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Abstrakt 

Príspevok je orientovaný na historický vhľad do konštruovania sociálnej práce 

a sociológie ako vedných disciplín, čo umožňuje zachytiť ich spoločné znaky 

a diferenciácie, poskytuje odlišný uhol pohľadu na konkrétne skutočnosti, no zároveň 

poukazuje na vzájomnú angažovanosť, prepojenosť a spoluprácu sociálnej práce 

a sociológie ako vedy. Autorka príspevku svoju pozornosť centruje na americkú 

sociálnu prácu a jej predstaviteľku, chicagsku školu, ktorá bola dôležitým medzníkom 

v rámci vývoja oboch vedných disciplín. 

Kľúčové slová: Veda. Etablácia. Empíria. Výskum. Vedecké fakty. 

 

Abstract 

Thecontributionisoriented to thehistoricalview of theconstruction of socialwork and 

sociology as a scientificdiscipline, whichallows to capturetheircommonfeatures and 

differences, provides a differentview of specificfacts, but at thesametimedoesnot show 

mutualengagement, interconnection and cooperation in thefield of socialwork and 

sociology as science. Theauthor of thecontributionlooked at American SocialWork 

and itsrepresentative, theschool of Chicago, whichwasanimportant a milestone in 

thedevelopment of bothscientificdisciplines. 
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Úvod 

Sociológia, ako aj sociálna práca je vednou disciplínou, ktorá oplýva 

charakteristickými znakmi vedy a, ako uvádza Laki (2009), historicky sa 

formovala a zaznamenávame ju určitým spôsobom každým dňom nášho 

života. Človek ako tvor sa už od nepamäti centruje do jednotlivých 

sociálnych skupín, socializuje sa a disponuje množstvom sociálnych 

interakcií, čo sa odráža v jeho fungovaní ako jednotlivca voči sebe samému, 

ale aj ako jednotlivca vo vzťahu nielen k svojmu okoliu, ale spoločnosti ako 

celku (Sýkora 2008). Môžeme teda povedať, že človek je sociálna bytosť 

konštruovaná nielen zložkami vlastnej osobnosti, ale aj bohatou hierarchiou 

vzťahov a spoločenských atribútov. V rámci celospoločenského vnímania 

svoju pozíciu zastáva aj sociálna práca, ktorá zohráva dôležitú rolu pri riešení 

konkrétnych nezrovnalostí na úrovni jednotlivcov nielen vo vzťahu k sebe, 
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ale aj k svojmu prostrediu, ktoré majú následne vplyv na fungovanie 

spoločnosti ako celku, ale aj jej jednotlivých zložiek (Matoušek 2001). 

 

1. Vzťah sociológie a americkej sociálnej práce v období  etablácie 

sociálnej práce ako vednej disciplíny 

Rôznorodé definície sociológie ako vedy poukazujú na jej 

širokospektrálnu orientáciu, ktorá sa zameriava na konkrétne situácie, 

podnety v spoločnosti súvisiace aj s aktuálnosťou doby. Z uvedeného 

vyplýva, že vývoj sociológie ako vedy a problematika zamerania jej výskumu 

je ovplyvnená globalizáciou. V spomínaných aspektoch a nahliadnutím do 

historického kontextu je možné vnímať prepojenosť jednotlivých vedných 

disciplín, ktoré sa spoločne formovali. Takúto súdržnosť8 zaznamenávame aj 

v spojitosti so sociálnou prácou ako vedou. 

Pri konkrétnej komparácii sociálnej práce a sociológie ako vedy je nutné 

poukázať aj na menšie odchýlky, a to predovšetkým v oblasti týkajúcej sa 

praktickej roviny. Z hľadiska vertikality je sociálna práca ako veda na rozdiel 

od sociológie vetvená do troch kategórií – vedeckej, akademickej a praktickej 

(Balogová 2012).  Autorka ďalej dodáva, že pri sociálnej práci je relevantný 

nie len postup od teórie k praxi, ale aj od praxi k teórii. Takúto postupnosť 

zaznamenávame predovšetkým pohľadom do historickej roviny etablácie 

sociálnej práce ako vedy, ktorej aplikovateľnosť nachádzali pionierky 

sociálnej práce v rôznorodých spoločenských sférach, čo viedlo 

k následnému horizontálnemu členeniu vedy. 

V týchto súvislostiach je relevantné tvrdenie Matouška a Navrátila 

(2013), že o zrod sociálnej práce ako vedy a profesie sa na prelome 19.-20. 

storočia pričinila aj vtedajšia spoločenská situácia vo svete. Môžeme 

povedať, že súčasťou jej formovania bola nielen aktuálnosť spoločenských 

interakcií a problémov, ale aj postupné konštruovanie sociálnych systémov 

sociálnej politiky a pri komparácii sociálnej práce a sociológie môžeme 

nazerať na spoločné znaky, či už na mikro, mezo a makro úrovni, ktoré sú 

vzájomne prepojené. Novotná (2010) dopĺňa, že pri skúmaní sociálnych 

skupín a ich interakcií, čo je prevažne sociologickou záležitosťou, vidíme 

historické korene sociológie v chicagskej škole a jej aplikáciu aj v súčasnosti 

v poradenských aktivitách, prácou so sociálnymi skupinami s cieľom 

zlepšenia ich aktuálnej situácie. Chicagska škola zohrávala dôležitú pozíciu 

aj z pohľadu sociálnej práce a zároveň jej spojitosťou s feminizmom (Bosá 

2011). V tomto prípade sa dostávame k skutočnosti, že sociálna práca bola 

etablovaná prevažne ako ženská profesia. Môžeme povedať, že súbežný 

                                                 
8 Spoločné znaky nie len medzi sociológiou a sociálnou prácou ako vedou, ale aj inými vednými 

disciplínami vnímame vo vopred vymedzenom predmete skúmania, určení výskumných 
a intervenčných metód, vypracovaní vede vlastnej terminológie, pojmológie, a paradigiem - 

horizontálne ponímanie vedy (Balogová 2012). 
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vývoj komparovaných vied v aplikácii na americkú školu poukazuje na ich 

dôležité piliere. V spojitosti s americkou sociálnou prácou chceme upozorniť 

na HullHouse, ktorý bol centrom rôznorodých aktivít nielen na sociálnej, ale 

aj spoločenskej – sociologickej úrovni. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska 

sociálnej práce sa jednalo o ucelený systém sociálnej pomoci – komunitné 

centrum, azylový dom, ale aj výskumné pracovisko, kde bola poskytovaná 

sociálna pomoc priamo (Bosá 2011). Zo sociologickej perspektívy môžeme 

dodať, že jednotlivé skupiny centrujúce sa do tejto inštitúcie boli prepojené 

vzájomnými väzbami, tvorili časť spoločenského celku, v ktorom sa 

vzájomnou interakciou snažili aktivistky zabezpečiť blaho spoločnosti. 

Z daných skutočností vyvodzujeme, že prepojenosť sociálnej práce 

a sociológie ako vedných disciplín má korene už v dávnej minulosti, tieto 

vedy zameriavajú svoju pozornosť ako na blaho jednotlivca, tak aj 

spoločnosti ako celku a veľký vplyv na ich smerovanie má taktiež 

globalizácia. Spätosť s historickým vývojom sociálnej práce má mnoho 

aktivistiek9 z celého sveta. Za jednu z najdôležitejších aktérok v oblasti 

americkej sociálnej práce považujeme Mary Ellen Richmond, ktorej centrom 

pôsobnosti a realizácie bola práve novovznikajúca charitatívna, komunitná a 

prípadová sociálna práca (History of socialwork [cit. 2017-12-08]). Mátel 

(2003) poukazuje na skutočnosť už vtedajšej prepracovanosti publikačnej 

činnosti, profesionality a odbornosti Mary Ellen Richmond, čo viedlo 

k postupnému rozvoju sociálnej práce ako vedy na všetkých úrovniach. 

Pôsobnosť nielen v charitatívnych organizáciách, ale aj ako tzv. priateľskej 

návštevníčky podnecovalo sociálne pracovníčky a pracovníkov 

aktivizujúcich sa v komunitách konštruovať metódy a systémy pre pomoc 

ako aj jednotlivcom, tak aj rodinám, čo sa odzrkadľovalo pozitívne nie len 

v praxi, ale aj sociálnom výskume (The social welfare history project 2017). 

Mary Ellen Richmond ako predstaviteľka piliera humanizmu a filantropie 

svoje teoretické vedomosti a praktické skúsenosti zosumarizovala vo svojich 

jednotlivých publikáciách. Spätosť sociálnej práce a sociológie nachádzame 

aj v diele Social diagnosis  (Sociálna diagnóza), v ktorom je pojem sociálny 

prípad predmetom sociálnej práce, ktorý je charakteristický v zmysle širšieho 

ponímania konkrétneho jednotlivca a to vzťahom k jeho okoliu a následnej 

závislosti na ňom (Levická 2009).Význam dôležitosti ponímania osobnosti 

jednotlivca v sociologickom význame vidí Mary Ellen Richmond nielen vo 

vzájomnej interakcii s jeho okolím, ale súbežne poukazuje na nevyhnutnosť 

rodiny – fungujúceho alebo nefungujúceho spoločenstva, ktorého je členom. 

                                                 
9Ilse von Arlt Rakúsko, Alica Salomon Nemecko, AlvaMyrdalová Švédsko, Alica Masaryková 
a Viera Berkovcová Československo, Helena Radlinská Poľsko, Jane Addams USA Chicago, 

Mary EllenRichmond, VirginiaRobinson USA Illinois, Octavia Hill, ElizabethFryová Veľká 

Británia (Levická 1999). 
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Aktivistka sa nesústreďuje len na osobnosť klienta, klientky sociálnej práce, 

ale aj na rodinu jednotlivca, ktorá spadá v rámci celkového kontextu do 

spoločenskej hierarchie (Krakešová-Došková 1946). Okrem iného dôležitú 

úlohu zohrávajú aj ostatné diela Mary Ellen Richmond Priateľská návšteva 

medzi chudobnými (1899), Dobrý sused v modernom meste (1908),  Štúdia 

deväťsto osemdesiatpäť vdov (1910), Čo je sociálny prípad? (1922), 

v ktorých centruje svoju pozornosť definovaniu, objasňovaniu, analyzovaniu 

a skúmaniu aktuálnej problematiky klienta, klientky súbežne v rámci 

spoločnosti ako celku. Môžeme povedať, že vzťah sociológie a sociálnej 

práce vidíme v každej publikácii, štúdii, pretože v akejkoľvek z nich sa 

autorka venuje reálnym problémom na spoločenskej úrovni, pričom 

konkrétna situácia klienta, klientky je podmienená ďalšími spoločenskými 

faktormi, ktoré sú navzájom závislé vo vzťahu k celku - spoločnosti. 

Pokračovateľkou Mary Ellen Richmond v rámci americkej sociálnej práce 

bola Virginia Robinson, ktorá negatívne ohodnotila jej spôsob 

diagnostikovania klienta, klientky z dôvodu jednostrannosti, subjektivity 

a potreby skúsenosti v rámci analýzy sociálneho pracovníka, pracovníčky. 

Bohužiaľ Robinsonovej prístupy potlačili Richmondovej sociologické 

hľadiská práce s klientom, klientkou do úzadia, čo dalo priestor väčšiemu 

vplyvu psychológie10 ako vednej disciplíny (Levická 1999). 

Podľa uvedených skutočností  vnímame sociálnu prácu ako vednú 

disciplínu, ktorá nie len z historického hľadiska je so sociológiou rovnako 

orientovaná, obe vedy sa pokúšajú o porozumenie voči jednotlivcom 

a súbežne aj interakciám prebiehajúcim medzi nimi, čo značí, že tieto vedné 

disciplíny majú spoločný predmet11 záujmu. 

 

2. Sociologický výskum a výskum v sociálnej práci v historickom 

kontexte 

Môžeme povedať, že výskum realizovaný v období etablácie sociálnej 

práce ako vedy svoju pozornosť centroval na východiská empírie, z ktorých 

boli následne konštruované teoretické koncepty. Potreba teoretického 

a metodologického odôvodnenia konkrétneho poznania patrila 

k charakteristickým znakom tvorby teórií sociálnej práce, ktorých produkcia 

bola priamo závislá aj od iných vedných disciplín (Balogová 2012). Ako sme 

                                                 
10Odhliadajúc od vzťahu klient-prostredie, prihliadajúc viac ku klientovi ako individuálnej 
bytosti, osobnosti (Levická 2009). 
11Kardis (2009) uvádza, že sociológia sa venuje aktívnejšie otázke Ako, Kedy, Prečo prebieha 

ľudské konanie určitým spôsobom a zaoberá sa deskripciou sociálneho problému, poznaniu 
interakcií na sociálnej báze a sociálnymi inštitúciami. Centrom záujmu sú dôvody interakcií 

medzi jednotlivcami. Sociálna práca svoju pozornosť sústredí na bližšie pochopenie jednotlivca 

a jeho správania, čím sa pokúša týmto spôsobom jednotlivcom pomôcť riešiť ich problémy 
a zefektívniť ich sociálne fungovanie (Novotná 2014).  
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uviedli hneď na začiatku nášho príspevku, sociálna práca sa vyznačuje aj 

horizontálnou aj vertikálnou úrovňou, pričom v porovnaní so sociológiou, 

ktorá nie je ponímaná z hľadiska vertikality, konštatujeme, že v tomto 

prípade nie je možné uplatnenie praktickej roviny, teda nie je pri skúmaní 

uskutočniteľné postupovať od praxi k tvorbe teórií. Skúmanie v sociológii je 

orientované na získavanie faktov a poznatkov. Montousseé a Renouard 

(2005) uvádzajú, že prechodom od tradičnej k modernej spoločnosti boli 

utvárané podmienky pre skúmanie už existujúceho usporiadania sociálnych 

vzťahov, ale aj dopyt po novom type poznávania. Charakteristické pre 

sociológiu ako vedu je neustály stret protikladných konceptov ako napr. 

pozitivizmus a marxizmus. Radi by sme náš príspevok doplnili aj tvrdenie 

Kellera (2004), ktorý tvrdí, že sociologický výskum je prepojený s faktami 

a poznatkami, pričom výsledkom ktoréhokoľvek riešenia problémov 

spoločnosti je poznávanie faktov. Vedecké fakty musia byť zaznamenané 

objektívne a nie je relevantné zaobchádzať s nimi ľubovoľne, to znamená, že 

sa jedná o objektívne hodnotenie danej skutočnosti. 

Z uvedeného vyplýva, že sociálna práca je v určitom smere viac pružnou 

a rozmanitejšou vednou disciplínou, čo umožňuje pracovníkom, 

pracovníčkam využívať určitým spôsobom aj prvky kreativity pri realizovaní 

nových výskumov a aplikovať vlastnú dávku subjektivity. 

 

Záver 

 V príspevku sme sa snažili poukázať na odlišnosti, ale aj spojitosti medzi 

sociológiou a sociálnou prácou ako vednými disciplínami, ktoré určitým 

spôsobom centrujú svoju pozornosť ako aj na jednotlivca, tak aj na celok, 

z čoho vyplýva spoločný predmet záujmu. Obe vedy prechádzajú 

transformáciou na spoločenskej úrovni, ktorá je podmienená globalizáciou 

a aktuálnosťou problémov nie len jednotlivca, ale aj skupín a komunít, čo má 

následne vplyv na ich ďalšie smerovanie. My sme sa zamerali na historický 

kontext, etabláciu oboch vedných disciplín a na aktuálnosť vtedajšej doby, t. 

j. obdobie 19.-20. storočia, čo charakterizovalo aktivity významných 

osobností.  

Konkrétne diferenciácie sme zaznamenali aj v oblasti výskumnej, čo nás 

viedlo k záverom, že sociálna práca je v porovnaní so sociológiou nielen 

objektívne orientovanou vednou disciplínou, ale využíva aj určité prvky 

subjektivity (Navrátil 2001). V závere chceme dodať, že odhliadnuc od 

konkrétnych odlišností oboch vedných disciplín je nepredstaviteľné 

fungovanie sociológie a sociálnej práce bez spolupráce (Kardis 2009). 
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