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Faktory inštitucionalizácie školskej sociálnej práce 

Factors of Institutionalisation of School Social Work 

 
Michaela SKYBA30  

 

 
Abstrakt 

Školská sociálna práca v rámci našich podmienok patrí zatiaľ k nedostatočne 

rozpracovaným oblastiam sociálnej práce a zároveň predstavuje málo poznanú sféru 

vo výskume. Na druhej strane dobové trendy a nové výzvy v oblasti školstva 

vytvárajú potrebu zapojenia sa do diskusií podpory inkluzívneho vzdelávania a 

hľadania účinných stratégií aj zo strany sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Preto 

je nevyhnutné zaoberať sa otázkami inštitucionalizácie školskej sociálnej práce 

v našich podmienkach, ktorú je možné v súlade s aktuálnymi trendmi analyzovať 

pomocou teórií reflektujúcich otázky modernity a požiadavky hypermodernej doby. 

Príspevok tak ponúka pohľad na ukotvenie problematiky v kontexte postmoderných 

teórií sociálnej práce s cieľom prehĺbenia poznania v tejto oblasti, vymedzenia 

podmienok inštitucionalizácie školskej sociálnej práce a nastavenia teoretického 

rámca ako východiska pre ďalšie skúmanie predmetnej témy u nás.  

Kľúčové slová: Inštitucionalizácia. Podmienky inštitucionalizácie. Školská 

sociálna práca. Postmoderné teórie. 

 

Abstract 

School social work within our conditions still belongs to insufficiently elaborated 

areas of social work and at the same time represents a little-known sphere of research. 

On the other hand, currently trends and new challenges in the field of education create 

the need to engage in discussions about inclusive education and searching for 

effective strategies also from the side of social workers. Therefore, it is necessary to 

address issues of institutionalization of school social work in our conditions, which 

can be analyzed in accordance with current trends by theories reflecting modernity 

issues and requirements of hypermodernity. In accordance with the above the 

contribution offers view on the issue in the context of postmodern theories of social 

work with the aim of deepening the knowledge in this field, defining the conditions of 

institutionalization of school social work and setting the theoretical framework as the 

basis for further investigation of this issue in Slovakia.  

Keywords: Institutionalization. Conditions of institutionalization. School Social 

Work. Postmodern theories. 

 

 

Úvod 

Školská sociálna práca na Slovensku v zásade absentuje v legislatíve, v 

školskej praxi, aj v povedomí verejnosti. Rovnako neexistujú štandardy 
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upravujúce pracovné postupy školských sociálnych pracovníkov a 

pracovníčok. Vo svete sa záujem o teoretické otázky školskej sociálnej práce 

rozvíjal už začiatkom 20. storočia a súvisel najmä so snahou vymedziť 

kompetenčný profil školských sociálnych pracovníkov v súlade s vytváraním 

takých podmienok v prostredí škôl, ktoré by optimalizovali pozíciu dieťaťa v 

tomto systéme, podporili školskú dochádzku a vzdelanosť detí. Významným 

krokom pri špecifikovaní pracovnej náplne boli štúdie Oppenheimer (1925, 

in: Allen-Meares 2004), Costin (1968, in: Chavkin 1993) a ďalších autorov, 

autoriek (napr. Allen-Meares 1995, 2004; Dupper 2003; Constable 1999; 

Webb 2003; Openshaw 2008; Speck 2009), ktoré sa zaoberali analýzou úloh 

školských sociálnych pracovníkov a ich dôležitosťou pre napĺňanie cieľa 

školskej sociálnej práce. Od 80. rokov 20. storočia sa realizoval celý rad 

výskumov zameraných na efektivitu intervencií školskej sociálnej práce 

(napr. Early a Vonk 2001, in: Franklin, Kim a Tripodi 2009).Výskumné 

trendy v súčasnosti ukazujú koncentráciu vedeckej obce hlavne na otázky 

merania efektívnosti intervencií školských sociálnych pracovníkov a 

pracovníčok, faktory školskej úspešnosti, rôzne druhy násilia v školách či 

preventívne a intervenčné programy zamerané na podporu pozitívneho 

správania v škole.  

Výskumná činnosť u nás existuje najmä v podobe záverečných prác a 

výskumov, ktoré sú zamerané prevažne na zisťovanie potreby školskej 

sociálnej práce. Ponúkajú skôr čiastkové výsledky viažuce sa na charakter 

určitej lokality či regiónu, nepokrývajú však problematiku komplexne v 

rámci celého Slovenska. V našich podmienkach ide o zatiaľ málo prebádanú 

oblasť sociálnej práce v rovine teoretického rozpracovania aj na úrovni 

výskumnej činnosti. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že sociálna práca ako 

profesia sa u nás rozvíja pomerne krátko. Na druhej strane súčasné problémy 

v prostredí škôl súvisiace najmä so zabezpečením rovnosti šancí v prístupe 

ku vzdelávaniu, s ochranou práv detí, radikalizmom, extrémizmom a i. sú 

dôvodom pre navrhovanie riešení aj zo strany sociálnych pracovníkov a tak, 

aby boli efektívne, čo je možné len v spolupráci s ďalšími odborníkmi a v 

prostredí, kde sa odohrávajú, resp. kde vznikajú. Ide súčasne o dôvody 

argumentujúce potrebu zaoberania sa teoretickými východiskami 

inštitucionalizácie školskej sociálnej práce a realizovania výskumov, ktoré by 

boli zamerané na okruhy tém súvisiace s jej definovaním a 

profesionalizáciou. 

 

3. Postmoderné teórie ako referenčný rámec inštitucionalizácie školskej 

sociálnej práce - koncept reziliencie a prístup založený na silných 

stránkach  

Oporu je pritom možné nájsť v postmoderných teóriách, kde 

v nadväznosti na predmetnú problematiku špecifické miesto zastáva koncept 
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reziliencie a prístup založený na silných stránkach. Poskytujú totiž platformu 

pre využitie postmoderných teórii a prístupov podčiarkujúcich dobrú prax 

školskej sociálnej práce. Akcentujú potrebu holistického prístupu, hľadania 

silných stránok klienta a príležitostí v jeho sociálnom prostredí. 

V neposlednom rade predstavujú obrat k pozitívnej perspektíve. 

Koncept reziliencie navyše akcentuje komplexnú súhru a dôležitosť 

interakcií medzi človekom a prostredím, pričom úsilie sociálnych 

pracovníkov situuje do zisťovania kapacít klientov a protektívnych faktorov, 

a zároveň aj rizík a prekážok. Ide o pohľad, ktorý je opozitný v porovnaní 

s teóriami zameranými na patológiu, často ignorujúcimi kapitál existujúci 

v rámci prostredia. Reziliencia podporuje získanie a rozvoj kapacít, zručností, 

perspektív a postojov, ktoré robia jedinca schopného čeliť životným výzvam 

(Weick a Saleebey 1998). Ide o schopnosť učiť sa aj z nepriazne osudu 

a robiť životné rozhodnutia na báze učenia sa. Význam zaoberania sa 

predmetným konceptom v školskej sociálnej práci zdôrazňuje aj fakt, že 

zdravý sociálny vývin dieťaťa do veľkej miery závisí od pásma protektívnych 

faktorov, ktoré tlmia vplyv stresov prostredia a podporujú jeho rovnováhu, 

odolnosť a rast. 

Podobne ako koncept reziliencie aj perspektíva silných stránok, ktorá sa 

začala formovať v 80. – 90. rokoch 20. storočia, akcentuje potrebu odklonu 

od zamerania sa na deficity klientov a klientiek. Howe (2009) poukazuje na 

skutočnosť, že v praxi dochádzalo často k devalvácii klientov v dôsledku 

toho, že ich mnohí sociálni pracovníci a pracovníčky vnímali ako obete 

(napr. kvôli ich rôznych problémom či znevýhodneniam). Špecifikom je 

zameranie sa skôr na budúcnosť ako na minulosť a príčiny súčasného stavu. 

Predstavuje odlišnú pozíciu vo vzťahu ku prístupu založenom na 

problémových stránkach31. Oporou pre prístup založený na silných stránkach 

sa stáva konštruktivizmus v zmysle konštruovania alternatív vlastnej 

budúcnosti klientely. V plnej miere sa pritom snaží podporiť silné stránky 

klienta, aby dokázal plnohodnotne rozhodovať o svojom živote. Rovnako sa 

zaujíma, akým spôsobom nás ovplyvňuje rozdelenie reality na to, čo je 

považované za normálne, patologické či deficitné (Kappl 2005). Hľadá 

odpovede na otázky týkajúce sa toho, aký význam má pre klienta (v našom 

prípade žiaka) určitá nálepka, do akej miery jej pripisuje dôležitosť. Školský 

sociálny pracovník a pracovníčka by tak mali mať nadhľad a vidieť za 

horizont určitej stigmy dieťaťa s cieľom odhaľovať v ňom silné stránky 

a potenciál. Perspektíva silných stránok reprezentuje široko vymedzený 

prístup, ktorý je založený na spolupráci, hľadaní silných stránok klienta a 

príležitostí v jeho sociálnom prostredí
32

.  
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2. Podmienky inštitucionalizácie školskej sociálnej práce 
Pre súčasnú prax sociálnej práce vyvstáva mnoho otázok vyplývajúcich 

zo snahy porozumieť sociálnej realite, ktorá sa stala pod vplyvom podmienok 

modernity chaotickou a fragmentovanou. Ako uvádza Kappl (2005), sociálna 

práca sa vzhľadom k širokej palete činností, metód, bohatosti praxe, ale aj 

k počtu a variabilite klientov a k silnej väzbe na sociálnu politiku štátu, 

musela vyrovnať s otázkou a dôsledkami postmoderny ešte dôkladnejšie než 

je to možno v prípade iných spoločensko-vedných disciplín.  

Zásadnou otázkou, ktorá je v našich podmienkach často diskutovanou 

v súvislosti s dôsledkami hypermodernej doby, je nízka miera ukotvenia 

sociálnej práce. Preto, v kontexte nových spoločenských podmienok, nie je 

jednoduché vymedziť ani súčasnú rolu a špecifikum profesie školskej 

sociálnej práce. Proces postmodernej inštitucionalizácie v našich 

podmienkach totiž sťažuje aj neujasnená pozícia sociálnej práce už v období 

jej minulého rozvoja (Musil 2010, 2013). Odlišné predstavy o ustanovení 

profesií v modernej a postmodernej dobe evokujú potrebu zohľadnenia tejto 

skutočnosti aj pri nazeraní na možnosti inštitucionalizácie školskej sociálnej 

práce v súčasných podmienkach. Za podmienky napomáhajúce 

inštitucionalizácii sociálnej práce môžeme podľa Musila (2013) považovať 

uznanie problému, formulácia vzoru pomoci, uznanie tohto vzoru 

a rutinizácia jeho užívania. Uvedené podmienky je možné chápať a vysvetliť 

aj v kontexte školskej sociálnej práce:  

1. „uznanie problému“ – predstavy, že špecifickým problémom je 

nežiaduci priebeh interakcie (resp. ťažkosti v interakciách) medzi 

klientmi (žiakmi a rodičmi) a ďalšími subjektmi (napr. 

poskytovateľmi pomoci, učiteľmi, školou). Zároveň ide o predstavu, 

že tento problém je možné účinne riešiť vhodne zvolenými 

intervenciami školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok;  

2. „formuláciu vzoru pomoci“ – ide o obraz (predstavu) pomoci 

zameranej na riešenie či zvládnutie problémovej interakcie, ktorá je 

formulovaná v interakcii sociálneho pracovníka s klientmi (žiakmi, 

rodičmi) a ďalšími subjektmi. Vzor pomoci nadobúda konkrétny 

rozmer v interakcii s klientmi. Príkladom uvedeného je uspokojenie 

takých potrieb školským sociálnym pracovníkom, ktoré existujúce 

subjekty v prostredí školy nezvyknú uspokojovať;  

3. „uznanie tohto vzoru“ – znamená, že špecializovaná pomoc školských 

sociálnych pracovníkov začne byť využívaná klientmi (ľuďmi, 

ktorých sa týkajú problémové interakcie). Táto pomoc je 

organizovaná podľa formulovaného vzoru, s ktorým sa klienti 

oboznamujú. Pokiaľ bude pomoc školských sociálnych pracovníkov 

považovaná za účinnú, začína byť ľuďmi nový vzor pomoci 

rešpektovaný ako účinný a potrebný nástroj pomoci. Ako prejav 
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akceptovania užitočnosti poskytovania takejto pomoci je možné 

vnímať finančnú podporu špecializovanej pomoci školských 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok;  

4. „rutinizáciu jeho užívania“ (kroky potrebné k tomu, aby sa využívanie 

vzoru pomoci stalo rutinným) – klienti (účastníci problémových 

interakcií) začnú následne špecializovanú pomoc školských 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok rutinne využívať. Ide 

o situácie, keď klienti ocitajúci sa v problémových interakciách 

s inými subjektmi vyhľadajú školského sociálneho pracovníka 

a žiadajú ho o pomoc, pričom uvedené vnímajú ako samozrejmosť 

a nie ako niečo netypické a zvláštne. Platí to aj o subjektoch 

v sociálnom prostredí klienta.  
Inšpirujúc sa uvedeným autorom otázkou ostáva aké okolnosti, podľa 

teórie inštitucionalizácie sociálnej práce, sú prekážkou uznania vzorov 

pomoci a jej rutinného využívania pri zvládaní problémových interakcií 

v kontexte školskej sociálnej práce u nás. Odpoveď na túto otázku je možné 

sčasti nájsť vo výsledkoch výskumu, ktorý som realizovala v rokoch 2012-

2013 na vzorke učiteľov a učiteliek. Respondenti a respondentky považovali 

za najväčšie prekážky pri zriadení pozície školských sociálnych pracovníkov 

„chýbajúcu skúsenosť multidisciplinárnej spolupráce pri riešení problémov 

žiakov“, „nedostatok finančných prostriedkov na mzdy“ a „nedostatok 

kvalifikovaných sociálnych pracovníkov na oblasť práce v rezorte školstva“. 

Za najmenšiu prekážku považovali „obavu z konkurencie“, ktorú dávali do 

súvisu hlavne s nedostatkom informovanosti o sociálnej práci. 

Chýbajúca skúsenosť multidisciplinárnej spolupráce pri riešení 

problémov žiakov bola respondentmi spájaná predovšetkým s vnímaním 

sociálnej práce ako nedostatočne rozvinutej profesie v podmienkach 

Slovenska, absenciou spolupráce so sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami 

pri riešení problémov žiakov a rastúcou potrebou spolupráce so sociálnymi 

pracovníkmi SPOaSK.  

Jedným z aspektov, ktorý zohrával výrazný vplyv na učiteľmi vnímanú 

potrebu multidisciplinárnej spolupráce, je chýbajúca alebo neefektívna 

spolupráca so sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami. Poznatok vyplynul 

aj z výsledkov predvýskumu, v ktorom sa na základe rozhovorov so 

sociálnymi pracovníčkami preukázala formálnosť realizovaných intervencií. 

Ich dôvodom boli podmienky (bariéry) ovplyvňujúce výkon sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok. Týkali sa hlavne časových obmedzení, 

preťaženosti sociálnych pracovníčok a s tým spojenými nereálnymi 

očakávaniami nadriadených (najmä veľkosť agendy – množstvo rodín 

pripadajúcich na jednu sociálnu pracovníčku).  

Z uvedeného je zrejmá potreba zaoberania sa otázkami, ktorými sú 

spolupráca škôl so sociálnymi pracovníkmi pri riešení problémov žiakov, 

prehodnotenie efektivity a kvality poskytovaných služieb a pomoci zo strany 
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sociálnych pracovníkov SPOaSK a otázka multidisciplinarity, s ktorou 

súvisia súčasná medziodborová spolupráca medzi profesiami v školskom 

prostredí a systémovosť a efektívnosť riešenia problémových oblastí 

jednotlivými profesionálmi v školskom prostredí. Ďalším zisteniam 

súvisiacim s problematikou príspevku sa venujem v nasledujúcej časti.  

 

3. Podmienky inštitucionalizácie školskej sociálnej práce očami expertov 

a expertiek pracujúcich s deťmi a mládežou  

Vzhľadom k skutočnosti, že školská sociálna práca nie je u nás 

etablovanou profesiou je možné predstaviť názory respondentov len na prvé 

dve podmienky, medzi ktoré patrí uznanie problému a formulácia vzoru 

pomoci.  

Z výskumu je zjavná potreba pomoci pri riešení rôznorodých potrieb 

a problémov žiakov viažucich sa najmä na ich rodinné, sociálne a školské 

zázemie. Za problémy, ktoré by mal rozhodne riešiť školský sociálny 

pracovník, učitelia v najvyššej miere označovali „záškoláctvo“ a „problémy 

s učením vyplývajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia rodiny žiaka“. 

Výsledky výskumu tiež naznačujú, že respondenti a respondentky spájajú 

problematiku záškoláctva so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

Školská úspešnosť detí je významne ovplyvnená ich vzťahom ku škole 

a vzdelávaniu. Ide o súhru viacerých faktorov majúcich vplyv na motiváciu 

žiaka k učeniu sa, ktorá sa formuje hlavne cez názory a chápanie dôležitosti 

vzdelania rodičmi žiakov. Obzvlášť deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia sú vystavené riziku školskej neúspešnosti spôsobenej, okrem 

iného, aj nedostatočnými podmienkami v ich rodinnom zázemí. 

Odpovede respondentov a respondentiek ukazujú na potrebu zriadenia 

pozície školského sociálneho pracovníka ako spolutvorcu zdravej sociálnej 

klímy, najmä s ohľadom na prehlbujúcu sa sociálnu nerovnosť v triedach a 

školách v dôsledku nárastu problémov s učením vyplývajúcich zo sociálne 

znevýhodneného prostredia rodiny. Problémami, s ktorými dnes školy 

zápasia a ktoré by mali podľa učiteľov riešiť školský sociálny pracovník a 

pracovníčka, sú najmä tie, ktoré sú spôsobené problémami v interakciách 

medzi rodinou a školou. Úlohou sociálneho pracovníka a pracovníčky v škole 

sa tak stáva optimalizácia interakcií na oboch stranách, ktorej výsledkom by 

boli vzájomná akceptácia, primerané stratégie konania a snaha realizovať 

kroky k zlepšeniu terajšieho stavu, čo si vyžaduje podnietenie zmien na 

strane školy, systému sociálno-právnej ochrany, ale aj zmenu na strane 

rodičov žiaka. 

V rámci druhej podmienky, ktorou je tzv. formulácia vzoru pomoci, za 

primárne činnosti opýtaní považovali hodnotenie potrieb žiakov (posúdenie 

rodinného prostredia žiakov v prípade problémov označilo), poradenstvo 

(poradenstvo žiakom, rodičom, učiteľom a ďalším pracovníkom školy 
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o systéme sociálneho zabezpečenia a sociálno-právnej ochrany detí 

a mládeže), a vyjednávania/koordinácie (hlavne spolupráca s rodinou žiaka, 

orgánmi sociálnej starostlivosti a inými inštitúciami a organizáciami)
33

. 

Viaceré zistenia v rámci realizovaného výskumu upozorňujú na potrebu 

činností školského sociálneho pracovníka spojených so zabezpečením a 

zlepšením komunikácie s rodičmi a ich zapájaním do života školy. Oblasť 

zabezpečenia spolupráce s rodinou patrí k jedným z najdôležitejších činností 

školského sociálneho pracovníka a taktiež k chýbajúcim elementom na 

skúmaných školách. Význam takejto spolupráce s rodičmi podčiarkujú aj 

pozitívne efekty, ktoré má na správanie a úspešnosť žiakov a ktoré deklarujú 

viaceré výskumy (napr. Henderson a Mapp 2002, in: Chavkin 2006; 

Patrikakou, Weissberg, Redding a Walberg 2004, in: Chavkin 2006 a i.).  

Na základe výsledkov výskumu formulujem dôvody, ktoré ma vedú 

k úvahe o potrebe inštitucionalizácie školskej sociálnej práce a pomoci 

školských sociálnych pracovníkov
34

:  

žiaci sú často účastníkmi problémových interakcií, prežívajú ťažkosti 

rôzneho druhu pri interakcii s inými subjektmi (napr. rodičia, spolužiaci, 

učitelia a i.). V kontexte výsledkov výskumu ide najmä o problémové 

interakcie žiakov so školou a problémy žiakov súvisiace z nevhodnými 

sociálnymi podmienkami, ako aj nárast ťažkostí žiakov v sociálnych 

interakciách znemožňujúcich žiakom úzky vzťah s ostatnými v rámci 

prostredia (učiteľmi, spolužiakmi, rodičmi a i.); 

zvládanie a optimalizácia interakcií jednotlivých subjektov v školskom 

prostredí (učitelia, ďalší profesionáli, žiaci, rodičia a pod.) je predpokladom 

pre uspokojovanie potrieb žiakov. Vo väzbe na realizovaný výskum je 

potrebné v tomto smere zefektívniť spoluprácu školy s rodičmi, ktorá na 

školách absentuje a s oddeleniami sociálno-právnej ochrany a so sociálnymi 

pracovníkmi, ktorú učitelia vnímali ako neúčinnú a nepostačujúcu. 

Významným poznatkom podporujúcim úvahy o školskej sociálnej práci je 

deklarovaná potreba existencie profesionála a profesionálky na zabezpečenie 

komunikácie s rodinou – chýbajúcim elementom v školách je tzv. prostredník 

medzi rodinou, školou, žiakom, prípadne ďalšími inštitúciami; 

jednotliví aktéri v školskom prostredí (napr. učitelia a i.) môžu delegovať 

zvládanie problémových interakcií na sociálnych pracovníkov, ktorí sú na to 

kvalifikovaní. Ako vyplynulo z rozhovorov v predvýskumoch, môžeme 

konštatovať, že v praxi slovenských škôl často dochádza k tomu, že 

jednotlivé profesie vymedzené v legislatíve v praxi škôl reálne nefungujú 

alebo sú vykonávaním ich úloh poverení učitelia, prípadne iní profesionáli, 

                                                           
33 Bližšie k výsledkom výskumu Skyba (2014). 
34 K vymedzeniu dôvodov sa stal inšpirujúcim text autora Musila [sa], ktorý sa v ňom 

zaoberá okolnosťami postmodernej inštitucionalizácie sociálne práce v kontexte 

sociálnych služieb.  
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ktorým výkon daných činností priamo nevyplýva z ich pracovnej náplne. 

Výsledkom je tak pretrvávanie jednotlivých problémov a prideľovanie úloh 

profesionálom, ktorí nemôžu (z časových dôvodov, dôvodov viažucich sa na 

ich primárnu úlohu a povinnosti alebo kompetenčných dôvodov) 

v jednotlivých situáciách zasiahnuť tak, aby došlo k žiaducej zmene a reálnej 

pomoci žiakom a ich rodinám. Napriek snahám zákonodarcov odbremeniť 

pedagogických zamestnancov, v praxi škôl dochádza k opačnej tendencii. 

Špecifická odborná pomoc a starostlivosť o žiakov, ktorú by mali vykonávať 

odborní zamestnanci, ostáva často v kompetencii učiteľov a učiteliek 

(Jesenková 2012). 

 
Záver 

Domnievam sa, že ak by sa v praktickej rovine naplnili vyššie 

formulované predpoklady zdôvodňujúce potrebu ustanovenie školskej 

sociálnej práce, mohlo by dôjsť aj k uznaniu špecifického poslania sociálnych 

pracovníkov v školskom prostredí, čím by sa zároveň umožnilo jednotlivým 

profesionálom identifikovať a akceptovať pozíciu školských sociálnych 

pracovníkov. Na základe výsledkov výskumu je možné konštatovať, že 

uznanie špecifického poslania školských sociálnych pracovníkov komplikujú 

obavy samotných sociálnych pracovníčok o svoju pracovnú pozíciu, nízka 

úroveň pripravenosti na prípadnú spoluprácu s ďalším sociálnym 

pracovníkom z inej inštitúcie (školy), neinformovanosť a nevedomosť 

o pracovnej náplni školského sociálneho pracovníka a presvedčenie, že ich 

práca a riešenie problémov je postačujúce, aj keď učitelia a učiteľky to 

vnímali opačne. Sociálne pracovníčky sa domnievajú, že ťažkosti 

v interakciách existujú, ale že by to mal riešiť niekto iný a nie školský 

sociálny pracovník (ale napr. oddelenie sociálno-právnej ochrany). Na druhej 

strane sociálne pracovníčky priznávajú preťaženosť agendou, ktorá im bráni 

v intenzívnej spolupráci so školou a rodinou. Na základe uvedeného 

považujeme názor učiteľov v tomto prípade za rozhodujúci, a to vzhľadom na 

prejavenú obavu sociálnych pracovníčok z možnej konkurencie, no tiež 

vzhľadom na každodennú interakciu učiteľov so žiakmi, čo predpokladá aj 

relevantnejšie zhodnotenie súčasnej situácie v prostredí školy. V tejto oblasti 

zároveň vnímam veľkú výzvu na potrebu ďalšieho skúmania názorov na 

kompetencie školského sociálneho pracovníka a pracovníčky, v podobe 

rozšírenia výskumného súboru o ďalších profesionálov, ale najmä o rodičov 

ako relevantný zdroj pre prehĺbenie poznatkov o ustanovení školskej 

sociálnej práce. 

Vo vzdelávacom procese sa totiž často zabúda na dôležitosť postavenia 

rodiča. Podstatnou otázkou je skryté kurikulum rodiny a rodinného života, 

ktoré zohráva úlohu pri posúdení, nakoľko má škola pre deti význam, ako 

nazerajú na realitu, ktorá ich obklopuje a ako pristupujú k vzdelaniu (Illich 

2001). Preto vnímam ako naliehavé hľadať stratégie, podporujúce zapojenie 



 

116 

 

rodičov a koncentrujúce sa na ich názory a potreby, v zmysle toho, čo je pre 

nich prijateľné, aké sú ich očakávania, prípadne čo by ich motivovalo 

k spolupráci. 
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