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Abstrakt:  

Príspevok sa zameriava na socioterapiu ako základnú metódu sociálnej práce. Súčasné problémy klientov 

sociálnej práce sú rôznorodé, zložité. Súvisia so spoločenskými zmenami a krízovými stavmi spoločnosti. Na 

človeka hypermodernej doby sú kladené vysoké nároky a tlak. Zodpovednosť za vlastnú utváranú identitu, 

rozhodnutia pri tvorbe vlastného projektu života a neustála potreba adaptácie, flexibility, kreatívnosti, 

efektívnosti... pôsobí stresujúco a človek často, bez odbornej pomoci, nemá dostatok síl zvládnuť náročnú 

životnú situáciu. Poslaním sociálnych pracovníkov je byť oporou pre klientov. Dôležitou podmienkou pre 

dosiahnutie tohto poslania a efektívneho, kvalitného výkonu v socioterapii je odbornosť, konceptuálna výbava 

sociálneho pracovníka. Cieľom príspevku je poukázať na vybrané prístupy, teórie a metódy, ktoré sú rozvíjané 

v sociálnej práci a prepájajú sa v socioterapii. Taktiež zdôrazniť význam a dôležitosť výkonu socioterapie v 

súčasnej sociálnej práci. 

 

 Kľúčové slová: Socioterapia. Teórie, prístupy. Metódy. 

 

Abstract: 

The contribution focuses on sociotherapy as a basic method of social work. Current problems of social 

work’s clients are various and complex. They are related to social changes and crisis situations in society. Person 

living in modern times is put under a lot of pressure and is demanded to meet high expectations. Responsibility 

for their own identity, decisions in developing their project of life and constant need for accommodation, 

flexibility, creativity, effectiveness... creates stress and the person often, without professional help, doesn’t have 

enough energy to manage difficult life situations. The mission of social workers is to provide support for their 

clients. An important condition for accomplishing this mission and effective, quality performance in 

sociotherapy is professionality, conceptual equipment of social worker. The goal of this contribution is to point 

out selected approaches, theories and methods, which are being developed in social work and connect to 

sociotherapy. Also, to emphasize the meaning and importance of carrying out sociotherapy in today’s social 

work. 
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Úvod 

     

 Zámerom príspevku je analyzovať socioterapiu ako základnú metódu sociálnej práce. 

Chceme poukázať na vybrané teórie, prístupy a metódy socioterapie v rámci sociálnej práce 

a zdôrazniť význam a dôležitosť výkonu socioterapie v súčasnej sociálnej práci. Príspevok 

pozostáva z troch častí. V prvej charakterizujeme socioterapiu, jej terminologické vymedzenie 

a previazanosť so sociálnou prácou. Obsahom druhej časti je teoretický rámec socioterapie. 

Tretiu časť tvorí metodologické vymedzenie socioterapie. V závere objasňujeme význam 

teoreticko-metodologickej výbavy sociálneho pracovníka a pracovníčky a na dôležitosť 

socioterapie v rámci sociálnej práce. 
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1. Socioterapia ako základná metóda sociálnej práce 

    

  Definíciu sociálnej práce, ktorá sa opiera o koncept sociálneho fungovania, uvádza 

Navrátil (2000, in: Matoušek 2007). Sociálna práca sa profesionálne zaoberá medziľudskými 

vzťahmi v súvislosti s výkonom sociálnych rolí. Cieľom sociálnej práce je podporovať 

sociálne fungovanie klienta. Funkciou sociálneho pracovníka je pomáhať ľuďom pri riešení 

a zvládaní problémov v interakciách s ich sociálnym prostredím a v ich sociálnom fungovaní. 

Termín sociálneho fungovania  je podľa Navrátila a Musila (2000, in: Matoušek 2007) 

komplexom nasledujúcich skutočností: 

 ľudia sú v trvalej interakcii s prostredím, 

 prostredie formuluje očakávania, definuje sociálne role a človek musí na ne reagovať, 

 pokiaľ medzi nárokmi prostredia a človekom nie je rovnováha, čiže človek nezvláda 

požiadavky prostredia, vznikne problém, 

 ľudia si buď vedia alebo nevedia poradiť s problémom, 

 nedostatok schopností na strane klienta, neprimerané požiadavky prostredia voči človeku 

sú príčinou problému a nezvládania situácie, 

 sociálny pracovník pomáha klientovi obnoviť alebo udržať rovnováhu medzi očakávaniami 

prostredia a jeho dostatočnou kapacitou zvládania. 

     Podľa Balogovej (2016) je sociálna práca špecifická v porovnaní s inými pomáhajúcimi 

profesiami práve v tom, že sa zaoberá hlavne interakciami medzi človekom a jeho sociálnym 

prostredím. Zameriava sa na dosiahnutie rovnováhy medzi očakávaním sociálneho prostredia, 

v ktorom ľudia uspokojujú vlastné potreby, a ich schopnosťami tieto požiadavky zdolať.  

V tejto súvislosti, na význam sociálnej terapie v sociálnej práci poukazuje aj Zakouřilová 

(2014), ktorá tvrdí, že sociálna terapia je neodmysliteľnou súčasťou sociálnej práce. Pomocou 

metód a techník je oporným komponentom pomoci ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkej 

životnej situácii, či už vlastným zavinením alebo nevinne, a nedokážu ju vyriešiť bez pomoci 

iného človeka či druhých osôb.  

     Počas vývoja socioterapie dochádzalo k nejasnostiam a nesúladu vo vymedzení pojmu 

socioterapia. Z množstva definícií v dostupnej literatúre vyberáme súhrnnú definíciu a 

charakteristiku socioterapie
5
.  

„Sumarizujúc, socioterapiu vnímame ako druh intervencie v sociálnej práci, ktorý sa môže 

opierať o rôzne prístupy (koncepty), pričom využíva rozmanité metódy, formy a techniky 

práce, ktorej cieľom je aktivizácia (sociálneho) potenciálu klienta, s dôrazom na vzťahy 

klienta k prostrediu, prostredia klienta a klienta v prostredí, pričom dôležitú úlohu zohráva 

terapeutický vzťah“ (Balogová  et al. 2015, s. 16). 

Najmä ide o sociálny potenciál týchto vzťahov: 

 sociálny potenciál klienta vo význame jeho sebaaktualizácie, 

 sociálny potenciál klientovho prostredia, so zámerom podporiť klientovu sebaaktualizáciu 

a pomôcť mu odstrániť prekážky sebaaktualizácie, 

 aktivizácia sociálneho potenciálu klienta v prostredí ako podpory vzájomného 

prispôsobenia (Balogová et al. 2015). 

Najčastejšie základné ciele socioterapie sú: podpora klienta, adaptácia klienta na zmenené 

podmienky, realistický náhľad klienta na možnosti úpravy ťažkostí, nájdenie zdrojov klienta 

                                                 
5
 Súhrnná definícia socioterapie z pohľadu autoriek je výsledkom analýzy prezentovanej v príspevku 

publikovaného v Journale Socioterapie (Balogová et al. 2015, s. 9-16). 
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pre riešenie jeho životnej situácie, úprava vlastných postojov klienta k problémom a životným 

podmienkam, žiaduce zmeny v správaní klienta a v jeho sociálnom prostredí, zmena postojov 

a výchovných praktík rodičov, sociálne začlenenie klienta do reálneho života, odstránenie 

bariér dosahovania cieľov (Zakouřilová 2014).  

     Obsahom sociálnej terapie je podľa spomínanej autorky: poradenstvo, diagnostika, 

krízová intervencia, prevencia, spolupráca s inými odborníkmi a ďalšími kľúčovými osobami 

klienta, rozličné formy rehabilitácie, resocializácia a priama terapeutická práca.   

     Sociálnu terapiu charakterizuje ako vysoko špecializovanú činnosť. Sociálny pracovník 

alebo pracovníčka počas nej naráža na množstvo problémov klientov, ktoré sa môžu 

vzájomne kombinovať, a preto si vyžadujú rôzne riešenia.  

     Za situácie, v ktorých sa neodporúča sociálna terapia, považuje Zakouřilová (2014, s. 

19-20) odvolávajúc sa na Kratochvíla (2000), hlavne tie prípady, kedy sociálna terapia nie je 

úspešná a klient by potreboval iný druh intervencie
6
. Systematickú sociálnu terapiu 

vykonávajú najčastejšie sociálni pracovníci, ktorí pracujú pri orgánoch sociálno-právnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a v iných zdravotníckych a sociálnych inštitúciách, buď 

štátnych alebo neziskových.  

     Základnými faktormi sociálnej terapie podľa Zakouřilovej (2014) sú osobnosť terapeuta 

a klienta, terapeutický priestor a terapeutický vzťah. Terapeuta a jeho štýl  autorka považuje 

za dôležitého činiteľa pre dosiahnutie úspechu v terapii. Podmienkami a predpokladmi  

kvalitného výkonu terapeuta v sociálnej terapii sú kvalifikácia, odborné vedomosti, schopnosť 

sebareflexie
7
. Terapeutický vzťah zohráva v socioterapii dôležitú úlohu. Je nielen 

nevyhnutným predpokladom a efektívnym terapeutickým faktorom, ale zároveň aj 

prostriedkom terapie.  

„Platí teda, že každý jedinec je individualitou sám o sebe a preto žiadny ľudský vzťah 

nemôže byť univerzálny a schematický, je však vhodné zachovať rovnaké hodnoty v každom 

z nich a vo vzťahu dať priestor klientovi, aby si sám tvoril jeho hĺbku a dôvernosť“ (Brnula 

2013, s.228). 

 

2.  Teoretické vymedzenie socioterapie v sociálnej práci 

   

   V tejto časti príspevku načrtneme konceptuálnu výbavu sociálneho pracovníka alebo 

pracovníčky, ktorá tvorí teoretické zázemie, dôležité pre dobrú prax v socioterapii. Teóriami, 

ktoré vytvárajú základ dobrej socioterapeutickej intervencie sa zaoberali mnohí autori, napr. 

Balogová (2016), Matoušek (2007, 2013), Gabura (2013), Brnula (2013) a mnohí iní. 

     Prístup orientovaný na klienta C. R. Rogersa prispeva k aktivizácii sociálneho 

potenciálu klienta vo význame jeho sebaaktualizácie. Súhlasíme s Navrátilom (2000, in: 

Matoušek 2007), že  vytvorenie podmienok úspešnej práce s klientom je pre terapiu zásadné. 

Prístup sociálneho pracovníka a pracovníčky ku klientovi a vnímanie tohto vzťahu klientom 

(kongruencia, bez pretvarovania sa,  bezpodmienečná pozitívna väzba a empatia, nedirektívny 

                                                 
6
 Napr. psychiatrickú, psychologickú, taktiež, pokiaľ  klient je v stave akútnej intoxikácie, depresie, je 

závažne mentálne retardovaný, trpí nočnými desmi, má sklony k sebapoškodzovaniu a samovražde, je výrazne 

agresívny, s asociálnymi rysmi (Zakouřilová 2014, s. 19-20). 

 
7
 Terapeut by sa mal dobre poznať, mal by byť schopný sústavnej reflexie svojich pocitov, hodnôt, motívov.  

Pokiaľ nie je schopný sebareflexie, môže byť reakciou klienta závažne zasiahnutý natoľko, že nedokáže byť 

objektívny. 
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a nehodnotiaci prístup, aktívne počúvanie a autentické priateľstvo)  pomáha k vytvoreniu 

terapeutického prostredia. 

Rovnako aj Gabura (2013) uvádza, že sociálny pracovník a pracovníčka pracujúci s týmto 

prístupom vnímajú človeka ako aktívnu, usilujúcu sa bytosť s maximálnou kapacitou rásť. 

Tento prístup sa zameriava na to, aby si klient uvedomil svoje skryté možnosti a osvojil si ich 

efektívne využívanie. Patologický obraz sa podľa neho vytvára v odcudzení indivídua sebe 

samému i spoločnosti. Z tohto dôvodu klient je podporovaný, aby sa stal sám sebou. 

     Transakčná analýza Erika Berneho pomáha k aktivizácii sociálneho potenciálu klienta 

v zmysle jeho sebaaktualizácie i sociálneho kapitálu klientovho prostredia. Vedomosti 

o medziľudskej komunikácii slúžia sociálnemu pracovníkovi a pracovníčke k lepšiemu 

pochopeniu príčiny problémov súvisiacich s dorozumievaním medzi ľuďmi. Výhodou týchto 

vedomostí je i to, že sociálny pracovník a pracovníčka sú schopní pomôcť klientom 

konštruktívnejšie komunikovať, vnímať význam potrieb, pochopiť a zlepšiť sebavnímanie 

s cieľom, aby klienti dosiahli uspokojivejšie vzťahy s inými ľuďmi. Pre klientov môžu byť 

užitočné informácie o riziku či výhodách „rodičovských posolstiev“, ktoré sa môžu stať pre 

dieťa scenárom, pod vplyvom ktorého neskôr koná (Matoušek, 2007).  

     Existenciálne teórie Thompsona pomáhajú sociálnemu pracovníkovi a pracovníčke 

aktivizovať sociálny potenciál klienta vo všetkých troch vzťahoch. Sociálny pracovník a 

pracovníčka vníma klienta na základe poznatkov o ľudskej prirodzenosti plánovania 

a rozhodovania. Klient podľa nej dokáže využívať cieľavedomé zameranie, slobodu tvoriť a 

definovať samého seba, je slobodný v konaní. Stále má možnosť konať a meniť podmienky, 

s ktorými nie je spokojný. Spôsob, akým klient interpretuje minulosť, zároveň určuje, ako 

bude vplývať minulosť na neho. Iní ľudia môžu správanie klienta etiketizovať a etiketa sa 

môže stať trvalou charakteristikou klienta, pokiaľ ju akceptuje, prijíma limity a očakávania, 

ktoré jej prináležia.  Sociálne prostredie môže týmto spôsobom ovplyvňovať postoje 

a presvedčenie človeka o sebe a svojom konaní. Zodpovednosť za sebavytvorenie je súčasťou 

klientovej slobody. Bytie pre seba sa môže realizovať iba vo vzťahu s druhými ľuďmi. 

Dôležitá je reakcia iných na konanie. Úlohou sociálneho pracovníka a pracovníčky je tiež 

podpora rodinnej solidarity, zodpovednosti voči záujmom celej skupiny (Navrátil 2000, in: 

Matoušek 2007). 

     Existenciálna analýza a logoterapia V. E. Frankla pomáha k sebaaktualizácii klienta. 

Sociálni pracovníci a pracovníčky chápu, že vôľa k zmyslu je základnou ľudskou potrebou. 

Môžu klienta nasmerovať na zostavenie vlastných hodnôt, na základe ktorých bude klient 

plánovať vlastný zmysluplný život.  Klient prostredníctvom terapeutického procesu môže 

pochopiť zmysel utrpenia, vnímať núdzu ako výzvu, osud a smrť ako súčasť zmysluplného 

života, môže vidieť aj svoju minulosť konštruktívnejším spôsobom, ako zdroj poučenia 

(Matoušek 2007). 

     Psychodynamické teórie prispievajú k sebaaktualizácii klienta a pomáhajú s využitím 

sociálneho potenciálu klientovho prostredia.  Gabura (2013) uvádza, že dynamicky 

orientovaný sociálny pracovník a pracovníčka pomáha klientovi posilňovať objavenie 

a pochopenie obsahov nevedomia. Terapeut pracuje s prenosom a umožňuje klientovi 

podstúpiť opäť nespracované situácie z minulosti, čím dochádza u klienta k zmene pohľadu 

na seba, na ľudí vo svojom okolí i na problém. Taktiež sa stretáva so zjavným alebo skrytým 

odporom, identifikuje rôzne obrany, ktoré bránia klientovi pochopiť vlastný podiel na 

problémovej situácii. Sociálny pracovník a pracovníčka si dokáže uvedomiť nebezpečenstvo 

protiprenosu a potrebu supervízie. Pomáha klientovi stať sa samým sebou, tým že dôjde 

k úprave vnútornej nerovnováhy. Kedže začlenenie človeka do spoločnosti je základnou 

podmienkou zdravého vývoja a základným ľudským motívom je túžba po sebauplatnení, 
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sociálni pracovníci pomáhajú klientovi v zmysle týchto myšlienok. Dokážu klientovi pomôcť 

zbaviť sa komplexov menejcennosti, kompenzáciou v inej oblasti, s pozitívnou podporou ľudí 

z jeho sociálneho prostredia. Snažia sa byť oporou pri tvorbe životného plánu a konkretizácii 

životných úloh. 

     Kognitívno-behaviorálne teórie sú pre sociálneho pracovníka a pracovníčku pomôckou 

pri zlepšení sebaaktualizácie klienta a potenciálu klientovho prostredia. Ako o tom píše 

Matoušek (2007), ich základom je odpoveď na otázku: Čo a ako vplýva na správanie ľudí? 

Informácie o svete ľudia získavajú v procese socializácie, v interakcii s vonkajším prostredím. 

Sociálny pracovník a pracovníčka chápe, že o reakciách ľudí vo veľkej miere rozhodujú 

špecifické procesy spracovania prichádzajúcich informácií podľa kognitívnych máp. Na 

základe uvedeného sa sociálny pracovník a pracovníčka sústredia na to, ako klient interpretuje 

svet a dianie v ňom. Cieľom intervencie je, počas spolupráce s klientom, tieto kognitívne 

reprezentácie sveta zmeniť alebo aspoň neutralizovať ich pôsobenie.  

     Systémová teória môže prispieť k celkovej aktivizácii sociálneho kapitálu klienta.  

Systémovým prístupom je podľa Matouška (2013, in: Balogová 2016) spôsob myslenia, počas 

ktorého sa skúmané javy chápu celostne, vzhľadom na ich vonkajšie a vnútorné súvislosti. 

Klienti sú súčasťou systému a preto je možné vyriešiť ich problémy iba v rámci systému. Pre 

efektívnu prax je potrebné, aby si sociálni pracovníci vytvorili vzťah nielen s klientom, ale aj 

s ľuďmi z jeho sociálneho systému. Systémový prístup im uľahčuje stanovenie cieľov pri 

dosahovaní zmien. 

     Sociálno-ekologická teória je účinná v aktivizácii sociálneho potenciálu klienta vo 

všetkých vzťahoch. Matoušek (2013) tvrdí, že unikátnosť tejto teórie je v tom, že človeka 

nedáva do opozície voči jeho prostrediu, ale človek je súčasťou prostredia. Pre sociálneho 

pracovníka a pracovníčku je dôležité, aby nazeral na problém z hľadiska celku, do ktorého 

klient patrí.  

     Teórie sociálnych sietí sú vhodné pri aktivizácii sociálneho potenciálu klientovho 

prostredia a klienta v prostredí. Spomínaná teória, ako o nej píše Balogová (2016), je tesne 

spojená s teóriou ľudského a sociálneho kapitálu. Zdroje, kontakty, poznatky sú zdieľané 

v komplexe mnohonásobných sietí, ktorý je tvorený komunitou, organizáciou, ale aj 

jednotlivcami či skupinami. Aplikácia teórie sietí pomáha sociálnym pracovníčkam 

a pracovníkom definovať problém. Sieťová analýza, z pohľadu ekologickej perspektívy osoby 

v prostredí, je pomôckou pri nazeraní na problémové životné situácie ľudí v ich celistvosti. 

 

3. Metodologické východisko socioterapie v sociálnej práci 

      

Zámerom výskumu je prispieť k zvýšeniu pozície socioterapie v sociálnej práci 

rozpracovaním jej teoreticko-metodologických východísk. Prostredníctvom analýzy vývoja 

socioterapie ako jednej zo základných metód sociálnej práce, chceme prispieť k jej priamemu 

ukotveniu  v spektre možností sociálnej práce ako vednej disciplíny a praktickej činnosti.  

 

Oblasť výskumu:  
Základným konceptom je teoreticko-empirický výskum vývoja sociálnej práce ako vedy 

v priebehu 19. – 20. storočia vo vedeckých publikáciách. 

 

Cieľ výskumu: 

1. Zistiť, aké teoretické východiská socioterapie existovali v priebehu 19. – 20. storočia 

v medzinárodnej a národnej spisbe. 
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2. Zistiť v rámci vývoja socioterapie ako metódy sociálnej práce, aké boli kultúrne, 

historické, sociálne, ekonomické špecifiká doby, klientely, problémov a ich zvládania 

v terapeutickej praxi. 

 

Vymedzenie hypotéz:  

Hypotéza č.1 Predpokladáme, že socioterapia ako základná metóda sociálnej práce má 

z historického hľadiska pevné zázemie v teórii a praxi sociálnej práce.  

Hypotéza č. 2 Predpokladáme, že ak teoreticky analyzujeme vývoj socioterapie v kontexte 

vývoja sociálnej práce ako vedy, tak nájdeme základné prieniky jej historického a súčasného 

spektra, ktoré dôrazne poukazujú na nevyhnutnosť jej výkonu v sociálnej práci dnes. 

 

Kvalitatívny, historický výskum 

 

Zvolili sme kvalitatívny výskum, metódu historického výskumu z dôvodu skúmania 

minulosti. V relevantných historických dátach chceme nájsť základné prieniky historického 

a súčasného spektra socioterapie ako metódy sociálnej práce. Prostredníctvom rekonštrukcie 

historických udalostí plánujeme nájsť súvislosti (prieniky) medzi minulosťou a súčasnosťou 

a interpretovať ich význam. Prítomnosť má korene v minulosti. Predpokladáme, že analýzou 

minulosti, vývoja socioterapie v sociálnej práci, nájdeme odpovede na otázky: 

1. Je vykonávanie socioterapie v súčasnej sociálnej práci nevyhnutné? 

2. Aké okolnosti v histórii vývoja sociálnej práce viedli k vzniku socioterapie a jej 

vykonávaniu pri práci s klientmi sociálnej práce? 

V histórii sociálnej práce budeme hľadať vysvetlenie koreňov, príčin potreby výkonu 

socioterapie. Našou snahou je získať informácie, ktoré v prítomnosti nie sú dostupné. 

Predpokladáme, že historickým výskumom nájdeme odpovede na výskumné otázky a získame 

riešenie súčasných problémov klientov sociálnej práce. Systematickým popisom 

a preskúmaním vývoja socioterapie v rámci vývoja sociálnej práce ako vedy, chceme 

potvrdiť, že socioterapia má pevné ukotvenie v teóriách a praxi sociálnej práce. Výskumným 

zámerom nie je iba evidovať a zhromažďovať údaje, ale ich aj interpretovať, odhaliť 

a priblížiť komplexné odchýlky, osobnosti, kultúru, názory, ktoré ovplyvňovali minulosť a ich 

vplyv pretrváva do súčasnosti. Vyhľadané a overené fakty, nám poslúžia k rekonštrukcii 

vývoja socioterapie. Zaujímajú nás pohľady rôznych účastníkov historických udalostí, ich 

interpretácie chceme porovnať. Keďže pôjde o analýzu vývoja socioterapie v dlhšom 

časovom období, s medzinárodným zameraním, zvolili sme komparatívny historický výskum 

viacerých časových období. Prostredníctvom heuristiky údaje v dokumentoch nájdeme, 

typologicky charakterizujeme a zaradíme podľa druhu. Na základe heuristiky, kritiky pravosti 

a správnosti dokumentov a kontroly hodnovernosti vykonáme interpretácie: pragmatické, 

podmienok, psychologické a ideí. Na určenie času a priestoru budeme kontextualizovať 

jednotlivé udalosti vývoja socioterapie. Pomocou syntézy v historickom výskume urobíme 

výber, organizáciu a analýzu dokumentov. Informácie po internom a externom posúdení 

roztriedime a budeme kategorizovať do tém a konceptov. Popíšeme udalosti, ich previazanosť 

a významy prostredníctvom analýzy a interpretácie. 

 

Metóda kvalitatívneho výskumu: analýza dokumentov  
Výhodou tejto metódy je, že môžeme analyzovať rozmanité dokumenty. Môžeme 

vyhľadať informácie, ktoré by sme iným spôsobom ťažko zistili. Analýzu dokumentov sme 

zvolili z dôvodu, že vo výskume, ktorý plánujeme zrealizovať sa jedná o historické udalosti, 

ktoré sa odohrali v dávnej minulosti. Dokumenty plánujeme spracovať nasledovným 

spôsobom: 

1. Definujeme výskumné otázky. 



 

 

46 

 

1. Akej výskumnej oblasti sa týka výskum, ktorý plánujeme zrealizovať? 

Odpoveď: Výskum sa týka vývoja socioterapie v kontextoch vývoja sociálnej 

práce ako vedy v prieniku 19. – 20. storočia s medzinárodným zameraním.  

2. Nájdeme v dokumente údaje o teoretickom východisku socioterapie i sociálnej 

práce? 

3. Týkajú sa dokumenty praktickej realizácie socioterapie v rámci sociálnej 

práce? 

2. Definujeme si kritérium toho, čo budeme považovať za dokument. Dokumentom 

bude: - slovenská, česká, zahraničná odborná literatúra, ktorá sa zaoberá históriou 

sociálnej práce a v rámci nej aj vývojom socioterapie.   

Podľa tohto kritéria bude realizovaný zber dokumentov. Zameriame sa na všetky 

relevantné dokumenty, ktoré súvisia so socioterapiou a spĺňajú kritérium odborného 

článku. 

3. Prevedieme externé a interné posúdenie dokumentov. 

4. Vykonáme interpretáciu dokumentov, s cieľom nájsť odpovede na položené otázky 

a vypracujeme správu. 

Po spracovaní dokumentov navrhneme systém kategorizácie a budeme postupne hľadať 

výskyt danej kategórie. V procese vyhodnotenia dokumentov plánujeme postupovať 

holisticky, pričom skúmanie dokumentov nám poslúži k rekonštrukcii vývoja socioterapie. 

Analýza dokumentov je vhodná pre výskum, ktorý zamýšľame vykonať i z dôvodu, že je 

vhodná pre doplnenie alebo verifikáciu platnosti poznatkov, ktoré boli získané iným 

spôsobom. Tiež z dôvodu, že prístup k informáciám, ktoré súvisia s vývojom socioterapie, 

nemôžeme získať pomocou pozorovania, dotazníka a pod. 

  

Výber výskumnej vzorky: 
Výskumnú vzorku budú tvoriť primárne a sekundárne retrospektívne dokumenty.  

Dokumenty budú jediným dátovým  podkladom výskumu. 

 

Predpokladaný prínos pre sociálnu prácu 

Predpokladáme, že teoretickou analýzou vývoja socioterapie, prispejeme k jej 

teoretickému vymedzeniu. A možno i k priamemu ukotveniu socioterapie v spektre možností 

sociálnej práce. Veríme, že nájdeme prieniky minulej a súčasnej podoby socioterapie, ktorá je 

dôležitou a významnou metódou sociálnej práce. 

 

4.Teoreticko-metodologická výbava sociálneho pracovníka a pracovníčky 

Medzi základné nástroje výbavy sociálneho pracovníka a pracovníčky patria tieto metódy 

a techniky.  

Rozhovor: Kľúčovou kompetenciou sociálneho pracovníka a pracovníčky je vedenie 

rozhovoru. Medzi najdôležitejšie schopnosti v rámci vedenia rozhovoru patrí schopnosť 

štruktúrovať rozhovor tak, aby sociálny pracovník a pracovníčka dokázali spolu s klientom 

posúdiť klientovu životnú situáciu a následne dosiahnuť naplánované ciele. Zároveň je 

významné, aby sociálny pracovník a pracovníčka vytvorili s klientom dôverný, zdvorilý vzťah 

založený na spolupráci. Medzi teoretické prístupy so zásadným vplyvom na modely vedenia 

rozhovoru zaraďuje Kappl a Kučírek (2004, in: Matoušek 2013) prístup zameraný na klienta, 

systémové prístupy, transakčnú analýzu, kognitívno-behaviorálny prístup a iné.  

     Komunikáciou klient i sociálny pracovník interpretujú svoje predstavy, názory, 

myšlienky, záujmy, postoje, pocity, očakávania a potreby. Podľa Navrátila (2000, in: Gabura 

2013) komunikácia uľahčuje klientovi objavovať nové zdroje, podporuje jeho potenciál, slúži 

mu ako ľudská opora počas krízy a riešení problémov, poskytuje mu informácie i možnosť 
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vzdelávania, účinne prispieva k prevencii rizikových javov.  Počas verbálnej  komunikácie je 

žiaduce, aby sociálni pracovníci dokázali klienta aktívne, neprerušovane počúvať. Naladiť sa 

na prijímanie informácií, avšak nemalo by to byť počúvanie bez záujmu a reakcie. Motivovať 

klienta k otvorenosti, spontánnosti. Veľký význam má aj citlivosť a správny odhad, kedy 

a ako vstúpiť do rozprávania klienta.  Culley (1996, in: Gabura 2013) odporúča prednostne 

otvorené otázky, pretože ich dostatočná šírka vytvára priestor pre klienta, ktorý môže voľne 

rozprávať o svojom probléme. Vhodné sú podľa neho i hypotetické otázky. Uzatvorené 

otázky doporučuje na získavanie anamnestických a doplňujúcich údajov. Potrebné je, aby 

klient pozorne počúval slová sociálneho pracovníka a pracovníčky. V snahe vyhnúť sa 

skresleniu informácií a nedorozumeniu, je vhodné už počas konzultácie overiť si, čo klient 

počul. Spoločne s klientom zhrnúť obsah rozhovoru a zopakovať si na začiatku ďalšieho 

stretnutia obsah predošlej konzultácie. Zároveň rozhovor prebieha aj na neverbálnej úrovni. 

Radíme sem mimiku, gestikuláciu, haptiku, proxemiku, teritorialitu, posturológiu, kineziku, 

paralingvistiku a produkciu (Gabura 2013, s. 107-118). Zakouřilová (2014) rozčleňuje 

rozhovor podľa typu klienta na: individuálny, s celou rodinou, prípadne aj s inými osobami z 

jeho sociálneho okolia.  

   Pozorovanie: Predmetom našej ďalšej úvahy je pozorovanie. Gabura (2013) tvrdí, že 

pozorovanie je jednou z najstarších metód skúmania reality. Pozostáva z plánovaného, 

cieľavedomého a pravidelného zaznamenávania vonkajších prejavov klienta sociálnym 

pracovníkom alebo pracovníčkou. Počas pozorovania je zachytávané vonkajšie správanie 

klienta, jeho spôsob komunikácie s okolím a monitoruje sa jeho súkromný priestor. 

Predmetom pozorovania sú prejavy motoriky, dominujúce obsahy a zrozumiteľnosť 

komunikácie, neverbálne prejavy, prvky emocionality, sociability, klientove životné a 

pracovné prostredie. 

     Zakouřilová (2014) odporúča i ďalšie diagnostické nástroje: sebapozorovanie klienta, 

dotazníky, metódu komplexného vyhodnotenia situácie klienta, špeciálne techniky sociálnej 

terapie, posúdenie klienta prostredníctvom iných osôb, analýzu dokumentácie.  

 

Závery a odporúčania pre prax 

     

     Na základe analýzy odbornej literatúry sme dospeli k záveru, že socioterapia má 

teoretické a metodologické ukotvenie v sociálnej práci. Sociálni pracovníci a pracovníčky 

môžu prostredníctvom výkonu socioterapie napĺňať poslanie svojej profesie – byť oporou pre 

klientov. Nevyhnutnou podmienkou však je, aby mali adekvátne teoreticko-metodologické 

vedomosti. V tejto súvislosti môžeme skonštatovať, že výkon socioterapie má významný 

prínos pre klientov v sociálnej práci dnes.    
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