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História kváziexperimentov v socioterapii sociálnej práce 

 

1. Aké nedostatky (metodologického, ale aj iného charakteru) vidíte 

v realizovaní kvázi experimentu sociálnej terapii sociálnej práce? 

Kváziexperimenty v sociálnej terapii sociálnej práce s veľkou 

pravdepodobnosťou neprinesú užitočné a dôležité poznatky, pokiaľ ich 

realizátori nezvolia opatrný a prezieravý postup, nevyužívajú rôzne plány 

kváziexperimentov, analyzujú podmienky neracionálnym spôsobom 

a nekriticky interpretujú dosiahnuté výsledky. 

Ďalšie nedostatky sa môžu objaviť napríklad v prípade takého typu 

kváziexperimentu, pri ktorom pracujeme iba s jednou skupinou osôb. 

Eventuálny nedostatok  môže nastať napr. v situácii, kedy efektívnosť 

experimentálneho zásahu býva posudzovaná na základe porovnávania 

výsledkov závislej premennej pred experimentálnym zákrokom 

a po experimentálnom pôsobení. Keďže tento druh kváziexperimentov 

je v súčasnosti využívaný, je potrebné nezabúdať na ich obmedzenia. 

Na zvýšenie spoľahlivosti záverov je potrebné zvoliť optimálne prístupy. 

Nedostatočne dôveryhodné závery vznikajú v prípadoch, kedy sa nepoužíva 

mnoho ukazovateľov závislej premennej, a tiež vtedy, keď sa realizátori 

kváziexperimentu nezameriavajú na dôkladný a detailný rozbor každého 

jednotlivého prípadu v skupine. Ide o situácie, v ktorých sa prostredníctvom 

prípadových štúdií nepoukazuje na procesy, ktoré môžu mať súvis 

s uplatňovaným zásahom. Používanie uvedených prístupov má zásadný 

význam, pretože umožňujú nájsť nedostatky v teoretickej analýze, načrtnúť 

trend nových hypotéz a dať impulz k ďalšiemu výskumu. 

Iné ťažkosti môžu súvisieť s organizáciou a realizáciou experimentálneho 

výskumu v teréne. Výskumníci môžu zlyhať pri plnení úlohy dôslednej 

analýzy výsledkov a ich analýza môže byť iba povrchná (Švec 1998). 

Možné nedostatky iného charakteru v realizovaní kváziexperimentu 

v sociálnej terapii sociálnej práce vidím aj v ich personálnom, priestorovom, 

organizačnom, finančnom a propagačnom zabezpečení. Ako zdroj inšpirácie 

pri riešení týchto prekážok môžu poslúžiť historické a súčasné poznatky 

s výkonom kváziexperimentov v socioterapii sociálnej práce (v našich 

i zahraničných podmienkach).  
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2. Vašim cieľom je prispieť k zlepšeniu statusu socioterapie v sociálnej 

práci rozpracovaním jej teoreticko-metodologického ukotvenia 

v sociálnej práci. Ktoré ďalšie predpoklady/ podmienky sa vám javia 

ako kľúčové pre podporu statusu socioterapie v oblasti sociálnej práce 

s ohľadom na súčasné požiadavky hypermodernej doby a trendy 

v sociálnej praxi? 

Odpoveď na túto otázku si vyžaduje zamyslenie nad dobou, v ktorej žije 

súčasný človek a špecifikami, ktoré sú charakteristické pre život v súčasnosti. 

Hypermoderná doba je charakterizovaná prudkým rozvojom technológií, 

ekonomickou súťaživosťou, individualizmom, hyperkonzumerizmom, 

rozkladom času, neistotou a úzkosťou. Chaos a nerovnováhu v životoch 

jednotlivcov a v rámci celej spoločnosti spôsobuje pravidelné porušovanie 

pravidiel vo všetkých oblastiach života. Avšak, od človeka žijúceho 

v hypermodernej dobe sa očakáva, že sa dokáže prispôsobiť dynamike 

spoločenského vývoja, rozvoju vedy a techniky a  zvýšeným nárokom 

na porozumenie vlastného miesta i poslania na svete. Problémy súčasného 

človeka súvisia s morálnym hodnotením spoločenského správania. Postupne 

dochádza k úniku zo sveta pravidiel, následkom čoho ľudia cítia úzkosť, 

strácajú zmysel života, vedú spotrebný život. S rastom miery slobody, 

dochádza u niektorých ľudí k rastu závislosti. Súčasní ľudia 

sú informovanejší, ale aj zmätenejší, menej ideologickí a viac podliehajúci 

módnym trendom. Žijú vo svete výhradnej prítomnosti. Celý ľudský život sa 

odohráva on-line. Dochádza k vyhroteniu kultu prítomnosti, ktorý je tlačený  

princípmi neodkladnosti a naliehavosti. Ľudia vyznávajú „náboženstvo 

prítomnosti“ a zameriavajú sa na „konzum pôžitkov“. Možnosti prežitia 

kvalitného a dlhšieho života, s dostatkom či prebytkom väčšieho pohodlia 

a slobody nie sú zárukou bezproblémovej ľudskej existencie. Pre niektorých 

ľudí sú nastavené podmienky kruté. Nedokážu bez odbornej pomoci zvládať 

nároky a očakávania spoločnosti. Jedinci zlyhávajú, potrebujú pomoc 

zo strany rodiny, priateľov a profesionálov. Významnú rolu v pomoci 

klientovi môže zohrať sociálny pracovník s využitím socioterapie. Pričom sa 

počas vzájomnej spolupráce nezabudne na zdroje v prostredí klienta (rodinu, 

priateľov). 

V dobe morálneho úpadku spoločnosti a krízy hodnôt je nevyhnutné 

definovať realitu a snažiť sa o eticky senzitívnu sociálnu prácu. Efektívne 

môže byť, keď sa budeme inšpirovať dobrou praxou z minulosti a súčasnosti 
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čiže kvalitnou praxou založenou na dôkazoch. Sociálna terapia bola 

v minulosti vysoko oceňovanou metódou a v zahraničí zastáva aj dnes 

významné miesto v sociálnej práci.  Je potrebné reflektovať skutočnosť, že aj 

v dnešnej dobe je sociálna práca náročným povolaním. Problémy súčasných 

klientov sú opäť natoľko zložité, že materiálna pomoc je u niektorých typov 

klientov neefektívna. Obrazne povedané, hladným ľuďom nestačí dať ryby, 

aby sa nasýtili. Táto forma pomoci ich nevedie k schopnosti samostatného 

riešenia problémov, zodpovednosti a nezávislosti. Navyše je ekonomicky 

neefektívna. Nestačí im dať udice, pretože pravdepodobne s nimi nedokážu 

narábať alebo stále očakávajú, že im ryby nachytá niekto iný. Naučiť ľudí 

chytať ryby je najefektívnejší spôsob pomoci. Pomôcť im, aby si dokázali 

v budúcnosti pomôcť samostatne a svojpomocne - o tom je socioterapia.  

Sociálna práca je profesia založená na hodnotách. Vnímanie a postavenie 

sociálnej práce v spoločnosti vypovedá o morálke a hodnotách v rámci celej 

spoločnosti. Rovnako socioterapia u nás nezastáva takú dôležitú pozíciu 

v sociálnej práci, aká jej patrí v zahraničí. Nedostatok poznatkov z jej bohatej 

a inšpiratívnej histórie v našich podmienkach,  je možné riešiť v rámci 

inovácie vzdelávania a rozvoja sociálno-psychologických spôsobilostí 

sociálnych pracovníkov.  




