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Abstrakt 

Zámerom príspevku je poukázať na stav hodnotovej orientácie mladej generácie s 

dôrazom na jej otvorenosť voči zmenám. Ambíciou príspevku je odhaliť úlohu 

tradičných a emancipačných hodnôt v živote mladej generácie. Teoretická reflexia 

hodnotovej orientácie tvorí východiskovú platformu pre analýzu osobnostných i 

spoločenských faktorov ovplyvňujúcich očakávania i reálne možnosti.  

Kľúčové slová: sociálna práca, etika, flexibilita, mobilita, reflexie, tradičné a 

emancipačné hodnoty. 

 

Abstract 

The purpose of the post is to point to is focused on diagnostic research of value 

orientation of the young generation with an emphasis on its openness toward changes. 

The ambition of the contribution is to reveal the role of traditional and emancipatory 

values in the life of the young generation. Theoretical reflection of the value 

orientation creates the bases for further analysis of personal and social factors which 

are influencing the expectations and real possibilities. 

Keywords: Social work, Ethic, Flexibility, Mobility, Reflection, Emancipatory 

and traditional Values. 

 

 

Úvod 

Zameranosť na mladú generáciu a jej hodnotové orientácie súvisí jednak 

s diverzitou spoločenských hodnôt, ale aj s možnosťami jej formovania 

v adolescentnom období. Teoreticko-metodologická analýza umožní 

analyzovať a pomenovať rozhodujúce faktory vrátane rizikových činiteľov, 

ktoré negatívnym spôsobom vplývajú v slovenských podmienkach na 

procesy pozitívnej a úspešnej interiorizácie hodnôt. Analýza hodnotovej sféry 

mladej generácie umožňuje odkryť dôležité faktory, ktoré vplývajú na jej 

očakávania. Ak chceme byť v sociálnej práci úspešní, potom je dôležité 

zistiť, ako mladá generácia vníma externé a interné činitele a akú dôležitosť 

im pripisuje z hľadiska vplyvu. Je nevyhnutné zistiť aká je spokojnosť mladej 

generácie so životom na Slovensku a akým faktorom podlieha jej hodnotová 
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evaluácia. Zároveň sa pokúsiť dostať odpoveď na otázku, čo drží mládež 

doma a čo ju motivuje, či obmedzuje k flexibilite a mobilite. Aké premenné 

faktory - kultúrne zvláštnosti, stav religiozity, tradície, etnické a 

demografické činitele, nezamestnanosť a pod., v kontextoch Slovenska 

možno považovať za indikátory flexibility a mobility mladých. Ide o faktor 

práce (viazanosť na prostredie – rodinu, majetok, jazyk, náboženstvo, 

tradíciu, rozvoj mobility,) alebo faktor vzdelania (proces poznania, 

kognitívneho a emocionálneho zrenia, príprava na pružnosť a flexibilnú 

adaptáciu, kreativita, tvorivosť a kreativita, pripravenosť na pracovnú 

migráciu a schopnosť striedať prácu – nehodnotená ako prejav fluktuácie), či 

sociodemografické činitele (rodinné väzby, etnické špecifiká, stupeň 

religiozity, jazyk, potreba či povinnosť zapojenia do práce, užitočnosť, 

zárobok) alebo spoločenské ciele (spoločenský záujem zodpovednosť, 

spolupatričnosť, angažovanosť), ktoré tvoria stimuly a vplývajú na 

subjektívnu pohodu, istotu a spokojnosť so životom u mladých ľudí.  

Sociálnu prácu zameranú na mladú generáciu možno vnímať ako 

nezastupiteľný fenomén plniaci v spoločnosti určité úlohy, ako posilňovať a 

zabezpečovať sociálne fungovanie mladého jedinca, prenášať pozitívne 

vzorce správania, regulovať sociálne vzťahy a znižovať tenziu v spoločnosti 

vznikajúcu zo sociálnych konfliktov. V tomto pohľade má podľa Zitu (2010) 

charakter verejnoprospešnej služby inštitucionálne (kognitívne i normatívne) 

garantovanej a fungujúcej. Zaraďuje sa k ďalším inštitucionálnym 

komplexom spoločnosti (rodina, škola), s ktorými je zviazaná celým radom 

spojitostí, s niektorými je v priamej závislosti (napr. ekonomika, právo, 

politika) a s inými je prepojená skôr sprostredkovane. Tým inštitucionálny 

komplex spoločnosti vytvára priestor pre formálne organizácie. A vzhľadom 

na roztrieštenosť hodnôt nastupujúcej postmodernity a heterogenity jej kultúr, 

sa stáva inštitucionalizovaná sociálna práca multiparadigmatickou. Pretože 

moderná industrializovaná spoločnosť – druhá modernita je typom 

inštitucionalizovanej spoločnosti. A aj sociálna práca, jej úlohy, možnosti a 

obmedzenia sa dejú v rámci inštitucionálne vymedzených hraníc. 

Inštitucionálny poriadok však nie je všeobjímajuci, napriek tomu, že sa snaží 

rešpektovať u mladého človeka jeho vlastné súkromie. Spoločnosť tak 

inštitucionalizuje žiaduce správanie, nie však ako povinnosť, ale ako právo. 

Do istej miery tak mladý jedinec môže využiť spektrum spôsobov správania, 

ale toto spektrum nie je veľmi široké. 

 

1. Reflexia hodnôt v sociálnej práci 

Otázka morálnych hodnôt v sociálnej práci je hlavnou, zvlášť v súvislosti 

jej zložitosti a dôsledkov. Thompson (1999, s. 104) v tejto súvislosti 

odporúča skúmať význam hodnôt. Hodnotu vníma ako „hlavnú 

charakteristiku teórie sociálnej práce, jej strategických postupov a praxe“. 
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Odpovedajúc na otázka: čo sú hodnoty a odpovedá na ňu cez skúmanie 

tradičných a moderneých hodnôt sociálnej práce spojených hlavne 

s emancipačnou praxou. Banks (1995, s. 10) poukazuje na komplexnosť 

spojenú s termínom „hodnota“. Je to jedno z tých slov, ktoré sa používa dosť 

nepresne a má mnoho odlišných významov. V každodennom používaní sa 

používa vo vzťahu k náboženským, politickým alebo ideologickým 

princípom, presvedčeniam či postojom. Avšak v kontexte sociálnej práce sa 

používa ako systém fundamentálnych morálnych či etických princípov, 

ktorým sociálni pracovníci sú, respektíve mali by byť oddaní. V tom 

najjednoduchšom význame hodnota je niečo, čo je pre nás významné, niečo, 

čo považujeme za dôležité a čo je potrebné chrániť. Hodnoty preto majú 

dôležitý vplyv na naše konanie a postoje – povzbudia nás, aby sme určité 

veci vykonali a aby sme sa niektorým veciam vyhli. Nie sú to iba jednoducho 

abstraktné pojmy. Sú hybnou silou formovania osobnosti mladého človeka, 

jeho správania, konania v rôznych situáciách. Je dôležité pripomenúť, že 

hodnoty budú vždy ovplyvňovať naše konanie, hoci si to nebudeme 

uvedomovať. Nemusíme si plne uvedomovať, aké sú naše hodnoty, napriek 

tomu budú mať dosah na rozhodnutia, ktoré robíme a kroky, ktoré 

podnikáme. Napríklad, sociálny pracovník si možno nebude explicitne 

vedomý toho, že sa stotožňuje s určitou hodnotou (napríklad význam ľudskej 

dôstojnosti), ale koná plne v súlade s ňou. Dá sa však polemizovať o tom, že 

čím viac si uvedomujeme naše vlastné hodnoty, tým lepšie môžeme 

zabezpečiť, že naše konanie je v súlade s nimi. V prípade druhého extrému je 

tiež možné to, že ľudia vyznávajú vernosť určitej hodnote, ale v praxi sa to 

neprejavuje. Ide o „obhajované hodnoty“. Zahŕňa to vyjadrenie oddanosti 

jednej alebo viacerým hodnotám (napríklad, rodová rovnosť), ale 

v skutočnosti nekonáme v súlade s tým. Preston–Shoot (1996, s. 31) to 

komentuje takto: „hodnoty sú iba natoľko dobré, nakoľko sú dobré skutky 

nimi vyvolané“.  

Zložitosť sledovanej témy v kontexte sociálnej práce potvrdzujú aj 

teoreticko-empirické skúmania viacerých autorov ako sú: Musil (2008); 

Nečasová (2003, 2008); Fischer, Milfait (2008); Tvrdoň (1999, 2005), 

Balogová, Žiaková, et al. (2017) a ďalší. Vychádzajúc z povedaného, je 

možné konštatovať, celá téma o hodnotách je nesmierne zložitá a je nereálne 

očakávať, že budeme schopní stanoviť jednoduchý súbor pravidiel alebo 

postupov, ktorých sa budeme pridržiavať, aby sme zabezpečili etickú prax. 

Dôležitým problémom hodnôt je problém ich výberu akceptácie. Shardlow 

(1998, s. 23) to vyjadril tvrdeniami, že dôvodom je nedostatok pojmovej 

jednoznačnosti mnohých používaných termínov, ktoré tvoria súčasť lexikónu 

„hodnôt a etiky sociálnej práce“. Ďalšou problémovou oblasťou sú hranice 

„hodnôt a etiky sociálnej práce“, ktoré sú nepresné definované. Pojem toho, 

čo by malo tvoriť „hodnoty a etiku sociálnej práce“ je sám o sebe súčasťou 

diskusie o pôvode hodnôt sociálnej práce.  
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Thompson, (1999, s. 104) ponúka polaritu dvoch prístupov na tému 

hodnôt v sociálnej práce, ukazuje riešenie situácie klienta použitím 

tradičných hodnôt vo vzťahu k emancipačným hodnotám.  

 
Tradičné hodnoty Emancipačné hodnoty 

Individualizácia  

(Individualization) 

Deindividualizácia 

(Deindividualization) 

Zámerné vyjadrenie pocitov 

(Purposeful expression of feelings) 

Rovnosť 

 (Equality) 

Riadené emocionálne zapojenie 

(Controlled emotional involvement) 

Sociálna spravodlivosť (Social 

justice)  

Akceptácia  

(Acceptance) 

Partnerstvo  

(Partnership)  

Neodsudzujúci vzťah  

(Non-judgemental attitude) 

Občianske práva a povinnosti 

(Citizenship) 

Slobodné rozhodovanie klienta 

(Client self-determination) 

Posilnenie  

(Empowerment) 

Dôvernosť 

(Confidentiality)  

Autenticita 

(Authenticity) 

Úcta a rešpekt voči osobám 

(Respect for persons) 

 

Kongruencia  

(Congruence)  

 

Empatia  

(Empathy) 

 

Bezpodmienečné prijatie 

(Unconditional positive regard) 

 

 
2. Tradičné a emancipačné hodnoty mladej generácie 
Tradičné hodnoty zohrávajú dôležitú úlohu vo formovaní stratégie a 

taktiky sociálnej práce. Veľa sa už napísalo o hodnotovej základni, o 

kľúčových hodnotách sociálnej práce. A tak vo všeobecnosti môžeme 

identifikovať systém „tradičných“ hodnôt, ktoré sa stali explicitne základom 

praxe. V tomto ohľade je práca Biesteka (1961) obzvlášť významnou, práve 

z dôvodu vymedzenia platformy tradičných hodnôt.  

1. Individualizácia (Individualization) – sa vzťahuje k potrebe prístupu ku 

každej osobe ako k jedinečnému, špecifickému indivíduu. V rýchlo sa 

meniacom a preplnenom modernom svete hromadnej výroby a spotreby 

môžeme rozpoznať široký rozsah situácií, v ktorých ľudia strácajú svoju 

identitu a pristupuje sa k nim ako k príslušníkom davu. Táto hodnota sa 

vzťahuje k potrebe a presvedčeniu, že ku klientom sa nepristupuje 

„zahmleným“ spôsobom. Biestek (1961, s. 25) vysvetľuje individualizáciu 
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v nasledujúcich súvislostiach: „individualizácia je poznanie a pochopenie 

jedinečných kvalít každého klienta a diferencovanie pri používaní princípov 

a metód smerujúcich k lepšiemu prispôsobeniu sa klientov. Individualizácia 

je založená na práve ľudskej bytosti byť individualitou, ku ktorej sa 

nepristupuje ako k všeobecnej ľudskej bytosti, ale ako k tejto konkrétnej 

ľudskej bytosti s jej osobnými rozdielmi“. Skutočnosť, že Biestek používa 

termín „prispôsobenie“ a klient je preňho „on“, indikuje, že autor je pevne 

zakotvený v „tradičnom“ modeli sociálnej práce. Individualizácia má dôležité 

implikácie v praxi. Hoci môže tu byť veľa vecí spoločných s inými 

situáciami, ale čo táto situácia znamená pre dotknutú osobu a ako to osoba 

prežíva, bude jedinečná pre každého individuálneho klienta v individuálnom 

čase. Ak sa nám to nepodarí zistiť, budeme sa správať ku klientom ako 

k predstaviteľom širších kategórií. Výsledkom bude „dehumanizácia“.  

2. Zámerné vyjadrenie pocitov (Purposeful expression of feelings) - 

dimenzia pocitov je dôležitou súčasťou sociálnej práce. Ak ľudské pocity nie 

sú náležite posúdené, potom je nepravdepodobné, že výrazne pokročíme. 

Toto poznanie odráža psychodynamické korene tradičnej sociálnej práce s jej 

dôrazom na vnútorné psychologické faktory. Ako princíp hodnoty sa 

zámerné vyjadrenie pocitov vzťahuje k poznaniu, že klienti by mali byť 

schopní rozprávať o svojich pocitoch otvorene a nemali by ich zakrývať 

alebo potláčať. Ak odmietneme dať klientom príležitosť urobiť to v čase 

ťažkostí, mohlo by to zhoršovať utrpenie a naše konanie sa stáva neetickým. 

Biestek to argumentuje takto: zámerné vyjadrenie pocitov je uznaním potrieb 

klienta vyjadriť svoje pocity slobodne, zvlášť svoje negatívne pocity. 

Pracovník, ktorý sa zaoberá prípadom, cieľavedome počúva, bez toho, aby 

ich odrádzal alebo odsudzoval. Niekedy klienta dokonca stimuluje 

a povzbudzuje, zvlášť, keď je to terapeuticky užitočné (1961, s. 35). Je však 

dôležité pripomenúť, že Biestek hovorí o „zámernom vyjadrovaní pocitov“. 

Nie je to jednoducho iba vec dovolenia alebo povzbudenia ľudí a má to 

automaticky viesť k zlepšeniu situácie.  

3. Riadené emocionálne zapojenie (Controlled emotional involvement) - 

tento etický princíp vyplýva priamo z predchádzajúceho princípu a vzťahuje 

sa k emocionálnej dimenzii sociálnej práce. Napomáhanie zámernému 

vyjadreniu pocitov je dôležité, ale musí to byť sprevádzané schopnosťou 

a ochotou reagovať citlivo a primerane na vyjadrované pocity. Tak ako 

potláčanie pocitov pracovníkom môže vyznievať ako neetické, tak aj na 

necitlivé zaobchádzanie s pocitmi sa môžeme pozerať ako na morálne 

neakceptovateľné. Malo by byť jasné, že tento emocionálny prvok v sociálnej 

práci nie je iba skúškou našich spôsobilostí, ale tiež hlavným etickým 

problémom. Správny prístup k pocitom je praktickou zručnosťou ako aj 

fundamentálnou hodnotou sociálnej práce. 

4. Akceptácia (Acceptance) - podľa Biesteka je dosť nejasne 

definovateľným termínom. Pokúša sa vysvetliť jeho význam v nasledujúcej 
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pasáži: akceptácia je princíp konania, kde pracovník zaoberajúci sa prípadom 

vníma klienta s jeho silnými a slabými stránkami, s jeho príjemnými 

a nepríjemnými kvalitami, s jeho pozitívnymi a negatívnymi pocitmi, s jeho 

konštruktívnymi a deštruktívnymi prístupmi a správania (1961, s. 72). Má to 

veľa spoločného s pojmom „nepodmienený pozitívny vzťah (unconditional 

positive regard)“. Týka sa pripravenosti pracovať s niekým, či už ho máme 

radi alebo nie, či schvaľujeme čo urobil, alebo nie. Podstatou etického 

princípu je, že každý má právo, aby sa k nemu pristupovalo dôstojne 

a s úctou. Odráža to humanistický princíp, že každá ľudská bytosť má 

hodnotu a ako uvádza Biestek: „žiadna individuálna charakteristika nestráca 

túto hodnotu“ (s. 73). To znamená, že ľudská dôstojnosť je niečo, čo má 

každý ako svoje právo, a nie ako niečo, čo si konkrétny jednotlivec musí 

zaslúžiť alebo dosiahnuť.  

5. Neodsudzujúci vzťah (Non-judgemental attitude) – je úzko spätý 

s hodnotou akceptácie. Nie je úlohou sociálneho pracovníka súdiť, 

posudzovať jednotlivcov alebo rodiny. Nie je to záležitosť „stanovenia viny 

alebo neviny, prípadne zodpovednosti za problémy alebo potreby“ (Biestek, 

1961, s. 90). Nepomáha riešeniu problému, ak sociálny pracovník odsudzuje 

svojho klienta. Pomoc by mala byť ponúknutá v súlade s potrebou 

a identifikovanými prioritami, a nie podľa toho, či jednotlivý klient si ju 

„zaslúži“. Napríklad, odmietnuť niekomu službu, pretože si sám spôsobil 

problém, je riskovať zvyšovanie tlaku na túto osobu, a tým stupňovať 

problém, môže sa vytvoriť začarovaný kruh, v ktorom odmietnutie pomoci 

vedie k zhoršeniu situácie. Bežným problémom posudzovateľa je nejasnosť 

verzus profesionalita. Nejasnosť vyplýva z položenia rovnítka pri 

profesionálnom posúdení (napríklad pri vytváraní obrazu o situácii ako 

súčasti procesu posúdenia) a tým, že sme posudzujúci (v zmysle robenia 

morálneho odsúdenia stanovením viny). Podobnosť terminológie by nemala 

viesť k tomu, aby sme si mysleli, že vykonanie „posúdenia“ (t. j. formovanie 

profesionálneho názoru založeného na dôkaze a analýze) ako súčasti 

každodennej praxe je nevyhnutne neetické. 

6. Slobodné rozhodovanie klienta (Client self-determination) - vzťahuje 

sa k veľmi dôležitej myšlienke, že sociálni pracovníci by mali zohrávať 

aktívnu úlohu pri poskytovaní pomoci klientom, pomáhať samým sebe, robiť 

vlastné rozhodnutia a aby boli zodpovední za svoje skutky. Hoci úloha 

sociálnej práce môže a často aj zahŕňa použitie sily a autority, všeobecne sa 

uznáva, že klient by mal robiť rozhodnutia a kroky na zlepšenie situácie.  

7. Dôvernosť (Confidentiality) - aby sa klient mohol cítiť dostatočne 

príjemne pri diskusii o citlivých osobných záležitostiach, je dôležité, aby 

cítil, že môže hovoriť otvorene, bez toho, aby sa informácie stali široko 

dostupnými. Dôvernosť je nevyhnutná ako základňa pre intervencie sociálnej 

práce založenej na dôvere a čestnosti. Biestek vyjadruje nasledujúcu 

myšlienku: dôvernosť je zachovanie tajnej informácie týkajúcej sa klienta, 
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ktorá je odhalená v profesionálnom vzťahu. Je založená na základnom práve 

klienta; je to etický záväzok pracovníka zaoberajúceho sa prípadom a je 

potrebná pre efektívnu prácu s prípadom. Avšak právo klienta nie je 

absolútne. Naviac, o tajomstvo klienta sa často delia aj iné profesionálne 

osoby v rámci organizácii a iných inštitúcii. Táto viazanosť potom zväzuje 

„všetkých rovnako“ (1961, s. 121).  

Týchto sedem etických princípov má veľký vplyv na sociálnu prácu. Sú 

oporou veľkej časti súčasnej praxe, nie sú však jedinými hodnotami, ktoré sú 

nosné pre prax.  

8. Úcta a rešpekt voči osobám (Respect for persons) - Shardlow 

vysvetľuje pojem úcty a rešpektu voči osobám nasledujúco: tento morálny 

princíp „úcta a rešpekt voči osobám“ je odvodený od Kantovho 

kategorického imperatívu. Charakterizuje sa rôzne, ale medzi najznámejšie 

formulácie patrí: nikdy by som nemal konať inak, akoby som si tiež želal, 

s výnimkou takého spôsobu, aby sa moja mravná zásada stala univerzálnym 

zákonom. Konajte takým spôsobom, aby ste sa vždy správali humánne či už 

k svojej vlastnej osobe alebo k osobe niekoho iného, nikdy nie iba ako k 

prostriedku, ale vždy aj ako k cieľu. Konať v súlade s touto hodnotou je preto 

správať sa k iným ľuďom takým spôsobom, aby ste cítili, že všetci ľudia by 

sa takto mali správať k sebe navzájom. Napríklad, nemali by ste klamať 

klientovi ani v prípade, ak cítite, že je to akceptovateľné. Podobne by sme 

nemali manipulovať s ľuďmi používajúc ich jednoducho ako prostriedok 

k dosiahnutiu cieľa. Hoci Kantova filozofia morálky je dosť zložitá a ťažká 

na osvojenie, hlavný bod je naozaj dosť jednoduchý, menovite význam 

správania sa k ľuďom s úctou a rešpektom. 

V súvislostiach tradičných hodnôt je veľmi významná práca Carla 

Rogersa (1961, s. 23). Jeho prístup „zameraný na osobu“ pomohol vytvoriť 

hodnoty sociálnej práce. Konkrétne ide o tri kľúčové pojmy a to kongruencia, 

empatia a bezpodmienečné prijatie.  

9. Kongruencia (Congruence) - týka sa ochoty a schopnosti sociálneho 

pracovníka byť úprimný a otvorený. Rogers (1961) to komentuje takto: 

v praxi platí, že personálna zmena je uľahčená, keď psychoterapeut je tým, 

čím je vo vzťahu ku klientovi. Je úprimný a bez „fasády“, ak otvorene 

prejavuje pocity a postoje, ktoré sa v tej chvíli odohrávajú v jeho vnútri. 

Zaviedol termín „kongruencia“, aby opísal túto podmienku (s. 61). Ak sa 

nám má podariť rozvinúť pracovný vzťah založený na dôvere a úcte, potom 

musíme dosiahnuť určitý stupeň takejto „kongruencie“ alebo úprimnosti. Ak 

by sme sa bez toho pokúsili ovplyvniť iných, bolo by to veľmi neetické. Táto 

hodnota má veľa spoločného s existencialistickou koncepciou autenticity 

a odmietnutím zlého úmyslu. V podmienkach sociálnej práce s mládežou je 

aktívne uplatňovaná v rodinnej terapii Virginie Satirovej.  

10. Empatia (Empathy) - je to podobné, ale aj odlišné od známejšej 

myšlienky „duševnej spriaznenosti“. Pociťovať „duševnú spriaznenosť“ 
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s niekým znamená mať rovnaké pocity ako druhá osoba. Napríklad, byť 

spriaznený s niekým, kto sa cíti veľmi smutný, znamená aj sám zdieľať tento 

smútok. Empatia, naopak je uvedomenie si a reagovanie na pocity inej osoby 

bez toho, aby sme sami mali tieto pocity. Je to veľmi zručná činnosť, keďže 

zahrňuje našu kontrolu nad našimi vlastnými pocitmi, pričom ostávame 

otvorení a citliví voči pocitom inej osoby. Ak nie sme schopní dosiahnuť 

prvé menované (stupeň kontroly nad našimi vlastnými pocitmi), potom sme 

vystavení riziku, že sa staneme príliš emocionálne závislí a emocionálne 

zaťaženie nás bude vyčerpávať. Ak by sme na seba naložili pocity všetkých 

ľudí, s ktorými pracujeme, veľmi rýchlo by sme dosiahli bod, že by sme 

neboli schopní zaoberať sa každodennými úlohami, ponechali by sme bokom 

náročnejšie úlohy. Dosiahnutie empatie nie je preto iba hodnotou sociálnej 

práce v zmysle dôležitého etického princípu, ale aj praktickou potrebou, 

nevyhnutnosťou vyhnúť sa vytvoreniu situácie, v ktorej si nevieme poradiť 

s výrazným emocionálnym tlakom. 

10. Bezpodmienečné prijatie (Unconditional positive regard) - týka sa 

potreby pracovať pozitívne a konštruktívne so všetkými klientmi, a nie iba 

s tými, ktorých uznávame, prípadne s ktorými sa dobre cítime. To znamená, 

že naša pozitívna pozornosť by mala byť nepodmienená. To spája prvky 

dvoch Biestekových hodnôt, menovite akceptácie a neodsudzujúceho 

prístupu. Ak sa neprepracujeme k tejto hodnote, je veľmi reálne 

nebezpečenstvo, že budeme diskriminovať určité skupiny komunity tým, že 

niektorým ľuďom poskytneme nižšiu úroveň služieb. Toto môže vyzerať ako 

veľké zneužívanie profesionálnej moci, a preto je eticky neakceptovateľné. 

Znamená to, že klienti dostávajú kvalitnú službu nie podľa ich potrieb, ale 

podľa rozmaru pracovníka. Naše negatívne pocity voči niekomu by nám 

zabránili pracovať s ním efektívne. Rozvíjanie nepodmienenej pozitívnej 

pozornosti je náročná úloha (Thompson, 1999, s. 115).  

Emancipačné hodnoty prinášajú nové riešenia do praxe sociálneho 

pracovníka prináša aplikácia emancipačných hodnôt ako doplnku tradičných, 

čím sa mení celý proces sociálnej práce ako výkonu. V 60. rokoch bola 

sociálna práca kritizovaná za príliš úzke a individualistické zameranie. 

Nedarilo sa jej adekvátne brať do úvahy širší sociálny a politický kontext 

praxe sociálnej práce. Viedlo to k vzniku toho, čo sa stalo známym ako 

„radikálna sociálna práca (radical social work)“, čo na druhej strane 

položilo základy antidiskriminačnej praxe (Thompson, 1999, s. 116). Zmeny 

v teórii a praxi spojené s týmto rozvojom uvedomovania si širších sociálnych 

faktorov boli sprevádzané rozvojom kľúčových hodnôt, čo bolo spojené 

s objavením sa nových hodnôt, ktoré idú nad rámec individualizmu tradičnej 

sociálnej práce a zdôrazňujú význam moci, nerovnosti, sociálnej 

spravodlivosti atď. Výraznejšie sociologicky explicitné zameranie súčasnej 

sociálnej práce sa niekedy nesprávne interpretuje ako náhrada za 

psychologický pohľad na skoršie formy teórie a praxe, a nie ako ich 
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transcendentnosť. Modernejšie, súčasnejšie hodnoty sú prezentované skôr 

ako doplnok a podpora tradičných hodnôt, než ako ich náhrada. Netvrdíme, 

že tradičné hodnoty boli v určitom zmysle „nesprávne“, ale skôr, že nemali 

dosť veľký dosah, mali príliš úzke a individualistické zameranie. Je možné 

uviesť mnoho hodnôt, ktoré sú vo väčšom súlade s týmto širším hľadiskom, 

ale tak ako pri tradičných hodnotách načrtnutých vyššie, mali by sme si 

uvedomiť, že nie je možné uviesť kompletný, alebo vyčerpávajúci zoznam, 

a tak ide o výber tých „najdôležitejších“.  

1. Deindividualizácia (Deindividualization) – v kontexte jedinečnosti 

jedinca je potrebné si uvedomiť, že nie sme iba jedinečné bytosti. Existujú 

významné štruktúry, ktoré (napríklad signifikantné sociálne útvary), ktoré 

zohrávajú dôležitú úlohu vo formovaní našich vlastností, potrieb, problémov 

a potencionálnych riešení. Thompson et al. (1999, s. 117) tvrdí, že 

„deindividualizácia“ je potrebná ako dodatok k individualizácii, aby nás 

neodrádzalo vidieť klientov v ich širšom kontexte, hlavne v rámci kontextu 

príslušnosti k utláčaným skupinám: napríklad, ak sa zaoberáme ženou 

vystavenou opresii, význam rodu môže vystúpiť do popredia (Brown 

a Harris, 1978, s. 8) a aspekty depresie môžu byť spojené s domnienkami o 

ženskej úlohe v spoločnosti. Týmto spôsobom je možné vyhnúť sa klasickej 

chybe podnecovania žien k tomu, aby boli viac „ženské“. Je možné pomôcť 

im pochopiť svoje pocity v kontexte nájdenia pozitívneho významu, a nie iba 

prijatia akceptovanej spoločenskej úlohy, hlavne, keď to môže byť tak, že 

takéto opresívne rodové domnienky zohrali signifikantnú úlohu na začiatku 

opresie, napríklad v súvislosti s domácim násilím, obmedzenými 

možnosťami osobného uspokojenia, alebo sexuálnym obťažovaním.  

2. Rovnosť (Equality) - bežnou chybou je predpokladať, že rovnosť je to 

isté ako uniformita, rovnakosť, že tým najlepším spôsobom zabezpečenia 

rovnosti je rovnako pristupovať ku každému. Problémom tohto pohľadu je 

neschopnosť uvedomiť si, že „rovnaký prístup ku každému“ má za dôsledok 

upevňovanie existujúcej nerovnosti. Podporovať rovnosť je preto komplexná 

záležitosť a nemôže byť redukovaná na rovnaký prístup ku každému. 

Existencia veľkej miery nerovností v súvislosti s príslušnosťou k rase, 

prípadne v súvislosti s triedou, rodom, vekom, neschopnosťou, sexuálnou 

identitou atď. je dôležitou skutočnosťou, ktorú si treba uvedomiť. Je to len 

krátko, čo sa rovnosť dostala na prominentné miesto agendy sociálnej práce. 

Nerovnosti sú obzvlášť relevantné v sociálnej práci, lebo veľa klientov má 

skúsenosti s jednou alebo viacerými formami znevýhodnenia. Tradičné 

hodnoty bezpochyby odmietali predsudky a diskrimináciu ako neetickú prax. 

Dôraz na jedinca by nám nedovolil uvedomiť si, že diskriminácia nepôsobí 

iba na úrovni osobných predsudkov, ale aj v súvislosti so spoločnými 

normami, hodnotami, domnienkami, významami a stereotypmi, ako aj 

štrukturálnou úrovňou mocenských vzťahov, sociálnymi inštitúciami a pod. 
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(Thompson, 1999, s. 118). Korene nerovnosti však zasahujú oveľa hlbšie než 

korene rovnosti. 

3. Sociálna spravodlivosť (Social justice) - sociálna práca vo veľkej miere 

zahŕňa prácu prevažne s tými skupinami spoločnosti, ktoré majú viac než 

priemerný podiel chudoby, deprivácie a sociálneho znevýhodnenia. Mnohí 

klienti boli obeťami zneužívania, vykorisťovania alebo degradácie v rukách 

silnejších skupín alebo jedincov. Väčšinou to spadá do jednej alebo viacerých 

foriem nerovnosti alebo sociálneho znevýhodnenia. Sociálna nespravodlivosť 

je preto niečo s čím sa stretávajú sociálni pracovníci v každodennej praxi. 

Z tohto pohľadu by nás nemalo prekvapiť, že na sociálnu spravodlivosť sa 

teraz vo väčšej miere dpozeráme ako na dôležitú hodnotu. Prehliadať takúto 

nespravodlivosť v práci bez snahy venovať sa jej ako závažnému sociálnemu 

problému je jednoznačne neetickou formou práce, pokiaľ necháme bez 

povšimnutia opresívne štruktúry a zaužívané praktiky. Ako sme už uviedli 

(Skidmore, 1997, s. 477), ústredným bodom sociálnej práce je: „pozdvihnúť 

ľudský proces“.  

4. Partnerstvo (Partnership) - na najjednoduchšej úrovni, partnerstvo 

znamená pracovať s klientmi a nie robiť veci pre nich. Zahŕňa to zbavenie sa 

zastaraných pohľadov na sociálnu prácu ako formy „sociálneho lekárstva“, 

v ktorom odborný sociálny pracovník posudzuje problém a predpisuje liečbu 

alebo „ozdravovací program“. Môžeme ísť aj o krok ďalej tým, že zapojíme 

klientov do plánovania služieb, rozvíjania taktiky, postupov, atď., takýto 

prístup je prístupom účasti, zapojenia užívateľa. Partnerstvo však nie je iba 

práca s klientmi. Zahŕňa to aj spoluprácu s inými profesionálmi ako súčasť 

multidisciplinárneho prístupu. Znamená uvedomenie si toho, že najlepšie 

výsledky dosiahneme efektívnou prácou v tandeme s kolegami z iných 

organizácií (zdravotní pracovníci, lekári, psychiatri, ošetrovatelia, učitelia 

apod.).  

5. Občianske práva a povinnosti (Citizenship) - hlavnou implikáciou 

funkcie byť občanom je mať určité práva, preto občianske práva a povinnosti 

sú dôležitou hodnotou, ktorá kladie dôraz na práva a sociálnu inklúzia. Práva 

postihnutých ľudí sú často zanedbávané ako výsledok zamerania sociálnych 

pracovníkov skôr na poskytovanie služieb starostlivosti než na podporovanie 

práv byť schopný participovať v spoločnosti vo veľkej miere rovnako, ako 

ľudia bez postihnutia (Thompson, 1999, s. 118). To sa tiež úzko vzťahuje 

k pojmu sociálnej inklúzie, odstraňovaniu marginalizácie, stigmatizácie 

a sociálnej exklúzie, ktoré zažívajú mnohí klienti sociálnej práce. Byť 

občanom znamená mať sociálne práva a byť pojatý do hlavného prúdu 

spoločenského života. V tomto ohľade väčšina praxe sociálnej práce zohráva 

ústrednú úlohu pri podpore alebo oslabení statusu občianskych práv 

a povinností konkrétneho jedinca, rodín alebo skupín, ktorí sú náchylní 

k sociálnej exklúzii.  
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6. Posilnenie (Empowerment) - je to široko používaný termín, ktorý 

podlieha rôznym definíciám a rôznemu používaniu (Thompson, 1999, s. s. 

118). Na najjednoduchšej úrovni, sa dotýka procesu získania väčšej kontroly 

nad životom a okolnosťami. Avšak jeho použitie v sociálnej práci zachádza 

za tieto hranice a prihliada na diskrimináciu a opresiu. To znamená, že 

posilnenie je viac než tradičný pojem „zmocňovania“. Smeruje 

k napomáhaniu vyzbrojiť ľudí na úlohu zbavovať sa sociálneho 

znevýhodnenia a nerovnosti. Posilnenie nie je iba psychologický proces, ale 

tiež spoločenský a politický. Solomonová (1976) píše o posilňovaní: ako 

o procese, kde osobám, ktoré patria medzi stigmatizovanú spoločenskú 

kategóriu prostredníctvom ich života, je možné pomôcť rozvíjať a zvyšovať 

zručnosti v uplatňovaní interpersonálneho vplyvu a vykonávaní hodnotných 

spoločenských úloh (Thompson, 1999, s. 112).  

7. Autenticita (Authenticity) - autenticita je existencialistický pojem. Týka 

sa uvedomenia si „radikálnej slobody“, poznania, že každý jednotlivec nie je 

slobodný iba preto aby si vybral, ale že si musí vybrať v zmysle 

zodpovednosti za svoje vlastné konanie. To, čo sa nám stáva, vymyká sa 

čiastočne našej kontrole, ale tiež vplýva na naše rozhodnutia a kroky. A mali 

by sme pamätať, že vyhýbanie sa rozhodovaniu je už samo osebe 

rozhodnutím či voľbou. Podobne je to aj keď nekonáme, ak nie dokonca viac. 

Autenticita znamená tiež schopnosť uvedomiť si hranice medzi tými 

aspektmi nášho života, ktoré môžeme kontrolovať a tými, ktoré nemôžeme. 

Je to dôležitá hodnota sociálnej práce na dvoch úrovniach. Po prvé, pre 

sociálneho pracovníka je životne dôležité to, aby si bol vedomý svojej 

vlastnej zodpovednosti a nevyhýbal sa svojej úlohe v situáciách, s ktorými sa 

stretáva. Po druhé, ak máme hrať úlohu v posilňovaní mladej generácie ako 

klienta, potom musíme byť schopní im pomáhať v dosahovaní autenticity 

tam, kde je to potrebné.  

 

Záver 

Sociálna práca s mládežou by mala vytvárať podmienky pre rozvoj a 

uplatňovanie kompetencií sociálneho pracovníka a pracovníčky, ktoré by 

rešpektovali ich hodnotovú orientáciu v súlade s ich spôsobilosťami 

a jedinečnosťou práce s mladou generáciou. Profesionalizácia výkonu sa 

realizuje častokrát iba na úrovni normatívnej - cez usmernenia, nariadenia, 

vyhlášky, avšak hodnotová základňa je vnímaná iba ako „súkromná kategória 

výkonu“. Ale práve ona je najťažšou úlohou stojacou pred sociálnym 

pracovníkom v tom, že prináša každodenné riešenie etických problémov a 

dilem. Naskytá sa samozrejmá otázka. Prečo je tomu tak. Prečo sa s 

problematikou hodnôt v sociálnej práci stretávame len okrajovo, a to isté platí 

aj o ich zakomponovaní do právnych noriem. Implicitne ich nachádzame iba 

v Etickom kódexe sociálnych pracovníkov, či Etickom kódexe pracovníka 

štátnej správy, či samosprávy, ktoré sú však len odporúčaním, nie záväznými 
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dokumentmi. V teoretickej rovine a určení východiskovej platformy pre 

aplikáciu hodnôt do praxe sociálnej práce je situácia obdobná, stojíme na 

začiatku odborného dialógu. Najväčšie riziká sa javia hlavne v súvislosti 

uplatnenia hodnôt pri takých dôležitých procesoch akými je posúdenie 

životnej situácie mladého človeka či už samotná intervencia, ktorých 

výsledkom bez rešpektovania pozitívnych hodnôt je neetickosť spojená s 

dehumanizáciou, opresiou, diskrimináciou a pod. Generalizujúc spolu s 

Thompsonom (1999, s. 124) môžeme povedať, že hodnoty sú jednou z tých 

vecí, z ktorými bude potrebné zápasiť počas celej našej praxe. Hodnoty 

vyrastajú z toho, že rôzni ľudia sa zaoberajú zložitosťami života a 

„existenčnými problémami“ rôznym spôsobom, z rôznych hľadísk a s 

rôznymi cieľmi. Obraz hodnôt sa preto sústavne mení, je to kaleidoskop 

širokého rozsahu problémov, z ktorých každý má svoju vlastnú zložitosť a 

odtiene. Je potrebné zdôrazniť, že tento „kaleidoskopický účinok“ nie je tým, 

čo treba riešiť, je to skôr zložité teritórium, na ktorom sa my ako 

profesionálni sociálni pracovníci nachádzame. Keby boli hodnoty 

jednoduchou záležitosťou, ktorú je možné zvládnuť pomocou príručky 

postupov, nepotrebovali by sme mať profesionálnych pracovníkov z praxe 

vyškolených v umení pracovať so zložitými a meniacimi sa situáciami. 

Potrebovali by sme iba „sociálnych technikov“ skôr než flexibilných 

praktikov, od ktorých závisí vysokokvalitná profesionálna sociálna práca 

s mladou generáciou, ktorá v sebe obsahuje črty jedinečnosti, komplexnosti a 

kontinuálnosti. 
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