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Vývoj socioterapie v historickom kontexte sociálnej práce 

ako vedy 

The development of sociotherapy in historical context of social 

work as a science 

 
Iveta BENDULOVÁ 

 

 
Abstrakt 

Potreba rozvoja socioterapie sa stáva čoraz viac diskutovanou témou medzi 

odborníkmi v sociálnej práci. Vyplýva z narastajúceho záujmu o terapeutický prístup 

v sociálnej práci, ktorý je zrejmý z mnohých publikačných zdrojoch a z požiadaviek 

efektívnej praxe s variabilnou klientelou sociálnej práce. Intenzívnu pozornosť je 

nutné zamerať na medzeru v teoreticko-metodologickom rozpracovaní, ktorá 

spôsobuje stav, že v súčasnosti je socioterapia v našich podmienkach vnímaná ako 

nejasný druh praxe v sociálnej práci. Dôvodom je chýbajúce koncepčné a komplexné 

rozpracovanie socioterapie, ktorého korene sa nachádzajú  v histórii sociálnej terapie, 

v diele Marie Krakešovej-Doškovej. Cieľom príspevku je analýza diela zakladateľky 

slovenskej socioterapie Marie Krakešovej Doškovej Psychogenéza sociálnych 

prípadov. Vychádzajúc z vymedzenia socioterapie, sústreďuje sa na posúdenie 

životnej situácie klienta. Približuje Krakešovej pohľad na sociálny potenciál klienta, 

psychogenézu sociálneho prípadu, potrebu uspokojovania základných ľudských 

potrieb a túžob. Je snahou o zachytenie historických základov socioterapie v sociálnej 

práci a zdôraznenie významu výkonu socioterapie v súčasnosti.        

 

Kľúčové slová: Socioterapia. Marie Krakešová. Sociálna diagnostika. 

 

Abstract 

The need for the development of sociotherapy is becoming an increasingly discussed 

topic among experts in social work. It results from the growing interest in the 

therapeutic approach in social work, which is evident from many publications and 

from the requirements of effective practice with a variable clientele of social work. 

Intensive attention should be paid to a gap in theoretical and methodological 

development which causes, that sociotherapy in our conditions is currently perceived 

in some aspects as an unclear kind of practice in social work. The reason is the lack of 

conceptual and complex development of sociotherapy, whose roots are found in the 

history of social therapy, in the work of Marie Krakešová-Došková. The aim of the 

contribution is to analyze the work of founder of Slovak sociotherapy Maria 

Krakešová Došková Psychogenesis of social cases. Based on the definition of 

sociotherapy, it focuses on assessing the client's life situation. It approaches Krakeš's 

view of the social potential  of the client, the social case psychogenesis, the need to 

meet basic human needs and desires. It seeks to capture the historical foundations of 

sociotherapy in social work and to emphasize the importance of sociotherapy at 

present. 
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Úvod 

Zámerom príspevku je analyzovať vývoj socioterapie v kontexte vývoja 

sociálnej práce ako vedy. Chceme poukázať na existujúce historické korene 

socioterapie v sociálnej práci a prispieť ku komplexnému teoreticko-

metodologickému rozpracovaniu socioterapie, ktoré je v súčasnosti 

nedostatočné.  Následkom tejto medzery je socioterapia vnímaná ako nejasný 

druh praxe v sociálnej práci. I napriek tomu, že záujem o terapeutický  

prístup v sociálnej práci je zreteľný z početných publikačných zdrojov 

a požiadaviek efektívnej praxe s variabilnou klientelou sociálnej práce. 

Prostredníctvom analýzy diela zakladateľky slovenskej socioterapie  Marie 

Krakešovej-Doškovej chceme poukázať na význam  výkonu socioterapie v 

súčasnej sociálnej práci. Cieľom príspevku je analýza diela Psychogenéza 

sociálnych prípadov, ktoré ponúka komplexné rozpracovanie procesu 

diagnostiky sociálnych prípadov počas sociálnej terapie v sociálnej práci. 

Príspevok pozostáva z dvoch častí. V prvej sa zameriavame na teoretické 

a historické základy procesu  posúdenia v socioterapii. Obsahom druhej časti 

je analýza diela Psychogenéza sociálnych prípadov, so zameraním na klienta, 

prostredie, vzťahy, zdroje a prekážky rozvoja sociálneho potenciálu klienta. 

V závere ponúkame výsledky  analýzy vývoja procesu posúdenia životnej 

situácie klienta socioterapie v kontexte vývoja sociálnej práce ako vedy.  

 

1. Teoretické a historické základy procesu posúdenia v socioterapii 

 Počas vývoja socioterapie dochádzalo k nejasnostiam a nesúladu vo 

vymedzení pojmu socioterapia. Z množstva definícií v dostupnej literatúre 

vyberáme súhrnnú definíciu a charakteristiku socioterapie12.  

„Sumarizujúc, socioterapiu vnímame ako druh intervencie v sociálnej 

práci13, 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, 

                                                 
12 Súhrnná definícia socioterapie z pohľadu autoriek je výsledkom analýzy prezentovanej 

v príspevku publikovaného v Journale Socioterapie (Balogová et al. 2015, s. 9-16). 
13 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. 
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 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). 

Diagnostika čiže posúdenie životnej situácie klienta je nevyhnutnou 

súčasťou sociálnej terapie, prostredníctvom ktorej, ako píše Zakouřilová 

(2014), môžu sociálni pracovníci lepšie porozumieť problému a aktuálnej 

situácii klienta a jeho rodiny. Kvalitne a starostlivo realizovaná diagnostika 

môže byť cenným zdrojom informácií pre ďalší, efektívny postup práce 

s klientom. 

V počiatočnom období vývoja sociálnej práce ako vedy sa výhradne 

používal termín diagnostika. Významne k tomu prispelo v roku 1917 vydanie 

diela Mary E. Richmondovej s názvom Sociálna diagnóza. V tomto diele 

autorka kládla dôraz na zameranie sa na výskum sociálnej diagnózy 

a diagnostiky, čo konkrétne v praxi znamenalo, aby sa obraz sociálnej 

diagnózy dotváral na základe empiricky podložených faktov. Sociálna 

diagnostika pozostávala z postupných krokov: sociálnej evidencie, procesu 

diagnostiky a následného výberu diagnostických prístupov, metód a techník. 

Richmondová ponímala diagnostiku ako proces či metodický postup, a ako 

v poradí druhú diagnostickú etapu sociálnej práce (Balogová 2016). 

 Z pohľadu Richmondovej (1917, in: Balogová 2016) je sociálna 

diagnóza úsilím o čo najpresnejší opis situácie o osobnosti klienta14. Podľa 

Hamiltonovej (1951) sociálna diagnóza reflektuje profesionálny názor 

odborníka na vznik klientových potrieb alebo problému. Najčastejšie je 

v teoretických vymedzeniach považovaná za výsledok sociálnej diagnostiky 

(Levická 2005). Krakešová-Došková (1946) sa zaslúžila o uvedenie pojmu 

sociálna diagnóza do československej terminológie sociálnej práce.  

Sociálna diagnostika je proces, pozostávajúci z nasledovných krokov: 

šetrenie, zhromažďovanie faktov, dôležité skúmanie a komparácia faktov, 

interpretácia zistení a definovanie sociálneho problému (Richmond 1917, in: 

Balogová 2016). 

Posúdenie životnej situácie je dôležitý proces, ovplyvňovaný jej 

okolnosťami. Od výsledku procesu posúdenia závisí následný postup 

sociálneho pracovníka a pracovníčky a určitým spôsobom aj osud 

posudzovaných osôb (Navrátil 2007). Thomas a Pierson (2006) definujú 

posúdenie ako proces posudzovania jednotlivca alebo rodiny a ich prostredia, 

ide o časť rozhodovania o existencii ich potrieb. Rozlišujú štyri stupne 

posudzovania: deskripciu čiže opis vzťahov, správania; explanáciu 

                                                 
14 Klient je vo všeobecnosti užívateľ rozmanitých sociálnych služieb. V súčasnosti dochádza 

k spochybňovaniu vhodnosti používania pojmu klient, pretože podľa Mátela (2017, in: Balogová 
a Žiaková 2017) toto označenie prezentuje rozličnú mieru moci, závislosti a do určitej miery 

klientovu podriadenosť sociálnemu pracovníkovi.  
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(vysvetlenie) príčin, dôsledkov; identifikáciu (určovanie) problémov, silných 

a slabých stránok klienta; evaluáciu (zhodnotenie) klientových potrieb. 

Cieľom posúdenia podľa Navrátila (2007) je porozumieť životnej 

situácii klienta, identifikovať možnosti potenciálnej zmeny v klientovej 

životnej situácii a nakoniec vytvoriť intervenciu s dôvodmi pre jej výber. 

Podľa autora, podstatou posúdenia je snaha pochopiť problém a jeho príčinu, 

a tiež potenciálne možnosti zmeny na odstránenie alebo minimalizovanie 

problému (Balogová 2016).  

Pri procese posudzovania sú významné i vplyvy mikrosystémov 

a makrosystémov. Pre efektívne posúdenie životnej situácie jedinca a 

následné naplánovanie a realizáciu intervencie je v sociálnej práci nesmierne 

dôležité, aby sociálni pracovníci venovali významnú pozornosť dynamike 

a zmenám v sociálnom prostredí klienta (Balogová 2016).   

  

2. Psychogenéza sociálnych prípadov podľa Marie Krakešovej-Doškovej 

Vývoj šťastného a sociálne žiadúceho človeka je podľa Krakešovej-

Doškovej15 (1946) odjakživa ovplyvnený zdravou dedičnosťou, priaznivými 

životnými podmienkami, uspokojením hmotných požiadaviek, naplnením 

základných pudových a citových potrieb, individuálnym prístupom vo 

výchove a vzdelávaní dieťaťa. Sú to základné podmienky, aby dieťa vyrástlo 

v sociálne dospelého človeka, ktorý bude zodpovedne plniť úlohy voči 

budúcej generácii. Krakešová v diele Psychogenéza sociálnych prípadov 

(1946) sumarizuje výsledky výskumu psychologických štúdií ľudí sociálne 

vyšinutých. Odkrýva podmienky sociálneho vývoja v detstve a v období 

dospievania, kedy vydarené zavŕšenie duševnej puberty vedie k vytvoreniu 

žiadúcich kvalít u človeka. 

 

2.1 Sociálny prípad 

Vychádzajúc z vymedzenia socioterapie, žiada sa zamerať prvoradú 

pozornosť na klienta, dobovým jazykom Krakešovej na sociálny prípad, 

ktorý charakterizuje nasledovne: Sociálnym prípadom je človek, ktorý 

nedokáže vlastnými silami prekonávať životné ťažkosti a prekážky. S týmito 

ťažkosťami sa stretáva pri plnení svojich ľudských funkcií a úloh: vo funkcii 

rodičovskej, vo funkcii manželskej, pracovnej, hospodárskej 

a zabezpečovacej či vo funkcii gazdinky, gazdu. Najčastejšie mu nerobí 

problémy iba jedna funkcia, ale súčasne neobstojí a zlyhá vo viacerých 

funkciách naraz. Nedokáže samostatne a nezávisle živiť a starať sa o svoju 

rodinu. V práci je nedisciplinovaný a nezodpovedný. V čase oddychu, vo 

                                                 
15 Marie Krakešová-Došková (1898-1979) je zakladateľkou slovenskej a českej  socioterapie. 

V Encyklopédii sociálnej práce (Matoušek et. al. 2013) je uvádzaná medzi významnými 
osobnosťami sociálnej práce. Podľa tohto zdroja jej najvýznamnejším dielom je kniha 

Psychogenéza sociálnych prípadov (1946). 
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svojej zábave, nevie sa ovládať a zachovávať mieru. Prichádza do konfliktu 

so spoločenským poriadkom. Taktiež v starostlivosti o svoje zdravie nekoná 

rozumne. Často sa nelieči, nejde do nemocnice. Škodí svojmu zdraviu 

z nedbalosti a ľahostajnosti. Nemá vyrovnané vzťahy ku svojej rodine, 

príbuzným, priateľom a ku spolupracovníkom. Nedokáže sa prispôsobiť 

životu a jeho náhodným otrasom, nevie čeliť osudovým ranám. Chýba mu 

rozvážny životný postoj a pohotové a vytrvalé úsilie“(Krakešová-Došková, 

1946, s. 9). Autorka uvedenú definíciu vysvetľuje nasledovne: sociálny 

prípad nedokáže prekonávať problémy kvôli nedostatku vnútorných 

schopností. Z definície vyplýva, že rovnako nedokáže prekonávať 

prekážky. Chýba mu pripravenosť prekonávať niečo neľahké, 

problematické, zlyháva v prispôsobení sa životným zmenám.  

Z uvedeného je zrejmé, že z hľadiska cieľa socioterapie problém nastáva 

na úrovni sebaaktualizačnej schopnosti klienta, vo vzťahoch klienta k sebe 

a svojmu okoliu. Taktiež v rovine sociálneho potenciálu klientovho 

prostredia a sociálneho potenciálu klienta v prostredí. 

Pre vytvorenie jasnejšieho obrazu o vzniku sociálneho prípadu 

Krakešová_Došková (1946) podrobne opisuje dynamiku života, ktorá sa 

tvorí kontaktom človeka s jeho prostredím. Podľa nej menšie, každodenné, 

pravidelné zmeny sú pre človeka nenáročné na prispôsobenie. Problémom sú 

nepravidelné, náhodné, neobvyklé zmeny, životné otrasy, ktoré sú 

náročnejšie na adaptáciu. Zasahujú do života indivídua buď priamo (napr. 

stratou príjmu, chorobou) alebo nepriamo vplývajú na život jeho užšieho 

prostredia (úmrtím, invaliditou, chudobou rodičov) alebo vyvolajú zmenu 

v jeho širšom prostredí (ako napr. vojnový konflikt, živelné pohromy). Medzi 

ďalšie zmeny s nárokmi na prispôsobenie sa jedinca radí nástup nových 

životných etáp (pubertu, vstup do manželstva, rolu rodiča, starobu). Každá 

z týchto náročných zmien pôsobí na duševný, citový život človeka vo forme 

určitých, individuálnych rozkolísaní a zanecháva stopy v podvedomí 

a vedomí, kreuje životnú rovnováhu a životný postoj. Avšak, ako ďalej 

autorka uvádza, iný základ pre zvládanie zmien a nárokov má zdravý, 

primerane na život pripravený človek, ktorý mal v rozhodujúcom období 

života uspokojené základné citové a pudové potreby. Takýto jedinec dokáže 

byť prispôsobivý, schopný vysporiadať sa s väčšinou týchto zmien bez 

narušenia životnej rovnováhy, s udržaním si dobrých medziľudských 

vzťahov a nemá problémy s plnením životných úloh. 

Súhlasíme s Krakešovou, že dynamika života nezávisí iba od pasívneho 

prispôsobenia sa vnútorným a vonkajším zmenám, ale dôležité je, aby 

jednotlivec sám bol tvorcom zmien, aktívne zasahoval do svojho prostredia 

svojimi nárokmi na uspokojovanie potrieb16.  

                                                 
16 Požiadavky a nároky na uspokojovanie potrieb má človek už po narodení. Jeho nároky a práva 

vyplývajú z jeho ľudskej podstaty. Sú nimi napríklad uspokojenie hladu, potreby ochrany, 
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Sociálny potenciál vzťahov zlyháva kvôli zásadnej príčine, ktorú 

Krakešová-Došková (1946) argumentuje výskumnými štúdiami detstva 

sociálnych prípadov. Autorka zistila, že v období, kedy sa stavali základy 

pre ich sociálne vzťahy,  charakter, životný postoj – u každého prípadu 

možno dokladovať, že žil v nevhodných sociálnych podmienkach, 

v ktorých nemal uspokojené potreby a trpel nedostatočnou výchovnou 

starostlivosťou.   
Niet pochybností o tom, že u dieťaťa, ktoré vyrástlo v sociálny prípad, 

došlo k vážnemu narušeniu sociálneho vývoja v detstve a predovšetkým v 

 období puberty. Následkom čoho jedinec sociálne nedospel. Sociálna 

dospelosť je podľa Krakešovej (1946) schopnosť samostatne vykonávať 

vlastné záležitosti, zodpovedne si plniť životné úlohy vo svojom sociálnom 

prostredí a vo svojej prirodzenej spoločenskej skupine. Pričom spolužitie 

v skupine je prínosom pre obe strany, prináša uspokojenie a prospech 

a zároveň nenarúša harmóniu s platným spoločenským poriadkom. Duševná 

puberta je rovnako dôležitou premenou ako fyzická puberta. „U sociálnych 

prípadov vyskytuje sa na prvom mieste nedostatok vlastností, ktoré sa radia 

k sociálnej dospelosti, sú produktom duševnej puberty. Chýba im duševné 

prehĺbenie vo sfére citovej a rozumovej spolu so všeobecnou disciplínou. 

Naopak sú zaťažení komplexom vlastností, ktoré sa prakticky prejavujú ako 

životná nestálosť, neschopnosť za ťažkých okolností udržať životnú 

rovnováhu“ (Krakešová, 1946, s.133).  

 

2.2 Vplyv sociálneho prostredia na vývoj sociálneho prípadu 

V tejto časti príspevku analyzujeme sociálne prostredie klienta, so 

zameraním sa na vzťahy, zdroje a prekážky, ktoré významne vplývajú na 

vznik sociálneho prípadu. 

Rodinná pohoda je výsledkom mnohých rôznych vplyvov (Krakešová-

Došková 1946), ktoré vyplývajú z rozmanitých zdrojov. Riadiacou silou, 

ktorá zabezpečuje životnú rovnováhu u detí i dospelých je citová stránka. 

Uspokojivé alebo neuspokojivé skúsenosti rodičov z detstva, obdobia 

dospievania, neskôr manželstva, majú zásadný vplyv na terajšiu atmosféru 

v rodine. Ďalšími činiteľmi vplývajúcimi na pohodu v rodine podľa autorky 

sú: postavenie rodiny v jej okolí, jej vzťahy ku príbuzným, susedom, ku 

škole, kamarátom dieťaťa, choroby rodičov alebo chronická invalidita 

niektorých rodinných príslušníkov, tolerancia rodičov voči deťom i k sebe 

navzájom, materiálne zabezpečenie rodiny, nespravodlivosť rodičov 

k deťom, súrodenecká neznášanlivosť, prejavy nespokojnosti rodičov 

v prípade menej nadaného dieťaťa, nelegitímne pomery otca alebo matky, 

vzdelanie rodičov, ich škodlivé návyky, náladovosť, problémy a postoj 

                                                                                                         
voľnosti v pohybe, neskôr duševné potreby (pozornosť, láska, potreby učenia sa od iných, 

fyzická a duševná podpora). (Krakešová-Došková 1946).  
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k životu u iných členov rodiny. Rovnako významným činiteľom citového 

života dieťaťa je jeho uspokojivé postavenie v rodine. 

Životná šablóna je stála reakcia v správaní na podnety prichádzajúce 

z prostredia. V podstate, životnou šablónou sú životné reakcie človeka na 

nástrahy a prekážky jeho sociálneho prostredia.  Je to ustálená a opakujúca sa 

forma správania, čím sa  stáva šablónou. Autorka rozlišuje dve základné 

životné šablóny sociálnych prípadov: šablónu úniku a šablónu útlaku. 

Skúsenosti štúdie prípadov potvrdzujú hypotézu (Krakešová-Došková 1946), 

že čím je dieťa mladšie, tým skôr sa zmení, pokiaľ sa zmení jeho 

pôvodné prostredie. 

Žiada sa vysloviť otázku, kde sú korene sociálneho vykoľajenia? 

Autorka ich vidí v porušenej životnej rovnováhe a dedičnosti (biologickej, 

sociálnej). Hovoria o tom jej nasledovné slová: „V mnohých prípadoch 

sociálne psychické predpoklady pre vznik sociálneho prípadu sú staršie než 

sám človek. Prvopočiatok jeho sociálneho úpadku siaha ďalej než jeho 

fyzický počiatok, keďže začína spôsobom života jeho predošlých generácií 

v ich prostredí” (Krakešová-Došková, 1946, s. 169-170). 

Zhubné sociálne skúsenosti17 vznikajú následkom neuspokojenia 

základných pudových a citových potrieb a nesprávnej výchovy v detstve a 

dospievaní. „Najdôležitejšou podmienkou pre kladný vzťah k životu je 

uspokojenie dvoch základných tendencií, dvoch základných prianí: 1. túžby 

byť úzko spojený a byť chápaný určitým okruhom ľudí (pôvodne domovom 

a rodičmi, ktorými je dieťa milované) a 2. túžby môcť sa uplatniť ako 

jedinec a byť uznávaný podľa svojich schopností. Vedomie, že dieťa je 

milované a chápané, je najlepším venom, ktoré sa mu dostáva. Podvedome 

čerpá z tohto zdroja sebavedomie, životnú istotu, optimizmus, kladný 

a prívetivý vzťah k ľuďom. Toto vedomie je pevným základom životnej 

rovnováhy, je oporou, ktorá hrejivo sprevádza po celý život a ku ktorej sa 

utieka vedome či nevedome v najkritickejších chvíľach“ (Krakešová-

Došková, 1946, s.194). 

Krakešová-Došková (1946) na základe výskumu kategorizuje zdroje 

zhubných skúseností v sociálnom prostredí klienta nasledovne: rodičia, 

nevydatá matka, strata rodičov, kamaráti a škola, choroba a telesné 

postihnutie. 

Rodičia sú väčšinou primárne najdôležitejšími činiteľmi vo vývoji 

dieťaťa. Prostredníctvom nich si dieťa uspokojuje základné fyzické a duševné 

potreby a pripravuje sa pre život. Slovami Krakešovej: „Rodičia ukazujú 

dieťaťu cestu, ako si má poradiť v chaose životných skúseností. Sú jeho 

prvými a hlavnými inštruktormi, učia dieťa byť múdrym, schopným 

                                                 
17 Treba zdôrazniť, že Krakešová venovala veľké úsilie aj téme prevencie a represie zhubných 

skúseností (Krakešová-Došková, 1946, s.209-217). 
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a zodpovedným v riešení životných situácií, ukazujúc mu cestu k životnému 

uspokojeniu a sociálnej zodpovednosti“ (Krakešová 1946, s. 218). 

Okrem duševného a telesného zdravia a hospodárskeho (materiálneho) 

zabezpečenia by mali mať rodičia najmä správny životný postoj. Životný 

postoj, podľa Krakešovej (1946), nie je jednoduchý pojem. Je výsledkom 

rôznych vplyvov a skúseností. Podstatnou zložkou životného postoja je 

duševná a sociálna dospelosť, ktorá pozostáva z rozumného vzťahu 

k vlastným životným problémom, schopnosti sebaovládania, citovej 

a životnej vyrovnanosti. Sociálne a citovo dospelí rodičia18 dokážu zaujať 

neinfantilný vzťah k deťom a zodpovedne, uvážene a láskavo vychovávať. 

Popri vzťahu k výchove sú zrelí vo vzťahu k práci, vzdelaniu, zábave, 

sexualite, zdraviu i verejnému životu. Dokážu si vytvárať a udržiavať dobré 

spoločenské vzťahy. Dokážu byť k sebe tolerantní, aby dieťa nevystavovali 

stálemu napätiu a zároveň objektívni, obetaví, praktickí. 

Neznášajúci sa rodičia sa vyznačujú nasledovným správaním 

a konaním: 

 ich životný postoj je ovplyvnený životným sklamaním, zodpovednosť 

k deťom nevnímajú ako prvoradú úlohu; 

 majú rozdielny pohľad na výchovu detí a navzájom sa neobjektívne 

posudzujú, snažia sa znevážiť výchovu a starostlivosť druhej strany, 

 absentuje u nich „zdravý rozum“ a zodpovedná výchova, 

 hľadajú spôsoby ako sa navzájom pomstiť, niekedy až na rozhraní 

manželského šialenstva; 

 ich výchovné praktiky a zlý rodičovský vzor sa odzrkadľuje na vývoji 

vlastných detí, u ktorých badať známky zhubného vplyvu nesprávnej 

rodičovskej výchovy: deti necítia správnu autoritu (rodičia si ju navzájom 

podkopávajú), deťom chýba vhodný výchovný vzor a disciplína (rodičia 

pred deťmi odkrývajú nedostatky toho druhého); trpia náladovosťou, 

hádkami a výčitkami rodičov; buď sú deti zanedbávané, ponechané samé 

na seba alebo nútené k povinnostiam v domácnosti a starostlivosti o seba, 

v extrémnych prípadoch dochádza k ich týraniu; 

                                                 
18 Podľa Krakešovej-Doškovej (1946) uspokojenie základných potrieb dieťaťa prostredníctvom 

optimálne vychovávajúcich rodičov zahŕňa: fyzické potreby (zdravý priestor, čistotu, poriadok, 

kľudný spánok, dobrú výživu, starostlivosť o zdravie); rodičovské vedenie a výchovu (rodičia 
poskytujú dieťaťu vlastný dobrý vzor a autoritu, majú pochopenie pre detské potreby a dokážu sa 

prispôsobiť vývojovým obdobiam dieťaťa, taktiež ho oboznamujú s praktickými životnými 

situáciami a ukazujú mu ako si má v daných situáciách počínať); potrebu lásky a ocenenia; 
potrebu bezpečnosti a spolupatričnosti prostredníctvom trvalého, útulného domova; sociálne 

potreby (vhodnou detskou i dospelou spoločnosťou, ktorá prispeje k jeho zdravému vývoju); 

dostatok príležitostí pre kvalitné trávenie voľného času (rekreáciou, oddychom, telesným 
pohybom, hrou, vzdelávaním). 
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 nebýva zriedkavosťou, že rodičia ich zlé vlastnosti spájajú s druhým 

nenávideným partnerom; 

 medzi súrodencami vyvolávajú konflikty a rivalitu; 

 nezriedka bránia spoločenskému kontaktu detí; 

 nevedia sa prispôsobovať vývojovým obdobiam detí, najmä puberte; 

 neposkytujú deťom priateľstvo a harmonické vedenie bez prehnaných 

nárokov; 

 bývajú zaujatí a nekompromisní kritici, sebeckí, nerozvážni radcovia. 

Následkom týchto skúseností deti sú nepripravené na život, chýba im 

reálna predstava života v harmonickej rodine, mnohé z nich sa v budúcnosti 

nezodpovedne stavajú k vstupu do vlastného manželstva, v ktorom si potom 

nevedia rady (Krakešová 1946). 

Príliš zamestnaní rodičia, ktorí podľa nášho predpokladu tvoria 

v súčasnosti početnú skupinu, sú ďalším zdrojom zhubných detských 

skúseností.  Tieto deti, ktorých rodičia sa im počas celého dňa nevenujú kvôli 

pracovným povinnostiam, nemajú domov19.  

Mravný úpadok rodičov súvisí s ich sociálnou a citovou nedospelosťou. 

Zo sociálneho hľadiska sú infantilní, po stránke inteligenčnej často 

podpriemerní a zaostalí. Absentuje u nich disciplinovanosť a ich reakcie 

bývajú na základe pudových pohnútok. Nebezpečím pre ich deti je, že 

rodičov slepo počúvajú, nasledujú, pretože sú pre nich autoritou a vzorom. 

Tento typ rodiny býva často uzavretý, súdržný, nebezpečný asociálny celok, 

v ktorom vládne asociálna solidarita. 

Nevydaté matky sú ďalšou rizikovou kategóriou. Život nemanželských 

detí je hlboko ovplyvnený problémami ich matiek. Rodinné prostredie matky, 

jej sociálny vývoj a úroveň vyrovnania sa s jej sklamaním, sú dôležitými 

faktormi pre život dieťaťa. Krakešová (1946) delí nevydaté matky do troch 

skupín. Prvú skupinu tvoria matky s ľahkomyseľným postojom k životu. 

V druhej skupine sú vážnejšie nemanželské matky, pasívnej povahy, ktoré 

obyčajne nie sú vhodnými vychovávateľkami svojich detí. Do tretej skupiny 

patria slobodné matky, ktoré sa poriadne starajú o dieťa, ale od sociálnej 

organizácie potrebovali technickú pomoc (byt, vymáhanie alimentov, 

dokumenty atď.). 

Smrť rodičov alebo jedného z rodičov patrí k najväčším životným 

otrasom, ktoré môžu dieťa postretnúť. Dieťa sa stáva polosirotou alebo 

                                                 
19 Krakešová (1946) pod slovom domov myslí byt alebo dom obývaný ľudskými bytosťami, 

ktoré majú o dieťa záujem a prechovávajú k nemu citový vzťah. Avšak, osamelé dieťa sa 

v prázdnom domove necíti dobre a uteká na ulicu, kde hľadá zábavu a spoločnosť. Ani po 
príchode matky domov jeho detské emocionálne potreby nie sú uspokojované. Zaneprázdnená 

matka sa po príchode z práce nestíha venovať detským citovým potrebám, pretože čas jej 

vypĺňajú domáce povinnosti a nezostanú jej sily a energia, ktorú by venovala deťom. 
Sumarizujúc, deti sú počas celého dňa bez vhodného výchovného dozoru. 
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úplnou sirotou. Sama Krakešová (1946) na základe výskumných zistení 

potvrdzuje, že vo viac než jednej pätine prípadov sa úmrtím rodičov natoľko 

zmenilo výchovné prostredie, že v priebehu nasledovných rokov sa u dieťaťa 

prejavili symptómy porúch správania (rozpor s trestným zákonom, sťažnosti 

zo školy). Dochádza k oslabeniu rodičovskej autority, strate domova, 

nedostatočnému citovému pripútaniu na náhradného vychovávateľa, 

oslabeniu disciplíny v rodine, rôznym kompenzáciám domova (v kontakte 

s kamarátmi na ulici). 

Z pohľadu autorky kamaráti a škola  neraz významne prispievajú 

k vzniku sociálne škodlivej životnej šablóny úniku. Duševne zanedbané 

dieťa, utekajúce zo svojho neharmonického domova, v ktorom nepozná 

dostatok láskavej výchovy a pochopenia, hľadá si náhradu na ulici a v škole, 

v styku so zlými kamarátmi. Čím sa snaží nadobudnúť životnú rovnováhu 

a získať rešpekt a uznanie.  

Podobne i v prípade choroby a telesného postihnutia môže dôjsť 

u jedinca k narušeniu životnej rovnováhy, súčasne k vytváraniu škodlivej 

životnej šablóny. Najmä vtedy, pokiaľ sa jedná o chronické ochorenie alebo 

invaliditu.  

 

2.3 Typy sociálnych prípadov 

Podľa Krakešovej-Doškovej (1946) existujú vzácne výnimky, ktoré sú 

veľmi zriedkavé, kedy „úchylné prostredie“ neporuší životnú rovnováhu 

dieťaťa a nevyvolá jeho „chybné správanie“. Avšak, vo väčšine prípadov 

úchylné výchovné prostredie dieťaťa a jeho zhubné skúsenosti nie sú 

paralyzované mimoriadnym nadaním a šťastnou súhrou okolností. Práve 

naopak, takmer vždy formujú nesprávny životný postoj. Sociálne 

pracovníčky, ako píše Krakešová-Došková (1946), sa v „úchylných 

rodinách“ často stretávajú s dvoma chybnými protikladmi v detskom 

správaní. „V rodinách s dvomi a viac deťmi vyskytuje sa nezriedka, že 

niektoré z detí je nápadne nedisciplinované, je postrachom školy i rodiny. Iné 

je považované za „obzvlášť dobré“, nemá kamarátky a kamarátov, je 

poddajné, prispôsobuje sa i nepriaznivým pomerom. Ďalšie z detí prejavujú 

známky nesprávneho vplyvu vo väčšej alebo menšej miere“ (Krakešová-

Došková, 1946, s. 281-282). 

Utlačený typ sa vyvíja počas detstva za nasledovných okolností, ktoré 

priamo podporujú jeho vytvorenie:        

 niektoré deti sú nútené starať sa o mladších súrodencov a stávajú sa po 

celé svoje detstvo ich nedobrovoľnými pestúnkami; 

  iné deti sú pod hrozbou trestu nútené pracovať od rána do večera 

a prispievať do rodinného rozpočtu; 
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  ďalšou nešťastnou okolnosťou je smrť jedného alebo oboch rodičov, 

kedy sa deti ocitnú u nevhodných pestúnov, prípadne sú deti vychovávané 

nevlastným rodičom, príbuzným, ktorému na ich šťastí nezáleží; 

 dlhoročná choroba dieťaťa ho pripraví o prospešné skúsenosti 

v spoločnosti iných detí; 

 nemanželské deti sú pre matku stelesnenou výčitkou, kvôli čomu s nimi 

matka zle zaobchádza; 

 narušené vzťahy medzi navzájom sa neznášajúcimi rodičmi; 

 najčastejšou príčinou utláčania dieťaťa sú osobné problémy matky, ktorá 

zaujme citovo nesprávny vzťah k svojmu dieťaťu.   

Medzi znaky utlačeného typu Krakešová radí: nedetskú poslušnosť 

a prispôsobivosť, osamelosť a pocit menejcennosti, túžbu utiecť 

z neradostného domova, výstrednú závislosť na mužoch alebo inej osobe. 

Matka prechováva nevhodný vzťah k dieťaťu, prejavujúci sa ľahostajnosťou, 

buď s prvkami nepriateľstva k dieťati, prípadne vyplývajúci z jej plachosti, 

neistoty a pocitu menejcennosti. 

Nezdravá závislosť na dieťati, ktorú Krakešová-Došková (1946) 

považuje za zvláštny spôsob útlaku, sa prejavuje napríklad týmto správaním: 

rodičia sa vyžívajú v starostlivosti o dieťa, milujú jeho odkázanosť na nich 

a preto nepodporujú jeho pokusy, aby zažívalo uspokojenie zo samostatných 

výkonov, pretože svoje dieťa považujú za „maličké“ aj keď už dávno 

vyrástlo. Prehnaná rodičovská láska vedie k neblahým následkom. Dieťa je 

kvôli nedisciplinovanej a príliš zahŕňajúcej láske rodičov utlačené 

a nedostatočne pripravené pre život. Rodičia umelo predlžujú jeho obdobie 

nedospelosti a závislosti. Úzkostlivo a ustráchane vychovávajú svoj 

„poklad“, z ktorého vyrastá nesamostatný jedinec, nezvládajúci čeliť 

životným nárokom bez vedenia a napomínania. Výsledkom tejto výchovy je 

sociálne nedospelý jedinec, ktorého jeho nezdravo na dieťati závislí rodičia, 

svojou prílišnou láskou a ochranou nepripravili pre zvládanie životných úloh 

a zmien, ktoré v živote zažije.  

Vývoj nedisciplinovaného typu sociálneho prípadu prebieha za takmer 

podobných okolností ako v prípade utlačeného typu. Dieťa si osvojí sociálne 

škodlivú šablónu úniku, pretože nežije v normálnom sociálnom prostredí.  

Dieťa uteká z nepríjemného domova a únik sa stáva stratégiou riešenia 

z nepríjemných situácií. Potrebuje kamarátov a nevadia mu ani takí, ktorí sú 

pre neho zlým vzorom, ktorému ľahko podľahne. Vhodnejšie vzory a lepšie 

zdroje uspokojenia základných potrieb nemá. Jeho sociálne vykoľajenie je 

tým dokonané.  

Znaky nedisciplinovaného typu: túžba po spoločnosti a pôžitkoch ako 

náhrada za harmonické prostredie rodiny, vystatovačnosť, luhárstvo, 

prešibanosť, mravná apatia (otupenosť), cynizmus, asociálnosť. 
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Vzťah nedisciplinovanej matky alebo otca k dieťaťu:  matka sa väčšinou 

o dieťa nestará, zverí ho svojej matke alebo dieťa odvedie mimo domov; keď 

dieťa nie je v jej blízkosti, ľahko na neho zabudne. Matky nebývajú k deťom 

rovnako ľahostajné. Ich duševný vývoj je na úrovni dieťaťa a preto ich ľúbia 

infantilným spôsobom. Vzťah nedisciplinovanej matky podľa vyjadrenia 

Krakešovej (1946), pripomína vzťah nerozumného dieťaťa k hračke alebo ku 

svojej kamarátke. Vie sa s dieťaťom zahrať, rada ho vidí, pokiaľ jej dieťa 

neprekáža alebo na neho nežiarli. Starostlivosť o neho rada zverí iným. Keď 

nedisciplinovaná matka zostarne, prebudí sa v nej túžba po dieťati a domáha 

sa jeho prítomnosti. Cíti sa dotknutá a neuznáva námietky proti 

nezodpovednej starostlivosti o dieťa. Podobný vzťah k vlastnému dieťaťu 

máva aj nedisciplinovaný otec. 

 

Záver:  

Cieľom tohto príspevku bolo analyzovať dielo zakladateľky slovenskej 

socioterapie Marie Krakešovej Doškovej, s názvom  Psychogenéza 

sociálnych prípadov. O vzniku sociálnej úchylnosti. Analyzovaním tohto 

diela sme chceli prispieť ku komplexnej analýze vývoja socioterapie 

v kontexte vývoja sociálnej práce ako vedy. Čím sme sa snažili poukázať na 

existujúce historické korene socioterapie v sociálnej práci, a na význam 

výkonu socioterapie v súčasnej praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok.  

Cieľ sa nám podarilo naplniť prostredníctvom analýzy teoretických a 

historických základov procesu posúdenia v socioterapii a analyzovaním diela 

Psychogenéza sociálnych prípadov. Zamerali sme sa na Krakešovej 

vymedzenie sociálneho prípadu, jej originálny opis vplyvu sociálneho 

prostredia na vývoj sociálne úchylného jedinca. Na základe tohto skúmania 

sa nám podarilo prispieť k teoreticko-metodologickému rozpracovaniu 

socioterapie, hlbšou analýzou historického aspektu procesu posúdenia 

životnej situácie klienta.  

V tejto súvislosti môžeme skonštatovať, že socioterapia má historické 

korene v sociálnej práci. Kľúčovou osobnosťou slovenskej a českej 

socioterapie je Marie Krakešová-Došková, ktorá publikovala viacero 

vedeckých monografií, venovaných tejto problematike. Inšpirovala sa 

dielami amerických predstaviteliek prípadovej sociálnej práce a informácie 

prispôsobila našim podmienkam a klientele.  

Nevyhnutnou súčasťou, obsahom a nástrojom socioterapie je proces 

diagnostiky, čiže posúdenia životnej situácie klienta. Vedecká monografia 

Marie Krakešovej-Doškovej  Psychogenéza sociálnych prípadov sa môže 

stať cennou oporou a užitočným sprievodcom sociálnych pracovníkov 

a pracovníčok v procese posúdenia životnej situácie klientov a klientok. 

Sociálny pracovník a pracovníčka s cieľom efektívnej pomoci klientovi, 

potrebuje poznať prekážky klientovho zlyhávania, klientove potreby, túžby a 

silné stránky, aby sa mohol na základe pochopenia celkovej životnej situácie 
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správne rozhodnúť pre postup, aký v spolupráci s klientom zahrnie do plánu 

terapie.  
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