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Úvod 
Zámerom vedeckých stretnutí výskumníkov je vytvoriť platformu pre 

diskusiu a dialóg medzi účastníkmi a účastníčkami, ktorých daná 

problematika vedecky zaujíma a zároveň sú tejto diskusii a dialógu otvorení. 

Mnohokrát sa tu kreujú dialektické pohľady videné od čias Platóna, cez 

Aristotela, či Hegela až po Kiergegaarda. Oslovuje ich dialektická zákonitosť 

myslenia (dialektika je myslenie o myslení) i skutočnosti, ktoré postupujú 

čiastkovými negáciami (téza, antitéza) a riešia protiklady prechodom k 

syntézam, ktoré sú zasa len dočasné a predurčené k tomu, aby boli opäť 

postupne prekonané. Aj v tomto prípade vedeckej konferencie išlo o zrušenie 

konečných určení smerom k novým riešeniam v optike protikladov. 

Predmetom úvah boli dve vedeckovýskumné témy, ktoré na prvý pohľad so 

sebou nesúvisia, avšak pri hlbšej paradigmatickej analýze je možné nájsť 

prieniky, ktoré smerujú k etablácií a inštitucionalizácií školskej sociálnej 

práce, práve cez poukázanie na hodnoty mladej generácie, ktorá mnohokrát 

zlyháva pri ich stabilizácií a interiorizácii. Mládež ako ohrozená skupina pri 

ich nestabilite sa následne môže ocitnúť v situácii, že sa stáva objektom 

sociálnej práce. A tu sa dostávame k platónskej výzve, že musí existovať 

nejaká pravá miera, či univerzálny zákon bytia, ktorý potrebujeme, ku 

ktorému smerujeme cez svoju jedinečnosť.  

Z tejto skutočnosti vychádzali jednotlivé tematické zamerania autorov a 

autoriek jednotlivých príspevkov, z ktorých prvý, z pera jednej z editoriek 

vymedzuje Hodnotové orientácie – očakávania a perspektívy mladej 

generácie; Viera Bilasová ponúka Význam reflexie hodnotovej sféry v 

sociálnom kontexte; Gita Geremešová ponúka Návrat k osvietenskej dôvere 

vo vzdelávanie ako potenciálny predpoklad uplatnenia sa mladej generácie 

na trhu práce; Lenka Pasternáková prezentuje Výchovou k hodnotám; Štefan 

Oreško rieši tému Hodnotová orientácia v kontexte sociálneho ocenenia; na 

neho nadväzuje príspevok Miroslava Kazíka Hodnotové orientácie u žiakov 

8. a 9. ročníka ZŠ v Moravanoch nad Váhom, ich profesijné smerovanie a 

životné ašpirácie; Lívia Pížová a Beáta Balogová skúmajú Začiatok 

profesijnej kariéry u ženy ako bariéru materstva; Kvetoslava Repková 

uvažuje o Integrujúcom koncepte veku v sociálno-politickej perspektíve: 

výzvach pre sociálnu prácu; Martin Hamadej a Beáta Balogová rozmýšľajú o 

Význame interdisciplinarity v socioterapii. Druhá časť príspevkov v zborníku 

je zameraná na tému školskej sociálnej práce a Michaela Skyba sa zameriava 

na Faktory inštitucionalizácie školskej sociálnej práce; Zuzana Poklembová a 

Antónia Sabolová Fabianová riešia Zmeny v reziliencii, v stratégiách 

zvládania školskej záťaže a vo všímavosti u študentov a študentiek vysokej 

školy – Predstavenie pilotnej štúdie; Alena Rusnáková a Michaela Spustová 

skúmajú tému Školská sociálna práca optikou výchovného poradenstva v 

kontexte práce so žiakmi a žiačkami zo sociálne vylúčených rómskych 

komunít; na nich nadväzujú autorky Anna Jašková a a Antónia Sabolová 
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Fabianová s príspevkom Význam prevencie internetovej závislosti v období 

adolescencie z aspektu školskej sociálnej práce; Ľubica Libáková ponúka 

Sexuálnu výchovu ako nástroj na prevenciu rodovo podmieneného násilia; 

Viera Žemberová uzatvára túto problematiku témou Umelecká kultúra ako 

hodnota vo vzdelávaní.  

V závere možno konštatovať, že aj napriek mnohým úvahám, množstvo 

otázok a problémov zostáva otvorených či neuspokojivo riešených, a to je tá 

najadresnejšia dialektická zákonitosť vo vede. 

      

Beáta Balogová 

 


