervenujúcich na onkologického klienta a klientku, ktorý je založený 

na komunikácii, konzultácii a sociálnej intervencii (Bencová a Krajčovičová 2011). Uprostred 

modelu sa nachádza onkologický pacient či pacientka obklopená odborníkmi a odborníčkami, 

ale aj významnými subjektmi z prirodzeného prostredia pacienta a pacientky, ktorých 

pôsobenie koordinuje sociálny pracovník a pracovníčka. Na základe predstavenej 

komunikácie môže lekár konzultovať stav pacienta a pacientky so psychológom 

a psychologičkou a následne so zdravotným personálom. Onkologický sociálny pracovník a 

pracovníčka môže poskytnúť adekvátnu sociálnu intervenciu, na základe komunikácie 

a konzultácie v rámci multidisciplinárneho tímu profesionálov a profesionálok. Prezentovaný 

model onkologického sociálneho pracovníka podľa WHO považujeme za významný prínos pri 

ozrejmení úloh a zaradení sociálneho pracovníka do multidisciplinárneho tímu profesionálov 

pracujúcich s onkologickým klientom a klientkou v zdravotníckom zariadení.  

O význame a zmysle „onkologického sociálneho pracovníka a pracovníčky“ podáva 

výpoveď vo videointerview Miceli (in: Mandigo 2007), ktorý z pohľadu supervízora sociálnej 

práce na onkologickom oddelení v nemocnici na Floride v USA, predstavuje novú profesiu 

špecializovaného sociálneho pracovníka v onkologickej oblasti, kde zdôrazňuje každodenné 

potreby sociálnej starostlivosti o onkologických klientov a klientky. Do svojho tímu 

profesionálov a profesionálok pracujúcich s onkologickými klientmi a klientkami neustále 

hľadajú nových členov a členky. O svojej práci na onkologickom oddelení nehovorí len ako 

o práci, ktorá ho napĺňa a baví, ale vidí v nej svoje poslanie a význam pomáhania tým, ktorí to 

najviac potrebujú. Svoje krátke videointerview motivujúco ukončuje slovami „really good“, 
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ktoré snáď oslovia potencionálnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky, uvažujúcich 

o práci v onkologickej oblasti. 

 

Graf 1 Model WHO 

 

(Zdroj: Bencová a Krajčovičová (2011, s. 112)) 

 

Domnievame sa, že sociálny pracovník pri svojej profesionálnej činnosti zastáva viacero 

rolí, ktoré sa často vzájomne prelínajú. Nadväzujúc na kontext predmetnej problematiky 

a doposiaľ stále otáznej pozícii sociálneho pracovníka v zdravotníctve Šiňanská (2012) 

uvádza a potvrdzuje, že na Slovensku je nevyhnutným faktom (po vzore príkladov sociálnej 

praxe zo zahraničia) aplikovať sociálnu prácu do oblasti zdravotníctva. Výskumy i prax 

sociálnej práce poukazujú na nezastupiteľné miesto tejto vednej disciplíny i pri riešení 

problémov, ktoré spôsobuje onkologické ochorenie. V zahraničí fungujú asociácie 

onkologických sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ako napríklad Asociácia onkologickej 

sociálnej práce (Association of Oncology Social Work, AOSW) v USA.  Je to nezisková, 

medzinárodná organizácia, ktorá sa zameriava na zlepšenie psycho-sociálnych služieb pre 

ľudí s rakovinou a ich rodiny, tiež Asociácia pediatrických onkologických sociálnych 

pracovníkov (Association of Pediatric Onkology Social Workers, APOSW), taktiež v USA.  
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3. Návrh výskumu 

 

V intenciách vyššie uvedených dôkazov či ideách o potrebe špecializovanej sociálnej práce 

v onkologickej praxi sa v tejto časti príspevku zamýšľame nad „kolískou“ vývoja budúcich 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ktorú predstavuje vysokoškolské štúdium. 

Pregraduálnu prípravu sociálnych pracovníkov a pracovníčok tvorí štúdium (bakalárske, 

magisterské, doktorandské) v študijnom odbore sociálna práca. Korpus študijného programu 

upravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Asociácia 

vzdelávateľov v sociálnej práci. Nadobudnutie profesionálnej spôsobilosti vykonávať 

povolanie, respektíve poslanie sociálnej práce, ovplyvňuje aj výber špecializácie študenta 

a študentky. Prostredníctvom výberového predmetu zameraného na špecifickú cieľovú 

skupinu v kontexte diskutovaného sociálneho problému si študent a študentka na základe 

osobného záujmu vytvára svoju vlastnú profilácia, ktorú potvrdzuje hlavne výberom témy 

diplomovej práce. Teoretické vedomosti si študenti a študentky upevňujú aj pravidelnou 

praxou vo vybranej organizácii, zvyčajne so skúmanou cieľovou skupinou osôb. V rámci 

štúdia majú študenti a študentky neobmedzené možnosti dobrovoľníckej realizácie 

a angažovanosti v charitatívnych inštitúciách.  

V rámci projektu výskumu sa zamýšľame nad zistením postojov študentov a študentiek 

k výkonu špecializovanej sociálnej práce v onkologickej praxi. Hlavným výskumným 

cieľom bude zistiť potrebu pregraduálnej prípravy špecializovaných sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok v onkologickej praxi u študentov a študentiek študijného programu sociálna 

práca na Inštitúte edukológie a sociálnej práce, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 

v Prešove. Hlavný cieľ výskumu budeme sledovať pomocou parciálnych cieľov. 

- Prvým parciálnym cieľom bude zistiť u študentov a študentiek bakalárskeho 

a magisterského stupňa študijného programu sociálna práca, aké sú postoje 

k výkonu špecializovananej sociálnej práce v onkologickej praxi. 

- Druhým parciálnym cieľom bude zistiť u študentov a študentiek bakalárskeho 

a magisterského stupňa študijného programu sociálna práca, aká je informovanosť 

o možnostiach poskytovania sociálnych intervencií pre ľudí s onkologickým 

ochorením. 

- Tretím parciálnym cieľom bude zistiť u študentov a študentiek bakalárskeho 

a magisterského stupňa študijného programu sociálna práca, aký je záujem 

o onkologickú problematiku ako o potenciálnu špecializáciu v rámci pregraduálnej 

prípravy v sociálnej práci. 

Výskumnú vzorku budú tvoriť vybraní študenti a študentky bakalárskeho a magisterského 

stupňa študijného programu sociálna práca na Inštitúte edukológie a sociálnej práce, 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Výskumný súbor bude stanovený na 

základe dostupného výberu a preto sme si vedomí, že výsledky výskumu, nemôžu byť 

zovšeobecnené a budú platiť iba na daný výskumný súbor. 

Pre dosiahnutie stanovených cieľov využijeme výskumný postup s využitím kvalitatívnych 

výskumných metód, ktorý Creswell (2014) charakterizuje ako proces hľadania porozumenia 

založený na rôznych metodologických tradíciách skúmania daného sociálneho alebo ľudského 

problému. Hendl (2008) vo svojej publikácii prirovnáva prácu kvalitatívneho výskumníka 

k činnosti detektíva a upozorňuje na emergentný charakter či pružný typ výskumu, ktorého 

súčasťou je modifikácia výskumných otázok, hypotéz a nových rozhodnutí v priebehu 

výskumu. Pre získanie empirických dát aplikujeme dialógovú metódu avšak za 

diferencovaného použitia techniky pološtrukturovaného rozhovoru (Hendl 2008). 

Metodiku výskumu pokladáme za popis postupu vo výskumného procese, ktorým sa 

budeme riadiť pre dosiahnutie stanovených cieľov. Papřková (2012) hovorí, že metodika 
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predstavuje návod a použitie výskumných techník. Autorka metodiku výskumu prirovnáva ku 

„kuchárke“ výskumu. V navrhovanom kvalitatívnom výskume budeme používať empirické 

metódy (kvalitatívne dotazovanie a diagnostickú sondáž) a teoretické metódy (deskripciu, 

analýzu a syntézu). Technikou či výskumným nástrojom pri empirickej metóde bude 

pološtrukturovaný rozhovor, ktorý bude podložený záznamovým archom, zapisovaním a 

osobným stretnutím. Výskum bude realizovaný dialógom vyplývajúcim z cieľov výskumu. 

Získané dáta budeme spracovávať pomocou dostupných softwarových programov. 

Výsledky kvalitatívneho výskumu spracujeme prostredníctvom programu ATLAS.TI súbor pre 

analýzu kvalitatívnych dát. V rámci kvalitatívneho výskumu predpokladáme, že analýza 

výsledkov začína už počas zberu dát. 

 

4. Idea alebo dôkaz? 

 

Prezentovaným výskumným zámerom plánujeme zistiť záujem študentov a študentiek 

študijného programu sociálna práca o špecializovanú sociálnu prácu v onkologickej praxi. 

V rámci štúdia je našou ideou vytvoriť výberové či voliteľné predmety zamerané na 

onkologickú problematiku a špecifické metódy práce s osobami s onkologickým ochorením. 

Špecifiká ochorenia si vyžadujú aj špecifický prístup pri poskytovaní sociálnych intervencií, 

poradenstva, zodpovedných a kvalitných informácií či poskytovaní sociálnych služieb na 

profesionálnej úrovni. Potrebu sociálnej práce v onkologickej praxi však nesledujeme len 

u budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ale svoju pozornosť zameriavame aj na 

relevantné dôkazy, ktoré prekonajú ideu či prianie sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

dobrovoľníčky angažovaných v onkologickej oblasti. V rámci druhého navrhovaného 

výskumu, ktorého cieľom bude zistiť, aká by bola účinnosť špecializovaného sociálneho 

pracovníka v onkologickej problematike, sa zamýšľame nad formou experimentu, ktorý by 

mohol priniesť reálny dôkaz namiesto ideí. S dôrazom na rovnocennosť skupín pri vytvorení 

experimentálnej a kontrolnej skupiny onkologických klientov a klientok plánujeme začať 

PRE TESTOM, zameraným na zistenie miery informovanosti o možnostiach pomoci zo 

strany sociálnej práce. Experimentálnych zásahom v experimentálnej skupine onkologických 

klientov a klientok bude priamy kontakt so špecializovaným sociálnym pracovníkom a 

pracovníčkou v onkologickej oblasti, ktorý formou besedy informuje onkologických klientov 

a klientky o možnostiach pomoci zo strany sociálnej práce. V rámci besedy sociálny 

pracovník a pracovníčka predstaví onkologickým klientom už spomínaný „WHO model 

onkologického sociálneho pracovníka“ (Graf 1), ktorý je v zahraničnej praxi bežne využívaný 

v zdravotníckych zariadeniach v rámci fungovania multidisciplinárnych tímov profesionálov 

a profesionálok. Po edukačnom programe (experimentálnom zásahu), následne otestujeme 

obe skupiny POST TESTOM, ktorý bude pozostávať z rovnakého testu, aký sme využili 

v PRE TESTE. Výsledkom bude porovnanie priemerného skóre dosiahnutého 

v experimentálnej a kontrolnej skupine s cieľom identifikovať mieru informovanosti 

onkologických klientov a klientok o možnostiach poskytovania sociálnych intervencií.  

 

Záver 

 

Téma onkologickej problematiky už v súčasnosti nie je tabuizovaná. V svetovom rebríčku 

príčin úmrtnosti sú onkologické ochorenia po úrazoch na druhom mieste. Rakovina patrí 

medzi civilizačné ochorenia 21. storočia a dotýka sa každého z nás. Považujeme preto za 

nevyhnutné zaoberať sa aj touto aktuálnou témou a hľadať možnosti pomoci v každej 

pomáhajúcej disciplíne, špeciálne v sociálnej práci. Idea špecializovanej sociálnej práce 

v onkologickej praxi zostáva v podmienkach Slovenskej republiky naďalej len ideou 

inšpirovanou zahraničím. Domnievame sa, že tak ako sociálni pracovníci priamo intervenujú 
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v prostredí, napríklad zariadenia pre seniorov alebo zariadenia pre drogovo závislých, existuje 

aj požiadavka pre prácu špecializovanú v onkologickej oblasti. Zastávame názor, že sociálna 

práca v súvislosti s onkologickou problematikou je stále ako keby izolovaná 

v administratívnej časti ohraničenej zákonmi o možnostiach svojej pôsobnosti. 
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