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Abstrakt 

Nosným pilierom príspevku je komunikácia, ktorá predstavuje hlavný kľúč k úspešnej práci sociálneho 

pracovníka s klientom. Cieľom príspevku je apelovať na dôležitosť komunikácie v interakciách medzi 

sociálnymi pracovníkmi a klientmi a predstaviť výsledky kvantitatívneho autorského výskumu. Empirické údaje 

boli získavané prostredníctvom dotazníkovej metódy.  Výskumnú vzorku tvorilo 50 sociálnych pracovníkov 

z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice. Údaje boli spracované pomocou deskriptívnej štatistiky, pričom 

všeobecná analýza údajov bola spracovávaná prostredníctvom mapovania a hypotézy boli vyhodnocované 

prostredníctvom štatistického softvéru SPSS. Výsledkom výskumu bolo zistenie, že sociálni pracovníci s dlhšou 

praxou robia menej chýb pri komunikácii s klientom ako sociálni pracovníci s kratšou praxou. Prínosom bolo aj 

zistenie, že mladší sociálni pracovníci sú otvorenejší ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti nadobúdania nových 

komunikačných spôsobilostí ako starší pracovníci. Motívom príspevku je poukázať na to, že len pri vhodne 

zvolenej komunikácii je možné dospieť k správnemu riešeniu problémov s klientom. 

 

Kľúčové slová: Komunikácia. Efektívnosť komunikácie. Sociálna práca. 

 

Abstract 

The cornerstone of the report is communication which is a key element that leads to success in the work of a 

social worker with a client. The goal of this report is to emphasize the importance of communication in 

interactions between social workers and clients and to present the results of the quantitative research of the 

authors. The empirical data was collected through the questionnaire method. The sample group consisted of 50 

social workers at the Office of Labour, Social Affairs and Family Košice. The collected data was processed by 

the method of descriptive statistics, while the general analysis of data was processed by the method of mapping 

and the hypotheses were evaluated by the SPSS statistical software. The result of the research is the fact that 

social workers with longer professional experience make fewer mistakes in communication with clients than 

social workers with shorter professional experience. A positive finding is that younger social workers are more 

open to further education in the area of acquiring new communication skills than older social workers. The main 

idea of the report is to point out that only suitably chosen communication leads to the successful solution of 

problems with a client. 

 

Keywords: Communication. Communication effectiveness. Social work. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Úvod 

 

Komunikácia je vnímaná ako dvojsmerný proces myšlienok a informácií, ktorého cieľom 

je vytvorenie porozumenia v mysliach iných a tým podnietiť akciu. Vo vzťahu sociálneho 

pracovníka a klienta býva účinná komunikácia zárukou obojstrannej spokojnosti, pomáha 

klientovi zorientovať sa v probléme, aktívne zapája klienta do riešenia problémov, ale taktiež 

napomáha aj k vytváraniu dobrých ľudských a pracovných vzťahov.  
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Bez komunikácie sa nemôže človek vyvinúť v zrelú sociálnu bytosť, ktorá bude pripravená 

napĺňať svoje životné roly a životné úlohy. Obrazne môžeme komunikáciu chápať ako most, 

ktorý spája dva brehy. V prípade sociálnej práce je to na jednej strane sociálny pracovník a na 

strane druhej klient. Táto skutočnosť bola motívom a dôvodom pre napísanie tohto príspevku. 

Veď proces komunikácie nás sprevádza po celý náš život. 

Cieľom príspevku je spracovať problematiku významu komunikácie v činnosti sociálnych 

pracovníkov v teoretickej i empirickej rovine. 

 

4. Vymedzenie pojmu komunikácia 

 

                                                         „Hovor, aby som ťa videl.“ 

                   Sokrates 

 

Komunikáciu je možné chápať predovšetkým ako základnú formu sociálneho kontaktu, 

prejav správania a určitý determinant existencie jednotlivca. Cieľom tejto kapitoly je priblížiť 

význam komunikácie v interpersonálnych vzťahoch vo všeobecnosti, ako aj vo vzťahoch 

sociálnych pracovníkov s klientmi. 

Pri definovaní komunikácie najčastejšie vychádzame z latinského slova communicare, z 

ktorého sa tento pojem vyvinul a predstavuje význam robiť niečo spoločným, zverovať sa, 

deliť sa. Komunikáciu chápeme vo všeobecnosti ako rozhovor a slovo komunikovať ako 

zhovárať sa. V širšom chápaní môžeme označiť komunikáciu ako výmenu informácií, ktorá 

prebieha medzi jednotlivcami pomocou spoločného systému znakov (Škvareninová 2004). 

Oravcová (2002) označuje komunikáciu ako základ spoločenského styku, prostredníctvom 

ktorého človek komunikuje v každej situácii, či už hovorí o bežných záležitostiach so svojimi 

priateľmi, alebo obhajuje svoje názory pred nadriadenými. Človek komunikuje neustále, či už 

číta odborný text alebo knihu, dokonca aj vtedy, keď píše list. Komunikácia sa realizuje aj 

vtedy, keď jeden z účastníkov mlčí. Na základe toho môžeme tvrdiť, že nie je možné 

nekomunikovať. 

Komunikácia predstavuje vzájomnú výmenu informácií, ktoré sú sprostredkované slovami, 

gestami alebo samotným správaním. Komunikáciu na základe toho môžeme definovať ako 

sociálny akt, ktorý môže byť jednosmerný, ale ak sa rozvinie napr. v rozhovor, ide o určitý 

druh interakcie (Nakonečný 2000). 

Pri komunikácii nejde len o samotné odovzdávanie informácie, ale aj o jej prijímanie, čo 

svedčí o tom, že komunikácia je bez pochýb obojstranný proces. Spätná väzba zohráva podľa 

Frka a Kredátusa (2002) dôležitú rolu a len na základe nej sa potvrdzuje skutočná 

komunikácia. V sociálnej komunikácii nehovoríme len o výmene informácií, ale aj o výmene 

pocitov, postojov, ideí, nálad či predstáv rozprávača a poslucháča. 

Sociálnu komunikáciu neobmedzujeme len na vzájomnú komunikáciu medzi ľuďmi, ale 

zaraďujeme sem aj komunikáciu človeka s prírodou. Veriaci ľudia do tejto časti komunikácie 

zaraďujú komunikáciu s Bohom. Z tohto dôvodu by sa sociálna komunikácia nemala 

redukovať len na komunikáciu s ľuďmi, ako to často býva zvykom. Považovať sociálnu 

komunikáciu len za tok informácií v čase a priestore ľudského spoločenstva by bolo príliš 

povrchné (Cejpek 2005). 

 

5. Základné formy sociálnej komunikácie 

 

 Medzi základné formy sociálnej komunikácie zaraďujeme verbálnu komunikáciu, 

neverbálnu komunikáciu a komunikáciu činmi. 
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Verbálna komunikácia 

 

Vybíral (2009) hodnotí verbálnu komunikáciu ako dorozumievanie sa jednej, dvoch 

a viacerých osôb pomocou jazyka alebo prostredníctvom iných znakov jazykového systému. 

Pri komunikácii jedného človeka hovoríme napr. o vnútornej reči k sebe samému v podobe 

samomluvy alebo vytváranie tzv. emisií na diktafón alebo telefónny záznamník. 

Verbálna komunikácia podľa Zacharovej (2007) zjednodušene predstavuje výmenu 

informácií, názorov a postojov prostredníctvom slovného vyjadrenia. Rozlišujeme priamu 

a nepriamu komunikáciu. Priama komunikácia vzniká v priamom sociálnom kontakte a jej 

podstatou je získavanie informácií zámerne kladenými otázkami (napr. rozhovor). Pri 

nepriamej komunikácii sa vyžaduje používanie komunikačných médií (napr. pero, papier, 

počítač, atď.).  

Verbálna komunikácia môže podľa Hlaváčovej (2007) prebiehať slovami, artikulovanou 

rečou – pomocou hlások (fonémov), písanou rečou – prostredníctvom písmen (grafémov), 

prstovou abecedou (daktylotikou), dotykmi prstov (bodové písmo), chirografickými znakmi 

a značkami (symbolmi, ktoré vyjadrujú pojmy). 

 

Neverbálna komunikácia 

 

Čo všetko môžeme zdieľať bez toho, aby sme použili slová? Je takáto komunikácia vôbec 

možná? Na túto otázku si môžeme odpovedať kladne. Z nášho pohľadu ide v prvom rade 

o vzájomné zdieľanie emócií, dojmov, záujmov o zblíženie, ovplyvňovanie zmeny postoja 

partnera, riadenie chodu vzájomného styku. Človek predsa už od začiatku života pri svojich 

prvých kontaktoch s okolitým svetom upozorňuje na svoje potreby prostredníctvom 

neverbálnej komunikácie. 

Frk a Kredátus (2002) definujú neverbálnu komunikáciu ako všetko, čo sa netýka obsahu 

slov. Patrí sem oznamovanie pohľadmi, úsmevom, postojom, priblížením alebo vzdialením sa 

a pod. Táto forma komunikácie je vnímaná ako určitý sprievod slovnej (verbálnej) 

komunikácie. 

Odborníci poznajú niekoľko kanálov neverbálnej komunikácie, z ktorých Gabura a Gabura 

(2004) uvádzajú deväť najdôležitejších a najfrekventovanejších: 

- mimika – zrakový kontakt, 

- gestika – gestikulácia, 

- proxemika – komunikácia vzdialenosťou, 

- posturológia – komunikácia polohou tela, 

- haptika – komunikácia dotykom, 

- kinetika – komunikácia pohybom, 

- paralingvistika – mimoslovná komunikácia týkajúca sa reči, 

- teritorialita – komunikácia obsadením teritória, 

- produkcia – komunikácia pomocou úpravy, výzoru, prostredia. 

 

6. Efektívna komunikácia v činnosti sociálneho pracovníka 

 

Efektívna komunikácia je jeden zo základných predpokladov pre fungovanie každej 

organizácie a každého vzťahu medzi sociálnym pracovníkom a klientom. Každá efektívna 

komunikácia zefektívňuje sociálnym pracovníkom ich prácu, zabezpečuje plynulý chod 

organizácie, pomáha prekonávať každé pracovné prekážky a problémy a zároveň napomáha 
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predchádzať konfliktom. Efektívna komunikácia je činiteľom pre efektívne dosahovanie 

cieľov organizácie (Hrušková 2010).  

Gabura a Gabura (2004) uvádzajú zásady efektívneho fungovania vysielateľa, medzi 

ktoré radia – konkrétnosť, jasnosť, zrozumiteľnosť, jednoznačnosť, dávkovanie informácií, 

priemernosť formy, verifikáciu:  

- konkrétnosť – znamená, že človek komunikuje o konkrétnej veci a využíva v komunikácií 

konkrétne údaje, ktoré smerujú ku konkrétnym výsledkom,  

- jasnosť – informácie, ktoré vysielame, by mali byť formulované jasne. V opačnom prípade 

dochádza k nekonkrétnosti informácie, ktorú poskytujeme,  

- zrozumiteľnosť – rozlišujeme technologickú zrozumiteľnosť (sila a výraz hlasu, rýchlosť 

reči a plynulosť reči) a jazykovú zrozumiteľnosť (slovná zásoba, odbornosť jazyka, 

prispôsobenie jazyka k prijímateľovi),  

- jednoznačnosť – znamená, že vysielateľ si vo svojej správe neprotirečí,  

- dávkovanie informácií – hovorí o množstve informácií, ktoré vysielateľ odosiela,  

- priemernosť formy – forma, akou vysielateľ podáva informácie. K efektívnej forme 

komunikácie zaraďujeme asertívne techniky, ktoré uľahčujú prijímanie správ 

prijímateľovi,  

- verifikácia (overovanie si) – mechanizmus, ktorým vysielateľ zisťuje, či prijímateľ danú 

správu či zámer pochopil alebo nie.  

Pre ideálnu rečovú situáciu je potrebné, aby všetci účastníci komunikácie mali rovnaké 

šance používať rečové akty. Všetci účastníci diskusie musia mať rovnaké šance vysloviť 

vlastné tvrdenia. Mnohokrát dochádza k pochybnostiam, či sa dá ideálna rečová situácia 

vôbec uskutočniť, a či nepredstavuje len určitý konštrukt. Pravdou je, že ,,ideálna rečová 

situácia nie je empirický fenomén ani konštrukt, ale recipročne uskutočnená imputácia, ktorá 

je nevyhnutná v diskurzoch“ (Habermas 2011, s. 194). 

 

7. Výskum 

 

Nasledujúca kapitola bude venovaná deskripcii časti výskumu, ktorý sme realizovali. Ako 

sme vymedzili v teoretickej rovine, komunikáciu považujeme za hlavný kľúč k úspešnej práci 

sociálneho pracovníka. Rozhodli sme sa poukázať na dôležitosť komunikácie v interakciách 

medzi sociálnymi pracovníkmi a klientmi. Nakoľko komunikácia ostáva stále aktuálnou 

témou a hlavným nástrojom interakcie, rozhodli sme sa skúmať práve túto oblasť. 

Hlavným cieľom autorského výskumu bolo zistenie významu komunikácie 

v medziľudských vzťahoch, stav komunikačných spôsobilostí a mieru spokojnosti s ich 

rozvíjaním u sociálnych pracovníkov v praxi. 

Výskumnú vzorku tvorilo 50 respondentov (z toho 33 žien a 17 mužov) – sociálnych 

pracovníkov zastupujúcich rôzne pozície na pracovisku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

na Staničnom námestí 9, v Košiciach. Vek respondentov, ktorí tvorili výskumnú vzorku, sa 

pohybuje medzi 18 a 50 rokmi. Priemer týchto rokov je 34. Dĺžku praxe respondentov tvorili 

štyri kategórie. Najpočetnejšou bola prax od 16 a viac rokov, ďalej od 6 do 10 rokov, od 0 do 

5 rokov a najmenej respondentov patrilo do kategórie od 11 do 15 rokov. 

Výskum bol zo sociologického hľadiska kvantitatívny, realizovaný formou dotazníka 

vlastnej konštrukcie. Dotazník bol anonymný a adresovaný pracovníkom, nie klientom. 

Jednotlivé otázky boli vypracované tak, aby sme na základe nich získali potrebné informácie 

na dosiahnutie cieľa nášho výskumu. Dotazník tvorilo 23 otázok. Z toho 4 otázky boli 

zamerané na zisťovanie socio-demografických charakteristík, ako je rod, vek, dĺžka praxe 

a informácia o absolvovaní kurzu pre rozvoj komunikačných spôsobilostí. Ďalej dotazník 

tvorilo 16 škálových otázok týkajúcich sa stanovených hypotéz. Jedna otázka obsahovala 

odpovede v rámci 5 bodovej škály s možnosťami: 1 nikdy, 2 skoro nikdy, 3 niekedy, 4 skoro 
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vždy, 5 vždy. Dotazník obsahoval aj 3 otvorené otázky pre pracovníkov, ktorí absolvovali 

kurz komunikačných spôsobilostí, ktoré nám bližšie popisujú, kto daný kurz organizoval, ako 

bol hodnotený a či im absolvovanie kurzov pomohlo pri ďalšej práci s klientom. 

Organizácia výskumu prebehla v mesiacoch marec/apríl 2013. V úvode výskumu sme si 

vymedzili problém, zostavili ciele výskumu, hypotézy a zostavili sme dotazník. Nasledujúcim 

krokom bol výber výskumnej vzorky. Výskumnú vzorku tvorilo 50 pracovníkov Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny na Staničnom námestí 9, v Košiciach. Po tomto kroku nasledovalo 

doručenie dotazníkov na dané pracovisko. Dotazník bol distribuovaný osobným kontaktom 

v tlačenej podobe. Predpokladaná veľkosť výskumnej vzorky bola 50 osôb, čo sa nám 

podarilo 100% naplniť. Doba spätného doručenia dotazníkov pre výskumné spracovanie 

trvala jeden týždeň. Údaje boli spracované pomocou deskriptívnej štatistiky. Všeobecná 

analýza údajov bola realizovaná prostredníctvom mapovania. Pri spracovaní údajov 

a vyhodnotení hypotéz bol použitý štatistický softvér SPSS a jednotlivé údaje boli 

vyhodnotené pomocou neparametrického Mann-Whitneyho U testu. 

 

Výsledky výskumu 

 

Chyby pri komunikácii s klientom sme v dotazníku zisťovali pomocou piatich otázok: 

1. Klientovi uhýbam pohľadom..........................................................................1   2   3   4   5 

2. Nálepkujem klientov na základe prvého dojmu..............................................1   2   3   4   5 

3. Pred začatím komunikácie s klientom sa snažím odstrániť rušivé vplyvy 

z prostredia..........................................................................................................1   2   3   4   5 

4. Pri riešení problému unikám od témy.............................................................1   2   3   4   5 

5. Pri rozhovore s klientom poklepkávam nohou alebo hrám sa s vlasmi... ....1   2   3   4   5 

 

Poznámka: Respondentov sme si podľa praxe rozdelili na dve skupiny. Za kratšiu prax sme 

považovali nasledovné vymedzenie: 

- od 0 do 5 rokov, 

- od 6 do 10 rokov. 

 

Dlhšiu prax tvorili tieto skupiny: 

- od 11 do 15 rokov, 

- od 16rokov a viac.  

 

Uvádzame vyhodnotenie priemerného poradia na celkovej škále chýb v komunikácii pre 

kratšiu a dlhšiu prax.  

 

Tabuľka 1 Priemerné poradie pre dĺžku praxe 

 

 

 

 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka vyjadruje priemerné poradie pre dĺžku praxe na škále chýb v komunikácii. 

Z uvedeného vyplýva, že pracovníci s kratšou praxou dosahujú priemerné poradie na škále 

chýb v komunikácii 30,31 a pracovníci s dlhšou praxou 21,06. 

 

Poznámka: Čím vyššie priemerné poradie, tým vyššie skóre v premennej. 

Prax N MR 

Kratšia 24 30,31 

Dlhšia 26 21,06 
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Tabuľka 2 Signifikácia pre dĺžku praxe 

 

Mann-Whitney U 

test 

Wicloxon W Z Sig. 

196,500 547,500 - 2,265 ,024 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Pomocou Mann-Whitneyho U testu bola zistená signifikácia pre dĺžku praxe o hodnote 

,024, čo vyjadruje, že predpokladaná premenná sa nám potvrdila. Môžeme teda povedať, že 

sociálni pracovníci s dlhšou praxou robia signifikantne menej chýb pri komunikácii 

s klientom ako sociálni pracovníci s kratšou praxou. 

Otvorenosť voči ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti nadobúdania nových komunikačných 

spôsobilostí sme v dotazníku zisťovali pomocou troch otázok: 

1. Som na svojom pracovisku informovaný/á o možnostiach absolvovania kurzov 

komunikačných spôsobilostí.................................................................................1   2   3   4   5 

2. Môj nadriadený mi dáva priestor a možnosť pre absolvovanie kurzov komunikačných 

spôsobilostí............................................................................................................1   2   3   4   5 

3. Mal/a by som záujem absolvovať kurz pre zdokonalenie komunikačných 

spôsobilostí............................................................................................................1   2   3   4   5 

  

    Poznámka: Mladších a starších respondentov sme si rozdelili so dvoch skupín. 

Mladší respondenti tvorili vekové kategórie: 
- 18 – 25 rokov, 

- 26 – 35 rokov. 

Starších respondentov tvorili vekové kategórie: 

- 36 – 45 rokov, 

- 46 – 55 rokov, 

- 56 a viac rokov. 

 

Uvádzame vyhodnotenie priemerného poradia na celkovej škále otvorenosti voči ďalšiemu 

vzdelávaniu v oblasti nadobúdania nových komunikačných spôsobilostí pre starších 

a mladších respondentov.  

 

 

Tabuľka 3 Priemerné poradie pre mladších a starších pracovníkov 

 

Vek N MR 

Mladší 18 31,39 

Starší 32 22,19 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka vyjadruje priemerné poradie pre mladších sociálnych pracovníkov a starších 

sociálnych pracovníkov na celkovej škále otvorenosti voči ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti 
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nadobúdania nových komunikačných spôsobilostí. Z uvedeného vyplýva, že mladší sociálni 

pracovníci dosahujú priemerné poradie na škále otvorenosti voči ďalšiemu vzdelávaniu 

v oblasti nadobúdania nových komunikačných spôsobilostí 31,39 a starší pracovníci 22,19. 

 

Tabuľka 4 Signifikácia pre vek respondentov 

 

Mann-Whitney 

U test 

Wicloxon W Z Sig. 

182,000 710,000 - 2,157 ,031 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Pomocou Mann-Whitneyho U testu bola zistená signifikácia pre vek respondentov 

o hodnote ,031 čo vyjadruje, že predpokladaná premenná sa nám potvrdila. Môžeme teda 

povedať, že mladší sociálni pracovníci sú signifikantne otvorenejší ďalšiemu vzdelávaniu 

v oblasti nadobúdania nových komunikačných spôsobilostí ako starší sociálni pracovníci. 

 

Záver  

 

Náš výskum bol zameraný na význam komunikácie v činnosti sociálnych pracovníkov. 

Predpokladané hypotézy sa nám potvrdili. Zistili sme, že sociálni pracovníci s dlhšou praxou 

robia menej chýb pri komunikácii s klientom ako sociálni pracovníci s kratšou praxou a že 

mladší sociálni pracovníci sú viac otvorení ďalšiemu vzdelávaniu v oblasti nových 

komunikačných spôsobilostí ako starší sociálni pracovníci. 

Týmto príspevkom sme z pohľadu sociálneho pracovníka priblížili význam komunikácie 

v činnosti sociálnych pracovníkov pri práci s klientom. Komunikáciu považujeme za jeden 

z najdôležitejších aspektov v rámci práce sociálneho pracovníka. Proces komunikácie nás 

sprevádza celým naším životom. Dieťa už od narodenia upútava na seba pozornosť plačom. 

Len prostredníctvom vhodne zvolenej komunikácie je možné efektívne riešiť problémy 

klientov v rámci sociálnej práce. 

Príspevok je venovaný všetkým začínajúcim sociálnym pracovníkom, ale aj pracovníkom 

s dlhšou praxou, ktorí cítia potrebu zdokonaľovania sa v komunikácii a ktorí sú odhodlaní 

naplno vykonávať svoju prácu, aby im pomohol zorientovať sa v oblasti komunikácie pri 

práci s klientom. 
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