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Úvodom o cieľoch konferencie 

 
 
 

 
Spoločensko-politické zmeny, najmä 20. storočia, významne determinovali a determinujú 
vývin sociálnej práce v jej teoretickej, akademickej i praktickej rovine. Na pozadí 
turbulentného vývinu spoločnosti sa konštituujú aj nové požiadavky na výkon sociálnej práce 
ako profesie. Reflektujúc tento tlak, vzdelávatelia v sociálnej práci inovujú či prispôsobujú 
profil absolventov a absolventiek študijného odboru sociálna práca, obsahové zameranie 
pregraduálnej prípravy budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ako i prístupy k 
vzdelávaniu (a výchove) týchto profesionálov a profesionálok.  
 
Abstratky príspevkov sa obsahovo orientujú na danú problematiku, ponúkajú pohľad na vývoj 
sociálnej práce v Slovenskej republike, v Českej republike, avšak so zreteľom na reflexiu 
európskych kontextov, so špecifickou pozornosťou orientovanou najmä na oblasť vzdelávania 
v sociálnej práci, v jeho vývoji i aktuálnom stave. V týchto je potrebné zdôrazniť, že vo 
svojom obsahu, aj napriek prevažne lokálnemu zameraniu, reflektujú a akcentujú trendy 
europeizácie a globalizácie aj v otázke vzdelávania budúcich sociálnych pracovníkov a 
pracovníčok. Na báze kritickej analýzy vývoja v oblasti vzdelávania v sociálnej práci a 
poznania súčasných príležitostí (i bariér) viaceré z príspevkov ponúkajú náčrt vízií do 
budúcnosti, trendov vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov a pracovníčok, dokonca 
prispievajú do diskusie o potenciálnych nástrojoch implementácie spoločensko-politických 
zmien (a z nich vyplývajúcich aktuálnych požiadaviek) do systému prípravy pre túto profesiu.  
 
Spoločná diskusia výskumníkov a výskumníčok, pedagógov a pedagogičiek, študentov, 
študentiek, ale aj praktikov, praktičiek a zástupcov a zástupkýň politík má ambíciu hľadať 
odpovede na kľúčové otázky, a to ako učiť sociálnu prácu, ako nadviazať dialóg medzi 
vzdelávateľmi v sociálnej práci a politickými reprezentáciami, ako rozumieť pojmu 
europeizácia vo vzdelávaní v sociálnej práci, ako vnímať vzdelávanie v sociálnej práci 
(hodnota alebo tovar?). Snaha o zamyslenie nad uvedenými otázkami má smerovať k 
naplneniu základných cieľov konferencie, definovaných v troch nosných oblastiach: 
  

• podpora európskej dimenzie vo vysokoškolskom vzdelávaní sociálnych 
pracovníkov na Slovensku a Česku, 

• podnietenie dialógu medzi vzdelávateľmi v sociálnej práci a politickými 
reprezentáciami, 

• identifikácia kľúčových výziev a trendov vo vysokoškolskom vzdelávaní v odbore 
sociálna práca. 
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