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Význam reflexie hodnotovej sféry v sociálnom kontexte2 

The importance of reflection value sphere in a social context 

 
Viera BILASOVÁ 

 

 
Abstrakt 
Témou príspevku je reflexia hodnotovej dimenzie v sociálnom kontexte. 

Hodnotová dimenzia života patrí ku kľúčovým a konštitutívnym prvkom ľudského 

bytia. Reflexia problematiky hodnotovej sféry, vrátane metodológie jej skúmania 

i aplikovania do praxe patrí k témam sociálnej práce, ktoré si zaslúžia aktuálnu 

pozornosť. Hodnotová racionalita v prístupe k analýze sociálnej reality patrí 

k základnej výskumnej orientácii a spolu s jej etickou dimenziou ovplyvňuje aj 

rozhodovanie, správanie a konanie jednotlivca i spoločnosti. 

Kľúčové slová: reflexia, hodnoty, poznanie, sociálna veda, spoločnosť 

 

Abstract 

The reflection of the value dimension in the social context is analyzed in the 

article. The value dimension of life belong to key and constitutive elements of the 

human beings. Reflection of value sphere issues including methodology of their 

research and application into practice belong to the topic of social work which deserve 

the current attention.Value rationality in an approach to analysis of social reality 

belong to basic research orientation and along with its ethical dimension also have 

impact on decision making, behaviour, actions of individuals and those of society.  

Keywords: reflection, values, knowledge, social science, society 

______________________________________________________________ 

 

Úvod 
Od nepamäti je ambíciou človeka svet nielen poznávať, ale súčasne ho aj 

posudzovať či hodnotiť, a tak možno považovať hodnotovú sféru za kľúčovú 

dimenziu ľudského života a medziľudských (spoločenských) vzťahov. 

Hodnotová dimenzia sa stala predmetom skúmania mnohých sociálnych aj 

humanitných vied a postupne nadobudla silný interdisciplinárny rozmer. 

Reflexia axiologickej problematiky v rámci spoločenskovedného skúmania 

patrí k zásadným otázkam, ktoré poukazujú nielen na teoretickú stránku 

problematiky, ale predovšetkým na jej praktický význam a konzekvencie 

pre sociálnu prax. 

V súčasnosti sa navyše stretávame s novými spôsobmi socializácie 

podmienenými prudkými zmenami foriem a štruktúry života, a tie 

si vyžadujú svoju pozornosť a aktuálnu reflexiu, ktorá sa nezaobíde bez 

interdisciplinárneho prístupu. K závažným faktorom vplývajúcim na 

                                                           
2 Inštitút etiky a bioetiky, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita: 

viera.bilasová@unipo.sk; tel. +0421 51 7570291 
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charakter socializácie v súčasnosti patria aj procesy sociálnej diferenciácie 

spojené s limitovanými možnosťami prístupu k zdrojom uspokojovania 

potrieb, ktoré súčasne vytvárajú priestor nových hodnôt, neraz aj 

ohrozujúcich humánny a dôstojný spôsob života
3
. Nový druh sociálnej 

viazanosti sa aj podľa Ulricka Becka zrodil v súčasných podmienkach 

rizikovej spoločnosti a prejavuje sa ako „trojnásobná individualizácia
4
“. 

Prístup k sfére produktov konzumnej spoločnosti, dôstojnosť a kvalita života 

sú súčasťou každodennej podoby sociálnej reality, ktorá determinuje spôsoby 

správania sa i rozmanité formy života, a preto si vyžadujú dôslednú reflexiu 

aj hodnotovej sféry, vrátane reflexie etickej. Narastajúci svet vecí a miera 

hyperspotreby má zásadné dôsledky na individualitu a slobodu osobnosti, 

mení sa spôsob pôsobenia inštitúcií, používania pravidiel v živote a narastá 

odstup v medziľudských vzťahoch čím sa menia aj základné koordináty 

sociosféry sprevádzané neutralizáciou sociálna, resp. „dobra prvotnej 

sociality“ (Sisáková 2002, s. 23). 

Zvláštnu pozornosť si zaslúži kultivácia hodnotovej sféry v edukácii 

a príprave odborníkov. Mnohé výskumy, napriek dynamickým zmenám 

zaznamenaným v našich podmienkach, ukazujú na dôležitosť hierarchie 

hodnôt, ktorá determinuje svojským spôsobom motiváciu správania 

a konania. Špecifický význam a dôležitosť získava hodnotová orientácia aj vo 

výchove mladej generácie. Funkčnosť hodnotovej orientácie sa nevyčerpáva 

selekciou hodnôt, ich používaním a tvorbou, ale ako upozorňuje Vladimír 

Brožík, je stále prítomnou podmienkou rozvoja človeka a v rámci tejto 

činnosti sa stáva človek osobnosťou a utvára sa aj jeho „Ja“, ktoré sa 

výberom hodnôt potvrdzuje a ďalej rozvíja (Brožík 2000, s.125). 

 

 

 

                                                           
3 Ako aktuálny príklad možno uviesť rast počtu dôchodcov v dôsledku starnutia 

populácie vnímaný aj ako prejav rastu rizikových skupín sprevádzaných procesmi 

degradácie ľudskej dôstojnosti, keď časť ľudí žije na hranici minimálnych príjmov 

s podporou a za pomoci iných, charity či inej inštitucionalizovanej podoby sociálnej 

podpory. K takto potenciálne rizikovým skupinám možno zaradiť aj ďalšie skupiny 

nezamestnaných mladých absolventov škôl či marginalizáciu iných skupín armády 

nezamestnaných, bezdomovcov a pod.  

4 Ulrich Beck upozorňuje na dôležitý fakt, že individualizácia nie je vynálezom druhej 

poloviny 20. storočia, ale považuje ju za aspekt civilizačného procesu od renesancie. 

„Trojnásobnú“ individualizáciu charakterizujú tri momenty – oslobodenie človeka, 

strata stability a nové spôsoby kontroly. Dôsledkom týchto procesov individualizácie 

sa stáva taká forma zospoločenštenia, ktorá je závislá na trhu, práve a vzdelaní. Pojem 

rizikovej spoločnosti trvá na nekompatibilite rozdelenia bohatstva a rozdelenia rizika 

a na konkurencii ich „logík“ (Beck 2011, s. 206, 254). 
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Poznávanie a hodnotenie sociálnej reality 

Sociálne vedy priniesli nesporne mnohé výsledky, ktoré prispievajú 

k poznaniu a pochopeniu sociálnej reality, spolu s významovým členením 

v rovine sociálnej praxe ako jej netradičným chápaním. Súčasne dospeli 

k poznaniu dôležitosti väzby kognitívnych a hodnotových procesov 

v správaní človeka, ktoré nie sú dostatočne vysvetliteľné len na báze 

empirických pozorovaní a výskumov. Základný rozpor je v názore, či vedy 

poskytujú len deskriptívne tvrdenia, ktoré sú považované za hodnotovo 

neutrálne, alebo pracujú aj s hodnotovými tvrdeniami. Tento spor má zásadný 

metodologický význam a je vnímaný ako problém hodnotovej neutrality, 

ktorá je práve pre spoločenské vedy spornou otázkou. Keďže predmetom 

sociálnych a humanitných vied je sociálna realita, sociálny systém, 

spoločnosť a človek vrátane jeho konania, dynamika a špecifickosť tohto 

predmetu otvára mnohé otázky. Kľúčom k riešeniu je vymedzenie pojmu 

hodnoty, čo nie je jednoduché na pozadí značnej plurality predstáv o ich 

povahe. Pri riešení otázky vplyvu hodnôt na vedecké bádanie si treba 

postaviť predovšetkým otázku o ich vplyve na správanie a konanie indivíduí 

a skupín, a tak „skutočný zmysel otázky hodnotovej neutrality nie je 

v popieraní hodnotovej viazanosti vedy, ale v jasnom odlíšení pravdy ako 

vzťahu obsahu našich tvrdení k objektívnej realite od hodnoty ako vzťahu 

objektívnej reality k našim potrebám a záujmom (...) a v úsilí o zjednotenie 

objektívnej vedy s pokrokovým sociálnym hnutím za likvidáciu chudoby, 

ekonomickej, sociálnej, politickej a kultúrnej nerovnosti, za všestranný 

rozvoj tvorivých ľudských bytostných síl“ (Černík 2010, s. 802). 

Sociálna práca má svoje špecifické postavenie medzi sociálnymi vedami, 

ako teória i ako praktická profesia má silné hodnotové štandardy. Je 

charakteristická svojou historickou i neustále sa rozvíjajúcou misiou 

pomáhať a pracovať pre ľudí, ktorí sú zraniteľní, majú svoje nenaplnené 

sociálne potreby, sú utláčaní či žijúci v sociálne nevýhodných podmienkach. 

Zložitosť a protirečivosť sociálnej sféry života spoločnosti aj jednotlivca 

podlieha teoretickej analýze a skúmaniu podmienenosti sociálnych systémov 

a ľudského konania, ktoré vnímame ako sociálne fungovanie. Opiera sa 

jednak o všeobecné teoretické východiská pri hodnotení partikulárnych 

vzťahov a prejavov sociálneho konania, a to v rámci rešpektovania ľudských 

práv a hodnôt, ale súčasne sa opiera aj o špecifické profesijné prístupy 

a praktiky, ktoré napomáhajú formovaniu rovnováhy v sfére sociálneho 

fungovania
5
. Diverzita prístupov k životu a jeho foriem je neraz výrazom 

práve rozdielnosti hodnôt, ktoré nachádzajú svoju podobu aj v sociálnych 

programoch či systémoch. Úlohou sociálnej teórie je hľadať kooperatívne 

                                                           
5 Možno súhlasiť s názorom Zuzany Palovičovej, ktorá považuje termín sociálneho 

fungovania za kľúčový pri úsilí o hodnotný stav ľudského bytia (2013, s. 61). 
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stratégie pri riešení sociálnych konfliktov a priorizovať také metódy 

a spôsoby práce, ktoré pomáhajú rozvíjať sociálne kompetencie a zručnosti 

a súčasne prenášať aj etické normy a princípy do operatívnych postupov ako 

súčasť praktík sociálnej práce. 

Vstúpiť do zložitého priestoru spoločenských vzťahov predovšetkým ako 

vzťahov medziľudských sa nezaobíde bez filozofických východísk, ktoré 

posilňujú metodológiu ich poznania. Spočívajú predovšetkým v pohľade na 

sociálnu realitu ako celok vzťahových súvislostí, v ktorých existujú určité 

„pravidelnosti“, ktoré vnímame ako všeobecné stránky vzťahu človeka 

k svetu i k iným členom spoločenstva. Súčasne je dôležité v rámci 

dynamického celku vnímať vývoj sociálnej reality v kontextoch jej hlavných 

a parciálnych častí, ktoré majú svoje zvláštnosti. Uchopiť sociálne procesy 

v ich komplexnosti a vzájomnej podmienenosti, neraz aj protirečivosti, sa 

viaže na vysvetlenie sociálnych štruktúr na jednotlivých úrovniach, ale 

súčasne si vyžaduje aj určitý stupeň reflexivity viazanej na metódu 

interpretácie ľudskej problematiky, ktorá nie je postrehnuteľná len exaktne či 

empirickými metódami. Človek je z tohto pohľadu aktívnym bytím, ktorý 

svet nielen reflektuje, ale svojím vedomím a sebauvedomením aj cielene 

pretvára. Sprevádzajú ho nielen procesy sociálnej adaptácie, ale 

predovšetkým je sociálnym aktérom, ktorý prispieva a kreuje svoj vlastný 

svet ako svet spoločný a zdieľaný s inými. Socializácia je účinná vtedy ak 

hodnoty nájdu v človeku svoju ozvenu a človek sa stáva oprávneným účelovo 

veci domýšľať, a tak kreovať aj kauzálne podmienené procesy. 

Sociálna realita nie je neutrálna a nemožno k nej pristupovať len 

deskriptívne z hľadiska poznania daného stavu – aký svet je. Práve situácia 

človeka, a to predovšetkým sociálna, ho predurčuje nielen byť jeho súčasťou, 

ale predovšetkým vo svete fungovať a prispôsobovať svet svojim potrebám a 

záujmom. Navigácia vo svete potrebuje svoje pravidlá a každý rozumne 

uvažujúci sociálny aktér prispieva k ich dodržiavaniu i kreovaniu. Vlastnosť 

racionality sa v takomto prípade javí ako vonkajšia vo vzťahu k hodnotám, 

ktoré sú pilierom jeho aktivít, vrátane vyrovnávania sa s potrebami - 

individuálnymi/spoločenskými. Zmyslom praktickej racionality sa tak stáva 

prispôsobenie preferencií a ašpirácií tomu, čo je možné. Každá racionalita je 

prejavom sociality ako potreby človeka žiť v spoločenstve. Súčasne však 

môžeme hovoriť aj o sociálnej racionalite, ktorá sa viaže na určitú mieru 

schopnosti kooperovať a komunikovať (Višňovský 2009, s. 44). Práve jej 

nedostatok či nízka rozvinutosť spôsobuje narušenie sociálnej interakcie 

a stáva sa problematickou pre sociálne fungovanie a vyžaduje si odbornú 

pomoc a intervenciu. 

 

Svet hodnôt 

Hodnoty vo svete človeka sú výrazom jeho postojov a skúseností 

navonok a prostredníctvom nich dokáže povedať iným, čo je pre neho 
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dôležité. Hodnoty sú osvojované v procese socializácie a nadobúdajú podobu 

individuálnu, ktorá sa viaže na preferencie ako vyjadrenia vlastného chcenia, 

alebo majú význam ako zdieľané hodnoty (platné), ktoré vytvárajú určité 

hodnotové vzorce a podieľajú sa výrazne na vývoji sociálnej skutočnosti 

i jednotlivca. Takéto hodnoty sa stávajú súčasťou skutočnosti a sú 

považované za objektívne platné a poznateľné. Rozlíšenie hodnôt a spôsobu 

ich poznania umožňuje racionálne skúmanie a svet hodnôt sa tak stáva 

dôležitým pilierom porozumenia životným situáciám a orientácie v ľudskom 

svete. 

Neustále napätie medzi potrebami, princípmi, záujmami a ideálmi tvorí 

esenciálny základ hodnotovej dimenzie života, ktorá postuluje potrebu 

regulovania a voľby pravidiel pri preferencii hľadísk. Akceptácia 

a zvnútornenie hodnotových prístupov projektuje v určitom zmysle aj účinky, 

ktoré majú byť v jednotlivých situáciách preferované alebo sa ich treba 

zrieknuť, a to často aj nezávisle na kauzálnej schéme. Každý druh ľudskej 

činnosti (praktík) je spätý s hodnotami ako základným konštitutívnym 

prvkom, ktorý v sebe obsahuje aj určitý etický projekt ako vyjadrenie vzťahu 

k druhému. Tento rámec prítomnosti etickej dimenzie sprevádza ľudský život 

od jeho počiatkov a patrí k niečomu, čo možno považovať za jeho 

„genetický, archetypálny rys poukazujúci na podstatné črty obecného 

ľudstva, za schopnosť uskutočňovať životný étos v dimenzii dobra a zla (...) 

Toto etično sa stalo súčasťou sociálneho bytia i jeho reflexie a hodnoty tvorili 

platformu pre životné princípy ľudského správania sa“ (Rolný 1993, s. 90). 

Transformácia hodnôt do praktického života nie je mechanická a nie je 

možná ani deduktívnym či logickým postupom. Vyžaduje si špecifickú úvahu 

nielen o tom, aké miesto majú hodnoty vo svete faktov, ale v rámci 

porozumenia sociálnym vzťahom je dôležité ozrejmiť aj miesto faktov 

sociálneho sveta vo svete hodnôt človeka ako jednotlivca a člena 

spoločenstva. Vzájomná interakcia individuálneho a spoločenského si 

vyžaduje hlbšiu analýzu vrátane hodnotovej dimenzie života. Hoci hodnoty 

vnímame v prepojení na naplnenie potrieb, v žiadnom prípade ich nemožno 

na takéto uspokojenie potrieb redukovať. Hodnota je v skutočnosti to, čo 

potrebu presahuje a je výrazom určitých pozitívnych ambícií, ktoré sú 

sprevádzané aj mierou transcendencie každodennej samozrejmosti. Je 

spojená s ideálmi a cieľmi človeka, ktoré sa viažu nielen na to čo je, ale 

predovšetkým na to, čo by (ne)malo byť. Osou takého smerovania je 

korelácia na pozitívne hodnoty, ktoré prekračujú existujúci stav a sú viazané 

na takú voľbu, ktorá sa neuspokojuje s danou situáciou a neobmedzuje 

osobné ašpirácie. Konkrétnym príkladom môže byť situácia, keď 

znevýhodnení jednotlivci/skupiny sa adaptujú na daný stav a svoj sociálny 



 

26 

 

status dokonca považujú za správny
6
 a ich sociálny boj o uznanie je tak 

určený „mierou začlenenia aktéra do určitých sociálnych konštelácií 

(spoločenské inštitúcie a konanie)“ (Hrubec 2012, s. 114). 

Hodnoty sa stávajú osou situácie, v ktorej ľudský čin/konanie vnímame 

a nazeráme ako prítomnú axiosféru, ktorá napomáha uschopňovať človeka 

v jeho adaptovaní sa na realitu i pri jej kreovaní pre seba prostredníctvom 

naplnenia potrieb a záujmov. Hodnotovú dimenziu tak možno považovať za 

určité aktívum ľudského bytia, ktoré ho generuje ako “homo aestimas
7
“. 

Človek je schopný odlišovať v rámci sociálneho vzťahu to, čo je hodnotné 

i to, čo je hodné oceňovania: „Ľudské bytie nemôže byť považované výlučne 

za homo faber či homo cogitans. Významy v ľudskom svete totiž 

neobjavujeme ako fixné či ustálené, ale človek ich vkladá do svojho sveta 

a priznáva im normatívnu podobu, ktorá je spravidla výrazom hodnotovej 

platformy života jednotlivca aj spoločnosti. Človek vie, koná, prepožičiava 

nový význam objektom poznania a tieto činnosti kvalitatívne generuje ako 

hodnotné bytie“ (Grűnberg 2000, s. 110). Hodnoty tak netvoria niečo 

dodatočné či pridané k životu, ale sú špecifickým spôsobom ľudskej 

existencie ako bytie čo (seba)kreuje a hľadá v ľudskom svete poriadok 

a harmóniu. 

Hľadanie rovnováhy v medziľudskom spolunažívaní sa viaže na vedomé 

rozvíjanie optimálnej jednoty chcenia a konania, ktorá nie je dosiahnuteľná 

bez normativity, ktorá je dodnes považovaná za aktuálnu tému v sociálnych a 

humanitných vedách. Podľa Emila Višňovského „normy tvoria jadro 

sociálneho poriadku a sú nástrojom sociálnej koordinácie (regulácie, 

kontroly) ľudského konania (2016, s. 5). Zmysel a vôľa na dodržiavanie 

pravidiel v medziľudských vzťahoch sa opiera nielen o zvyk, tradíciu, ale aj o 

                                                           
6 Zuzana Palovičová pri skúmaní problematiky sociálneho fungovania upozorňuje na 

moment neschopnosti jednotlivca či sociálnej skupiny riešiť situáciu spojenú 

s nedostatkom hodnotovej hierarchie, zodpovednosti a vlastných ambícií. Ako 

dosiahnuť hodnotný stav bytia je aj súčasťou teoretických diskusií a autorka uvádza 

na porovnanie dve základné teórie – teóriu sociálnych rolí (H. Bartlett) a teóriu 

sociálnej spôsobilosti (A. Sen, M. Nussbaum). V prvej teórii sa dôraz kladie na 

odkrývanie príčin sociálnych konfliktov predovšetkým u jednotlivca a jeho 

spôsobilosti zvládnuť sociálne role. Druhá teória upriamuje pozornosť na sociálne, 

politické a ekonomické determinanty, ktoré vplývajú na (ne)zodpovedné správanie 

jednotlivca v kontexte štrukturálnych zmien a ich dôsledkov a sociálnu podmienenosť 

považujú za rozhodujúcu (2013, s. 65 – 70). 

7 Pojem má axiologický význam a používa sa na hodnotové označenie bytia – človek 

ocenený, hodnotný, úctyhodný; je výrazom jednak hodnotovej dimenzie ľudskej 

racionality a viaže sa aj na praktickú racionalitu, ktorá je saturovaná sociálnou praxou 

a morálnou reguláciou v duchu humánneho programu sociálneho fungovania 

(Grűnberg 2000, s. 60). 
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mnohé teoretické koncepty, ktoré považujú normy za spôsob dosahovania 

i vytvárania sociálneho dobra. Aj keď normy sú neraz považované za určité 

obmedzenia slobodného rozhodovania, predsa len vytvárajú svojský priestor 

pre voľbu a „platí to predovšetkým pre sociálne normy, vrátane noriem 

morálnych. V prípade morálnych noriem je to priestor vymedzený polaritou 

dobra a zla“ (Bohunická 2016, s. 68). Normy možno vnímať ako imperatívny 

výraz určitých hodnôt, ktoré v nestabilnom hodnotovom prostredí poskytujú 

určitý kompas pri rozhodovaní a zdôvodňovaní konania: „Konať racionálne 

znamená naučiť sa ´pravidlá hry´ a dodržiavať ich; konať kreatívne a múdro 

znamená tieto postuláty uplatňovať v záujme rozvoja a dobra“ (Višňovský 

2009, s. 35). 

 

Profesia a hodnoty 

Sociálna práca patrí k tým profesiám, ktorá je svojím obsahom silne 

humánna a svojimi metódami a praktikami sa viaže na etické hodnoty, 

princípy a normy. Etika má v sociálnej práci rôznu podobu – je súčasťou 

rozhodovania sociálneho pracovníka ako osobnosti odborníka a súčasne má 

i kodifikovanú podobu, ktorá prostredníctvom etických kódexov poskytuje 

určité všeobecné normatíva a napomáha v boji proti neetickým praktikám. 

Prítomnosť hodnôt je výrazom určitého všeobecného konsenzu v priestore 

sociálnej práce i sociálnej starostlivosti, ktorý nachádza svoj výraz 

v kódexoch – profesijnom aj etickom. 

Každá profesia má svoje atribúty kognitívne, ktoré sa opierajú o rozvoj 

schopností, kompetencií a zručností a sú výrazom odbornej prípravy 

(poznanie, teórie, koncepty, vzdelanie, skúsenosti a pod.) a súčasne má svoju 

hodnotovú dimenziu, ktorá sa v danej profesii opiera o praktickú racionalitu 

rozvíjanú a koordinovanú jej normatívnou povahou. V praxi však neraz 

dochádza k tomu, že sa redukuje prítomnosť hodnotovej dimenzie v profesii 

len na existenciu etických kódexov ako normatívneho štandardu uplatňovania 

hodnôt v praktickej oblasti. Prítomnosť étosu profesie a étosu profesionála, 

ako pracovníka v danej oblasti, nemožno vyčerpať len kodifikáciou etiky, ale 

hlbším prienikom morálnych hodnôt a princípov do etiky vzťahov a etiky 

práce. Dotýka sa jednak vnútornej štruktúry profesijnej organizácie či 

inštitúcie, čo môže čiastočne postihovať etický kódex, ale súčasne sa to 

dotýka aj osobnostných predpokladov a etickej spôsobilosti jednotlivcov, 

ktorí vzájomne kooperujú a svojou účasťou v daných vzťahoch (sociálny 

pracovník – klient) posilňujú a prispievajú k podobe étosu profesie i jeho 

rozvoju vo vzťahu k spoločenskej, teda aj mimoprofesijnej sfére. 

Svoju podobu a dosah na sociálnu sféru má aj podoba inštitucionalizácie 

noriem vrátane etiky, ktorá vstupuje do mechanizmov práce sociálnych 

inštitúcií a ovplyvňuje aj legislatívny charakter sociálnych programov. 

Efektivita takejto podoby etiky sa stáva spornou vtedy, ak má len formálnu či 

deklaratívnu podobu a skutočná prax je nahradená administratívnym 
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postupom pri výkone profesie. Predpokladom úspešnosti je určitá harmónia 

inštitucionálneho a odborného aspektu problematiky. Legislatívne zázemie 

a inštitucionálne pravidlá sú výrazom normativity, ktorá musí/mala by byť 

dostatočne kompatibilná s reálnym stavom sociálnej sféry, čo neraz vyvoláva 

problémy, rozpory a dilemy v práci sociálnych pracovníkov pri naplnení 

cieľov v rámci dôsledného realizovania odborných praktík. 

K atribútom profesie sociálneho pracovníka patrí odbornosť opierajúca sa 

predovšetkým o teoretickú i praktickú prípravu v odbore sociálna práca, ktorá 

zahŕňa aj kompetenciu aplikovať získané teoretické poznatky a prístupy do 

praxe. Personálna morálna dispozícia je základným predpokladom 

profesionality sociálneho pracovníka spolu s jeho spôsobilosťou eticky 

rozhodovať v každodennej práci 
8
 a sú výrazom aj jeho étosu. Profesijný étos 

je viazaný na odborné kompetencie sociálneho pracovníka obsahujúce určitú 

etickú spôsobilosť, ktorá vychádza z poznania morálnych hodnôt, vedomia 

ich dôležitosti a preferencie pri ich aplikovaní v konkrétnej situácii. To, čo sa 

pre niekoho javí v praxi len ako otázka techniky či metodiky práce, pre 

druhého sa môže stať vážnym etickým problémom. Hodnoty ako určujúci 

normatívny faktor v sociálnej práci vplývajú na niekoľko jej sfér či rovín: 

„systém, štruktúru, stratégiu, štýl, zručnosti, zamestnancov“ (Levická, 2009, 

s.79). Profesijné praktiky spojené s reflexiou vlastnej dispozície pomáhať 

druhým a službou pre človeka sa nezaobídu bez takých hodnôt
9
 akými sú 

ľudská dôstojnosť, rešpekt, úcta, humánnosť, spravodlivosť, zodpovednosť, 

solidarita, ale aj sloboda, dôvera, autonómia, osobnostná integrita či hodnota 

identity v zložitých sociálnych kontextoch. Náročnosť dilematických 

sociálnych situácií, ich protirečivý a zložitý morálny charakter si vyžadujú 

etickú prípravu v rámci odbornej erudície. Neraz je aj sám sociálny pracovník 

vystavený dileme právnych a procedurálnych pravidiel, ktoré určujú jeho 

profesijné postupy a ohrozujú jeho rozhodovanie z hľadiska zachovania 

vlastnej morálnej integrity. Osobnostné morálne predpoklady ako sú 

čestnosť, ľudskosť, integrita, empatia či zodpovednosť patria k prioritám 

                                                           
8 Problematike etického rozhodovania v sociálnej práci a étosu profesie ako konfliktu 

osobných a profesijných hodnôt venujú podrobnejšiu pozornosť autorky Beáta 

Balogova a Lenka Kvašňáková v svojom príspevku (Balogová, B., Kvašňáková, L. 

2012, s. 298 – 311). 

9 Sarah Banks upozorňuje na špecifiká chápania etických hodnôt v sociálnej práci 

a ich uplatňovaní v praxi. Dôvodom jej pozornosti sú možné sociálne konflikty 

v praktických situáciách, ktoré vznikajú často z konfliktu hodnôt či samotných 

noriem. Správne riešenie je neraz spojené so schopnosťou odlíšiť profesijné a etické 

hodnoty ako sú napríklad: povinnosť ako záväzok (ako procedurálny výsledok 

kontraktu) od zodpovednosti v jej komplexnejšom profesijnom, osobnostnom 

i celospoločenskom chápaní, predovšetkým v jej morálnom význame (Banks 2006, s. 

124 – 131). 
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statusu sociálneho pracovníka. Kontexty morálnych hodnôt sú 

neodmysliteľnou a nenahraditeľnou súčasťou medziľudských vzťahov, a to 

v profesijnej sfére i v bežnej životnej praxi.  

 

Záver 
V živote nie je jednoduché zladiť subjektívne očakávania v kontexte 

objektívnych šancí, ktoré sociálna realita ponúka. Ten, kto chce porozumieť 

sociálnym vzťahom z pohľadu vlastného miesta, ktoré zastáva, možno 

považovať za neoddeliteľnú zložku osobnostného prístupu a podielu na 

produkovaní a pretváraní sociálneho sveta. Rozhodnutie a konanie 

v životných situáciách je v priamej väzbe na hodnoty, ktoré determinujú ich 

charakter a podoby. Takýto prístup sa nezaobíde ani bez morálky a etických 

princípov, ktoré napomáhajú upevneniu vlastnej identity aj integrity v rámci 

sociálnych možností a napomáhajú smerovať k étosu konania. Hodnotová 

orientácia
10

 tak získava v projektovaní života dôležitú úlohu, a to 

prostredníctvom formovania vlastného mechanizmu: „Výchova chcenie 

prebúdza a vzdelanie ukazuje cestu“ (Brožík 2000, s. 79). 
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