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Etické souvislosti vzdělávání sociálních pracovníků. 
Ethical context of education of social workers. 
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Abstrakt: Vzdělání v postindustriální společnosti prochází proměnou svých sociálních 
funkcí. Na jedné straně prakticistní a ekonomizující tendence směřují k instrumentalizaci 
vzdělání a zcela potlačují jeho kultivační (humanizační) funkci, na straně druhé se udržuje 
představa o sociálně integrační funkci vzděláním rozvíjená zejména v konceptech rovných 
příležitostí a sociální inkluze. Oba uvedené trendy jsou implikovány v obecné funkci vzdělání 
jako prostředku kulturního transferu. Sociální priority, které ovlivňují akcenty vzdělávací 
politiky jsou přitom určovány politickými strukturami, pro které  je tradiční humboldtovská 
představa humanizující a kultivující funkce vzdělání neperspektivní. Vzdělání se tak stává 
nástrojem politické a ideologické manipulace a ostřejší sociální diferenciace, než kdykoliv 
v minulosti. V oblasti sociální práce je vzdělávání sociálních pracovníků vystaveno riziku 
indoktrinace sociotechnickými a sociálně inženýrskými tendencemi a ztrátou humanizujícího 
rozměru vzdělání. Etické aspekty sociální práce se stávají v současnosti významnějšími než 
kdy jindy. 
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Abstract: The social function of education is undergoing a change in today’s post-industrial 
society. On the one hand, trends towards more practicality and cost-effectiveness point to the 
instrumentalisation of education and the suppression of its cultivating (humanizing) function; 
while on the other hand the ideal of the role of education in social integration, especially in 
terms of providing for equal opportunities and social inclusion, has been maintained. Both of 
these trends are implied in the general role of education as a medium of cultural transfer. The 
social priorities that influence the tone of education policy are, however, determined by 
political structures which do not take into account the traditional Humboldtian ideal of the 
humanizing and cultivating functions of education. Education is thus, more than ever before, 
becoming a tool of political and ideological manipulation as well as of ever sharper social 
differentiation. In the field of social work the education of social workers is exposed to risk of 
indoctrination by socio-technical  and socio-engineering tendencies and by the loss of 
humanistic dimension of education. Ethical aspects of social work are becoming more 
important now than ever. 
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