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ETABLÁCIA A PROFESIONALIZÁCIA SOCIÁLNEJ PRÁCE V JEJ 

HORIZONTÁLNEJ I VERTIKÁLNEJ LÍNII 

 

ESTABLISHMENT AND PROFESSIONALIZATION OF SOCIAL 

WORK IN ITS HORIZONTAL AND VERTICAL LINES 
 

BEÁTA BALOGOVÁ 

 

Abstrakt: Zámerom príspevku je viesť odbornú polemiku o postavení a vnímaní sociálnej 

práce v súčasnej postmodernej spoločnosti z pohľadu súčasného poznania vedy. Je pokusom o 

vysvetlenie turbulentnosti jej vertikálneho a horizontálneho vývoja súvisiaceho so 

spoločenským tlakom, ktorý sa nevyhnutne podieľa na formovaní charakteru sociálnej práce. 

S čím nevyhnutne súvisí aj požiadavka profesionalizácie sociálnej práce s dôrazom na jej 

status.  

 

Kľúčové slová: sociálna práca, súčasná sociálna práca, profesionalizácia, etablácia, 

horizontálna úroveň sociálnej práce, vertikálna úroveň sociálnej práce, profesijné združenia. 

 

Abstract: The aim of this paper is to lead professional polemic about the status and 

perception of social work in post-modern society from the perspective of current knowledge of 

science. Contribution attempts to explain turbulences of vertical and horizontal development 

of social work related to social pressure, which is necessarily involved in shaping its nature. 

This fact inevitably links to the requirement of professionalization of social work with an 

emphasis on its status. 

 

Key words: social work, current times, professionalization, establishment, horizontal level of 

social work, vertical level of social work, professional associations. 

 

 

ÚVOD  

 

Zámerom príspevku je viesť odbornú polemiku o postavení a vnímaní sociálnej práce 

v súčasnej postmodernej spoločnosti z pohľadu súčasného poznania. Je pokusom 

o vysvetlenie turbulentnosti jej vertikálneho a horizontálneho vývoja súvisiaceho 

so spoločenským tlakom, ktorý sa nevyhnutne podieľa na formovaní charakteru sociálnej 

práce. S čím nevyhnutne súvisí aj požiadavka profesionalizácie sociálnej práce s dôrazom na 

jej status. Predkladám tak otázky zamerané smerom k etablácii a profesionalizácii, avšak nie 

krokom od (začiatkov a častého) dokazovania, či je sociálna práca vedou (tento koncept je už 

prekonaný), ale reflexivitou jej vnútornej stratifikácie rešpektujúcej prebiehajúce spoločenské 

zmeny spoločnosti. Pri zdôrazňovaní etablácie sociálnej práce vychádzam z predpokladu, že 

sociálna práca je špecifická v tom (na rozdiel od iných vied, u ktorých absentuje praktická 

úroveň, napr. etika, sociológia a iné), že má tri vertikálne úrovne, a to: vedeckú, akademickú 

a praktickú.   
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Obrázok č. 1 Vertikálne úrovne sociálnej práce 

 

 
Toto smerovanie od praxi k teórii, teórie k praxi, cez formovanie sociálneho školstva 

má svoje korene v historických konceptoch explanácie sociálnej práce ako vedy od konca 19. 

a začiatku 20. storočia.  

 

 

1 HISTÓRIA ETABLÁCIE SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

V zhode s viacerými autormi je potrebné odlišovať medzi termínmi sociálna práca 

a sociálna starostlivosť (respektíve pomoc). Rezultujúc možno zdôrazniť, že sociálna 

starostlivosť (pomoc) existuje od vzniku civilizácie ako takej, avšak pod pojmom sociálna 

práca máme na mysli vedu, vedu spoločenskú a humanitnú. Vznik sociálnej práce, tak ako ju 

chápeme dnes, môžeme datovať približne od roku 1900. O. Matoušek,  P. Navrátil (2013, s. 

189) idú historicky hlbšie a hovoria o konci 19. a začiatku 20. storočia. Potvrdzujúc svoje 

stanovisko tým, že všetky teoretické a metodické koncepty, ktorým sa venujú súčasné domáce 

a zahraničné reprezentatívne učebnice teórií sociálnej práce, majú svoje korene práve v tejto 

dobe. Pred modernou érou dejín sociálnej práce bola sociálna starostlivosť poskytovaná 

prevažne rodinou, susedskou výpomocou, pomocou cirkevnej charity, neskôr taktiež obcami 

a štátnou politikou, v ktorej bola ústredným pojmom „chudoba“. Až turbulentné procesy 

„modernizácie“ (industrializácie a urbanizácie) spoločnosti narušili účinnosť tradičných 

podporných systémov, na čo spoločnosť reagovala dvoma spôsobmi. Jednak: i) rozvojom 

nových spoločenských inštitúcií a ii) posilnením významu vedeckého popisu spoločenských 

javov. Obidve formy spoločenskej reakcie viedli ku vzniku sociálnej práce ako profesijného 

projektu modernej éry, ktorý mal stabilizovať sociálny svet rozvíjajúcich sa moderných 

spoločností.     

Obdobnú terminológiu v medzinárodnom kontexte storočného obdobia vývoja sociálnej 

práce ponúka J. Schilling (1999), ktorý ho člení nasledovne: i) do roku 1900 hovorí o opatere 

a starostlivosti o chudobných; ii) od roku 1900 o sociálnej pomoci - starostlivosti a iii) od 

roku 1960 o sociálnej práci. 
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S historickým rozvojom sociálnej práce je nepochybne spätý rozvoj sociálneho školstva, 

a tak už od čias Mary Richmondovej (USA), Alice Salomonovej (Nemecko), Heleny 

Radlinskej (Poľsko), Alice Masarykovej (ČSR) a ďalších môžeme zaregistrovať vznik škôl 

sociálnej práce, ktoré sú predpokladom pre získanie kvalifikácie a pre výkon profesie. 

Historické dokumenty poukazujú na vznik prvých škôl sociálnej práce ešte pred začiatkom 

20. storočia v Amsterdame, New Yorku a Londýne. Najprv mali formu krátkodobých kurzov. 

Napríklad, ako predstavuje O. Matoušek (2001), bola to Newyorská filantropická škola 

(dnešná škola sociálnej práce Kolumbijskej univerzity). Začala v roku 1898 ako šesťmesačný 

kurz a po roku 1910 už ponúka dvojročný program. V tom čase pribúdali ďalšie školy v 

Severnej a Južnej Amerike. Obdobná situácia bola aj v Európe, kde vznikali školy sociálnej 

práce v Londýne, kde bola priekopníčkou Elizabeth Fryová, v Nemecku v Berlíne Alica 

Salomonová založila v roku 1908 prvú školu pre sociálne pracovníčky na Sociálnej ženskej 

škole. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1925, sa v Nemecku môžeme stretnúť dokonca aj s 

profesijným združením, kedy vzniká Cech sociálnej práce „Gilde Soziale Arbeit“ (Schilling, 

1999). V súvislosti s profesionalizáciou sociálnej práce vzniká aj potreba edukácie v sociálnej 

práci. A. Žilová (2005) rozdeľuje vzdelávanie v sociálnej práci na dva úseky. 

Profesionalizáciu formou vzdelávania v školskom systéme a formou ďalšieho vzdelávania. 

Vývoj sociálnej práce v Československu v priebehu 20. storočia má niekoľko 

vývojových etáp. V prvých desaťročiach bol ovplyvňovaný politickou a sociálnou situáciou 

Rakúsko-Uhorska, do ktorého sme po rok 1918 patrili. Od vzniku Prvej republiky bol rozvoj 

sociálnej práce výrazne ovplyvnený osobnosťou T. G. Masaryka, podľa ktorého je potrebné 

sociálnu prácu rozvíjať v duchu ozajstnej lásky k blížnemu. O výrazný rozvoj sociálnej práce 

sa zaslúžila aj jeho dcéra, Alica Masaryková. Toto obdobie po 1. svetovej vojne, obdobie 

Veľkej hospodárskej krízy, bolo veľmi plodným obdobím rozvoja sociálnej práce, jednak v 

jej teoretickej, ale aj praktickej podobe
1
.  

                                                 
1
 Prvé odborné vzdelávanie bolo spojené so zdravotníctvom a to hlavne z dôvodu nariadenia rakúskeho 

Ministerstva vnútra o ošetrovaní chorých z roku 1914, pričom toto nariadenie upravovalo aj odbornú prípravu 

ošetrovateliek (Falisová, 2012). Toto nariadenie naďalej pretrvávalo aj v Československej republike a nedostatok 

kvalifikovaného personálu viedol k zakladaniu ďalších zdravotno-sociálnych a ošetrovateľských škôl. Medzi 

prvé formy vzdelávania v sociálnej práci patria desaťdňové kurzy Českej zemskej komisie pre starostlivosť o 

mládež, ktoré vznikli v roku 1917 (Brnula, Čavojská, 2011; Kodymová, 2001). Následne, v roku 1918,  Česká 

zemská komisia pre starostlivosť o mládež a Spolek pro zřízení a vydržovaní dívčiho lýcea (pod záštitou A. 

Masarykovej, M. Berkovcovej a R. Pelantovej) otvorili jednoročnú Vyššiu školu sociálnu v Prahe (Falisová, 

2012; Machalová, 2003). V roku 1921 sa stala dvojročnou a otvorenou aj pre chlapcov (Falisová, 2012; Levická, 

1992). Od P. Kodymovej (2005) sa dozvedáme, že sa neskôr stala aj dvojročnou pomaturitnou školou a bola 

premenovaná na Vyšší školu sociální péče. Tá poskytovala sociálnym pracovníčkam a pracovníkom teoretické a 

praktické vzdelanie v sociálnej práci. Na základe údajov J. Levickej (2003) možno doplniť, že v rámci 

teoretickej časti sa oboznámili s poznatkami z práva, biológie, zdravotníctva, sociológie, psychológie, 

hospodárskej politiky a pod. V rámci praktickej prípravy mali študenti a študentky možnosť návštev sociálnych a 

zdravotníckych ústavov, oboznamovali sa s konkrétnymi postupmi a vykonávali sociálnu prácu v rodinách. O 

rozvoj sociálneho školstva sa opäť pričinila A. Masaryková, ktorá na zasadnutí Živeny predniesla požiadavku o 

založenie školy na slovenskom území. Na základe toho roku 1922 E. M. Šoltésová, ktorá bola predsedníčka 

Živeny, položila základný kameň Ústavu Milana Rastislava Štefánika v Martine (Levická, 2003; Bosá, 2011). Jej 

začiatok pôsobenia sa viaže k roku 1925, kedy ako Štefánikova dvojročná škola pre sociálno-zdravotné 

pracovníčky v Turčianskom sv. Martine položila základy odborného sociálneho školstva na Slovensku. Oficiálne 

bola otvorená 19. augusta 1926 a jej pôsobenie sa datuje do roku 1953. Ústav Milana Rastislava Štefánika sa na 

začiatku zameriaval na výchovu sociálno-zdravotných pracovníčok a tvorili ho dve školy, a to dvojročná škola 

pre vzdelanie učiteliek gazdinského odboru a roku 1926 bola založená aj dvojročná škola pre sociálno-zdravotnú 

starostlivosť (Levická, 2003; Levická, 1992). Portál verejnej správy (2012) uvádza, že z Ústavu M. R. Štefánika 

neskôr vznikli samostatné školy, medzi nimi aj dvojročná škola pre sociálno-zdravotnú starostlivosť. 
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Začatím 2. svetovej vojny bol tento proces prerušený a pokračoval až po oslobodení po 

roku 1945, kedy sociálna práca pomáhala odstraňovať a zmierňovať dôsledky vojny. Avšak 

tento proces demokratizácie spojený s rozvojom sociálnej práce bol prerušený nástupom 

komunistického režimu a začiatkom päťdesiatych rokov boli zatvárané školy sociálnej práce a 

nastúpil paternalistický prístup vo vzťahu k sociálnej situácii klienta. V roku 1951 boli 

zrušené všetky vysoké sociálne školy. Vzdelávanie sociálnych pracovníčok a pracovníkov 

bolo zabezpečené iba pomaturitným a nadstavbovým štúdiom (Levická, 1992). Autorka 

uvádza ako dôvod nástup socializmu a odmietanie sociálnej práce politickým systémom. K 

opätovnému vzniku školstva a sociálnej práce dochádza až po roku 1989, resp. 1990. 

 

 

2 SÚČASNÁ SOCIÁLNA PRÁCA 

 

Krátky historický exkurz uľahčuje aktuálny pohľad na vývoj sociálnej práce na začiatku 

21. storočia. Na prahu 20. storočia Mary Richmond a jej súputníci stáli pred úlohou etablácie 

sociálnej práce ako teoretickej disciplíny (pretože v praktickej činnosti už existovala skôr). 

Definovanie či redefinovanie vedeckej teórie sociálnej práce v procese spoločenských zmien 

sa stáva nevyhnutnosťou. Možno konštatovať, že dennodenne sa stretávame s akousi 

„neistotou“ teoretikov sociálnej práce, ktorí sa „obávajú“ jasnejšie (re)zadefinovať teoreticko-

metodologické východiská teórie sociálnej práce. Komplikácie nastávajú už pri samotnom 

definovaní vedy sociálnej práce, kde už druhé decénium sa na Slovensku vedie diskusia, či je 

sociálna práca (vôbec) vedou. Toto „prešľapovanie na mieste“ tak obmedzuje rozvoj vedy 

sociálnej práce, ktorá, ak si chce zachovať svoju vedeckosť, musí rešpektovať podmienky 

vývoja vedeckej teórie. Charakteristika vedy predstavuje jednak súbor systematicky 

utriedených poznatkov o určitej tematickej oblasti, ale aj proces generovania týchto 

poznatkov pomocou určitých pravidiel. Spojením vedy a vedného odboru sa naviac 

zaujímame aj o jeho spoločenské, kultúrne, duchovné korene, ktoré sú súčasťou širších 

súvislostí. Vedu v tomto význame možno považovať za určitý typ sociálnej inštitúcie (Hendl, 

2005) s jej funkciami a úlohami pre spoločnosť. 

Túto neistotu v definovaní sociálnej práce ako vedy potvrdzujú aj O. Matoušek, P. 

Navrátil (2013) a hovoria, že sociálna práca je konfrontovaná so spochybňovaním už vyššie 

                                                                                                                                                         
Vzdelávanie na tejto škole malo umožniť vzdelanie v oblasti sociálnej práce, poskytnúť vedomosti, ktoré boli 

potrebné pre ich uplatnenie a prepojiť prácu školy s praktickým životom spoločnosti. J. Levická (2003) uvádza, 

že Ústav M. R. Štefánika zabezpečoval aj 3-4 týždňové kurzy, ktoré boli zamerané aj na problematiku sociálnej a 

zdravotnej výchovy. Následne, roku 1927 vznikla v Brne Verejná dvojročná škola pre vzdelávanie sociálnych 

pracovníčok pri II. Mestskej odbornej škole pre ženské povolania -  VESNA. Podobné školy boli následne 

otvorené v Hořiciach a vo Vysokom Mýte (Brnula, Slobodová, 2011; Levická, 1992). Úlohu Vyšší školy sociální 

péče v roku 1935 prevzala Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v Prahe. Vznikla zásluhou 

profesora sociálneho lekárstva H. Pelce s podporou Rockefellerovej nadácie (Kodymová, 2001; Levická, 1992). 

Mala zameranie na sociálno-zdravotnú oblasť, až neskôr nastala rovnováha medzi sociálnymi a zdravotníckymi 

predmetmi. Teoretická a praktická výučba v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach sa zameriavala 

predovšetkým na poskytovanie poradenstva a pomoc v oblasti zdravotníctva, spoluprácu s lekármi v poradenstve 

(Brnula, Slobodová, 2011; Kodymová, 2007). J. Levická (2003) píše, že Masarykova státní škola zdravotní a 

sociální bola zrušená v roku 1949. Po 2. svetovej vojne, v akademickom roku 1945/1946, na základe dekrétu 

číslo 140/1945 bola zriadená Vysoká škola politická a sociálna v Prahe. Jej históriu opisuje J. Levická (1992, 

2003). Táto škola mala vysunuté pracovisko v Brne. Vysoká škola mala na začiatku štvorsemestrálne 

akademické štúdium práve na vysunutom pracovisku v Brne, ktoré sa v akademickom roku 1947/1948 zmenilo 

na osemsemestrálne. Vznikla tu Vysoká škola sociální. 
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uvedených pilierov (i) rozvojom nových spoločenských inštitúcií a ii) posilnením významu 

vedeckého popisu spoločenských javov) svojho moderného projektu, ktorým sociálny štát 

podporoval sociálnu súdržnosť. Taktiež je teoretická základňa sociálnej práce niekedy 

hodnotená ako nerozvinutá, kontroverzná a nejednotná. V českej spoločnosti podľa autorov 

(domnievajúc sa, že v slovenskej spoločnosti je to obdobné) oba vyššie zmienené piliere 

sociálnej práce ani neboli náležite ustanovené, čo vo väzbe na ich súčasné rozkolísanie 

znásobuje neistoty, ktoré okolo identity sociálnej práce vznikajú, na ktoré upozorňuje zvlášť 

L. Musil (2010). Stretávame sa aj s radikálnejšími názormi, ktoré ponúka C. McDonald 

(2006), že sociálna práca by mala myšlienku profesionalizácie celkom opustiť. Ak by sme 

chceli hľadať príčiny tohto javu, azda najvýstižnejšie na túto otázku odpovedá M. Kappl 

(2005), ktorý poukazuje na vplyv postmodernizmu na sociálnu prácu. Zdôrazňuje, že o prijatí 

postmoderného náhľadu na svet sa viedli a vedú v diskusii sociálnej práce búrlivé debaty, tak 

ako v ostatných spoločenských vedách. Ťažko si možno predstaviť, že by sa sociálnej práci 

vyhli tieto diskusie, vzhľadom k širokému záberu aktivít sociálnych pracovníkov (a zároveň 

s tým i vzhľadom k počtu klientov, ktorých sa prax sociálnej práce dotýka) a vôbec vzhľadom 

k tesnejšiemu prepojeniu sociálnej práce s bezprostrednou politikou štátu (než ako je u takej 

psychológie, sociológie). Je len logické, že sa sociálna práca musela s otázkou 

postmodernizmu vysporiadať možno dôkladnejšie ako ostatné spoločenskovedné disciplíny. 

Ak si chcela zachovať svoju legitimitu, nesmela a nemohla sa vyhýbať napr. otázkam po 

normalizujúcom charaktere svojich aktivít, či naopak po „skutočnom vedeckom založení“ 

metód sociálnej práce, ktorými sa sociálni pracovníci a pracovníčky snažia riešiť čisto 

neabstraktné „tvrdé“ problémové okolnosti života svojich klientov a klientok
2
.       

                                                 
2
 Na porovnanie možno uviesť vývoj sociálnej práce v USA, ktorý mal obdobné vývojové prvky.  Začínajúc 

jednak otázkami kooptácie roztrieštených profesijných združení a zadefinovaním profesie sociálna práca. A tak 

vo všeobecnosti profesia sociálnej práce bola zjednotená v USA v roku 1955 vytvorením Národnej asociácie 

sociálnych pracovníkov (NASW). V tomto období bola sociálna práca viac menej unifikovaná, neskôr prechádza 

určitými turbulentnými fázami vývoja, kedy v priebehu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov smeruje k 

zrýchlenej transformácii a v sedemdesiatych rokoch dochádza k zmene, kedy je definovaná skôr metodológiou či 

viac poľami pôsobnosti. Bola najčastejšie členená klasicky na individuálnu, skupinovú a komunitnú alebo 

členenia súviseli s potrebou praxe smerujúc ku školskej či psychiatricky orientovanej sociálnej práci. V tomto 

období sú klientmi sociálnej práce hlavne migranti, chudobní ľudia a vylúčené obyvateľstvo. Napriek aktívnosti 

sociálnych pracovníkov bola sociálna práca obviňovaná, že neuspokojuje potreby jednotlivcov a nenapĺňa 

očakávania spoločnosti k zmene klientov.  Úspešnosť tejto práce bola nízka. Dôvodom boli neadresné ciele, 

široký okruh problémov, niekedy naopak, úzko definovaná liečebná snaha terénnych sociálnych pracovníkov. 

Tieto a aj iné skutočnosti viedli k tomu, že teoretici a praktici sociálnej práce si začali všímať biele miesta 

výkonu a teórie. V ďalšom období prichádzajú autori ako W. Gorgon (1965) a H. Bartlett (1970) so snahou 

formulovať rámec (spoločný základ) sociálnej práce, ktorý by vyústil do rozšírenej perspektívy sociálnej práce. 

Vzniká požiadavka všeobecných základných vedomostí sociálnej práce, na ktoré reaguje Council on Social Work 

Education (CSWE) tým, že stanovuje podmienky kurikula a vyhlásením, že vzdelávacie programy musia 

zahŕňať základné vedomosti tak v bakalárskom, ako aj v magisterskom stupni a musia pripraviť študentov pre 

všeobecnú prax. Bakalársky program má pripraviť všeobecne vzdelaných sociálnych pracovníkov (nerobiť 

špecializáciu), ktorí by mali vidieť problémy holisticky, zodpovedne ku klientovým potrebám, s cieľom zamerať 

sa na intervenciu, ktorá by nebola ovplyvnená predsudkami. Ide hlavne o prepojenie systému klienta so 

systémovými zdrojmi spoločnosti na mikro, mezo a makro úrovni čo vytvára priestor pre prípravu prípadového 

manažéra. Až v magisterskom štúdiu sú študenti pripravovaní pre všeobecnú, ale aj špeciálnu prax. Ich príprava 

a priama prax zahŕňa prácu s klientmi zneužívajúcimi návykové látky, riešenie otázky starnutia, starostlivosť o 

deti, práca s rodinou vo vzťahu k životnému cyklu, zdravotná starostlivosť, či starostlivosť o duševné zdravie. 

Práca je tak tvorená širšou variáciou problémových okruhov a spojená s poskytovaním širšieho okruhu 

intervencií v kontexte intervenčných inštitúcií. Výkon priamej sociálnej práce súvisí s výkonom viacerých rolí 

v multidisciplinárnom, či už tímovom, ale aj inštitucionálnom rámci. 
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Pokračujúc v úvahách smerom k potvrdeniu sociálnej práce ako vedeckej disciplíny 

poukazujem na fakt, že sociálna práca v súčasnosti patrí do spoločenských vied. Tým získava 

určitý status, ktorý vychádza z predpokladu, že sociálna práca je sociálne konštruovaná. 

Podstatnou otázkou ale je, súhlasiac s P. Navrátilom (1998), do akej miery je sociálna práca 

inštitúciou, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje sociálna kontrola, moc, a do akej miery je 

inštitúciou solidarity a zodpovednosti. Obdobne je možné v tomto význame súhlasiť aj 

s názorom, že sociálna práca (zatiaľ) nemá všetky rysy paradigiem v Kuhnovom zmysle 

(1962, in: Navrátil, 1998). Napriek tomu predstavuje nutnú inštitúciu modernej spoločnosti, 

kedy výpoveď o nej je zároveň výpoveďou o celej spoločnosti a jej sociálnom systéme. Je ju 

možné vnímať ako nezastupiteľný fenomén plniaci v spoločnosti významné úlohy, ako 

posilňovať a zabezpečovať sociálne fungovanie jedinca, prenášať pozitívne vzorce správania, 

regulovať sociálne vzťahy a znižovať tenziu v spoločnosti vznikajúcu zo sociálnych 

konfliktov. V tomto pohľade má, povedané slovami J. Zitu (2009), charakter verejno-

prospešnej služby inštitucionálne (kognitívne i normatívne) garantovanej a fungujúcej.       

V tejto etape vývoja modernej sociálnej práce sa dostávame k vymedzeniu sociálnej 

práce ako vedy. Tak ako iné vedy, aj sociálna práca ak chce byť uznaná ako samostatná vedná 

disciplína, mala by napĺňať základné podmienky etablácie, kedy má: 

 mať vymedzený predmet skúmania, 

 vlastné výskumné a intervenčné metódy, respektíve podľa Bariera (in: Levická, 

2005) typy intervencie, 

 byť zaradená do systému spoločenských vied a má mať vymedzený vzťah k iným 

vedám (Š. Švec vypracoval model vied o výchove), 

 vlastný základný pojmový aparát a príslušnú terminológiu, 

 vymedzené základné paradigmy (ide o prijímanie výkladov súčasnej vedeckej praxe, 

ktoré zahŕňajú zákony, teóriu, aplikáciu a inštrumentáciu).  

Táto požiadavka etablácie sociálnej práce ako vedy dodáva rozvoju sociálnej práce jej 

horizontálne členenie.  

 

Obrázok č. 2 Horizontálne členenie sociálnej práce ako vedy 

 
Začínajúc vymedzením samotného pojmu sociálna práca je potrebné konštatovať, že 

aj tento pojem má v našich podmienkach svoju históriu a J. Čechová (2001) tvrdí, že sociálna 

práca má toľko definícií, koľko má teoretikov. T. Matulayová (2000) v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že k nejednoznačnosti pri vymedzení sociálnej práce dochádza najmä z dôvodu, 
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že: i) pojem sociálny je nejednoznačne vymedzený, prípadne je chápaný v rôznych 

významoch; ii) pojem práca evokuje činnosť; iii) autori definície vychádzajú z rôznych 

východísk; iii) existuje pestrá paleta sociálnych udalostí, ktoré je možné riešiť pomocou 

sociálnej práce a iiii) sociálna práca v sebe zahŕňa veľké množstvo rôznych činností a metód. 

Preto je podľa menovaných autoriek veľmi ťažké explicitne vymedziť pojem sociálna práca, 

napriek tomu sa o jej vymedzenie pokúsilo mnoho teoretikov a profesijných združení.  

Vymedzenie predmetu skúmania každej vedy je základným atribútom jej upevňovania. 

Predmet sociálnej práce je obsiahnutý v množstvách definícií sociálnej práce, o ktoré sa 

pokúsili viacerí odborníci a odborníčky, medzinárodné inštitúcie sociálnej práce, ale aj právne 

normy. Medzi najznámejších, podľa autorky príspevku (Balogová, 2006), patria: A. I. Bláha 

(1934), M. Krakešová (1946), M. Macháčová (1968), B. Šmýd (1966), P. Leonardo (1966), 

K. Tichý (1973), R. Wendt (1973), A. Pincus a A. Minahánová (1973), B. Jordán (1986-7), Š. 

Strieženc (1995). V súčasnosti sú to: J. Levická (2003, 2010, 2013), J. Zita (2009), L. Musil 

(2010), O. Chytil (2011), O. Matoušek et al. (2013) a mnohí ďalší. Z profesijných združení 

hlavne Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov v Bringhtone (1982, 1988), neskôr 

v Montreale v roku (2000), ďalej Slovenská expertná skupina projektu PHARE (1998) 

a v neposlednom rade aj dnes už neplatný Zákon o sociálnej pomoci a platný Zákon 

o sociálnych službách.  

V tejto súvislosti je možné vyjadriť súhlas s konštatovaním A. Tokárovej a A. Žilovej 

(2002), ktoré potvrdzujú, že sociálna práca má dnes ujasnený predmet skúmania. Jej 

predmetom je „sociálna realita, špecifické sociálne javy – problémové situácie, sociálne 

udalosti a sociálne problémy jednotlivcov, skupín a komunít v procese ich vývoja, riešenia 

a prevencie“. I. A. Bláha  (1934, in: Schimmerlingová, Novotná, 1992) zdôrazňuje etický 

princíp  sociálnej práce a  charakterizuje ju ako nápravnú činnosť, ktorá bráni vzniku zla. B. 

Šmýd (1966, in: Schimmerlingová, Novotná, 1992) zdôrazňuje cieľ, ktorý je v odstránení 

poruchy v celistvosti osobnosti. Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov IFSW na 

kongrese v Bringhtone v roku 1982 definovala sociálnu prácu ako „činnosť, ktorá predchádza 

problémom, alebo upravuje problémy jednotlivcov, skupín a komunít vznikajúce z konfliktu 

potrieb jednotlivcov a spoločenských inštitúcií. Jej zámerom je zlepšiť kvalitu života všetkých 

ľudí.“ Táto  federácia na svojom valnom zhromaždení v kanadskom Montreale v júli 2000 

rozvinula túto definíciu z roka 1982. Znie takto: „profesia sociálnej práce podporuje sociálne 

zmeny, riešenie problémov v medziľudských vzťahoch, ich delegovanie na ľudí, aby sa 

oslobodili a tak rástol ich blahobyt. Využívaním teórií o ľudskom správaní a sociálnych 

systémoch sociálna práca zasahuje tam, kde sa ľudia dostávajú do interakcie so svojím 

prostredím. Základom sociálnej práce sú princípy ľudských práv a sociálnej spravodlivosti.“ 

Aj na Slovensku vznikajú snahy o definovanie sociálnej práce a Slovenská expertná skupina 

projektu PHARE v Bratislave v roku 1998 prijala nasledujúcu definíciu sociálnej práce: 

„sociálna práca je špecifická odborná činnosť, ktorá smeruje ku zlepšovaniu vzájomného 

prispôsobovania jednotlivcov, rodín, skupín a sociálneho prostredia, v ktorom žijú, 

a k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti jednotlivcov s využitím zdrojov a schopností 

osôb a s využitím medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou. Je to 

činnosť v prospech klientov (jednotlivcov, rodín, skupín, komunít), ktorú je možné 

charakterizovať pojmami: „pomoc, podpora a sprevádzanie“. 
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Zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. v čase svojej platnosti vymedzoval sociálnu 

prácu „ako získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku hmotnej núdze alebo 

sociálnej núdze a o potrebe poskytovania sociálnej pomoci, voľbu a poskytovanie foriem 

sociálnej pomoci a sledovanie účinnosti ich pôsobenia“. Asociácia sociálnych pracovníkov na 

Slovensku (ASPS) v roku 1995 definovala sociálnu prácu ako „odbornú činnosť, ktorá svojimi 

všeobecnými a špecifickými metódami poskytuje pomoc ľuďom pri predchádzaní a riešení ich 

nepriaznivých životných situácií, ktoré sú dôsledkom najmä: zdravotného postihnutia, veku, 

zlyhania výchovnej funkcie v rodine, absencie sociálnych návykov, životných okolností 

spôsobených životnými pohromami, migráciou, vojnami a pod., dlhodobou 

nezamestnanosťou“. Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 sociálnu prácu vymedzuje len 

implicitne v kontexte výkonu sociálnych služieb. Sociálna práca vykonáva svoju činnosť 

v rôznych formách, ale najčastejšie je to vo forme: poradenstva, prevencie, psycho-sociálnej 

liečby, vzdelávania a riadenia sociálnych procesov. Alebo (v zmysle platného Zákona 

o sociálnych službách) vo forme odborných činností, ktorými sú: základné a špecializované 

sociálne poradenstvo; pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby; 

pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov; sociálna rehabilitácia; 

ošetrovateľská činnosť v zariadení, pracovná terapia, tlmočenie, sprostredkovanie (tlmočenia 

a osobnej asistencie); pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností.  

V oblasti vymedzenia vlastných výskumných a intervenčných metód sociálnej práce 

v súčasnosti tiež obdobne prebiehajú plodné diskusie, aj v podmienkach Slovenskej republiky 

sa stretávame s určitými problémami. Teoretici a teoretičky sa častokrát „potácajú“ medzi 

definovaním vedeckého výskumu a výskumných metód, neuvedomujúc si jedinečnosť 

prístupu v sociálnej práci. A tak si „požičiavajú“ definície hlavne zo sociológie, psychológie 

či pedagogiky, napriek tomu, že kolegovia a kolegyne v anglosaskom prostredí v tom majú 

„jasno“. Výsledky výskumných zistení tak často pôsobia chaoticky, mätúco a málo relevantne 

vo vzťahu k teórii či praxi sociálnej práce. Ide vlastne o dve prepojené nádoby, ktorých vzťah 

by mal byť vysoko relačný. Nakoľko veda dopĺňa výskum a výskum dopĺňa vedu. Súbor 

systematicky utriedených poznatkov – vedy – by nevznikol bez procesu vytvárania nových 

poznatkov – teda výskumom. Výskumom ide o systematickú, starostlivo naplánovanú 

činnosť, ktorá je vedená snahou zodpovedať na kladené výskumné otázky a prispieť k rozvoju 

daného odboru. P. Gavora (2006, s. 7) ponúka širší kontext vzťahu vedy a výskumu.  

Obdobnú kritickú diskusiu už pred tridsiatimi rokmi rozpútala M. Heineman-Pieperová 

(in: Kappl, 2005) svojim kritickým príspevkom Budúcnosť výskumu sociálnej práce, v ktorom 

prudko napadla doterajšiu výskumnú paradigmu sociálnej práce ako pseudovedeckej utópie. 

Prvý konflikt nastáva medzi „postmodernistami“ a „modernistami“ pri otázke objektivity 

vedeckého skúmania, tzv. pri otázkach metód vedeckého výskumu a možnosťami jeho 

transformácie do teórie sociálnej práce. Priaznivci postmodenizmu, ako M. Heineman-Pieper, 

R. Imre, A. Weick, J. March, H. Goldstein (in: Kappl, 2005), začali spochybňovať objektivitu 

pozitivistických metód a mali presadzovať novú „alternatívnu paradigmu“, ktorá sa už 

neopiera o empirický výskum, lebo si je dobre vedomá toho, že to, čo empirici považujú za 

priame zmyslové vnímanie, je vždy už dopredu podmienené našim jazykom, kultúrou, vierou, 

očakávaniami a skúsenosťami.  

Môžeme si teda položiť otázku: aký výskum potrebuje sociálna práca a kto určuje, čo je 

vedecké? Tu možno súhlasiť s názorom T. S. Kuhna (1997), ktorý zastáva názor, že 
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spoločenské a prírodné vedy je nutné považovať za produkt rôznorodých perspektív, 

početných vedeckých škôl, smerov, prístupov a skupín bez identifikovateľnej jednotnej 

množiny výskumných postupov a kritérií, bez špecifikovania, ktoré tvrdenia možno 

považovať za dobré, podložené a správne. V súčasnosti prevažuje poznanie, že veda 

metodologicky nemá jednotný charakter. Používa viac paradigiem a je určovaná 

komplexnými sociálnymi procesmi. Veda je sociálne daným javom závislým od kontextu 

danej kultúry, jej hodnôt a záujmu vedcov. Kritériá odlišujúce to, čo je a čo nie je veda, sa 

utvárajú vo vnútri jednotlivých spoločenstiev vedcov. Cieľom výskumu v spoločenských 

vedách, v tomto prípade v sociálnej práci, je teoreticky a metodologicky zdôvodniť vývoj 

zovšeobecniteľného systematického poznania vedy. Špecifikom teórie sociálnej práce je, že 

čerpá svoju teoretickú výbavu z iných vied. Avšak významným faktom je, že v nej dochádza 

na teoretickej a praktickej úrovni k dotvoreniu teórie. Ide o zvláštny spôsob využitia teórie - 

adaptácie teoretických modelov v rámci riešenia problémov klienta. Ak by sme mali 

odpovedať na otázku, či poznáme základné výskumné metódy sociálnej práce, potom azda 

najadresnejšie na ňu odpovedajú autori Allen Rubin, Earl Babbie knihou Research Metods for 

Social Work (siedma edícia), vymedzujúc metodologické zameranie výskumu v sociálnej 

práci s dôrazom na rozhranie výskumu v sociálnej práci oproti prírodovednému výskumu. 

Pretože skúmané objekty sociálnej práce sú samostatne mysliace bytosti a výskumník 

vysvetľuje žitý svet klienta. Sociálna práca sa tak stáva prácou so vzťahmi a vo vzťahoch.  

Problematika klasifikácie a vymedzenia základných intervenčných metód sociálnej 

práce obdobne balansuje od preberania metód z oblasti iných vied až po jasné vymedzenie 

metód sociálnej práce v kontexte vybranej teórie. Tento sínusový vývoj intervenčných metód 

prezentuje J. Levická (2002) vymedzením šiestich období vo vývoji metodiky sociálnej práce, 

ide o: 

1. mimovoľné formovanie metodiky v období prechodu od dobročinnej voluntaristickej 

podoby sociálnej práce k profesionálnej sociálnej práci (1900-1920). V tejto etape 

neexistujú vlastné metódy sociálnej práce. Sociálne pracovníčky a pracovníci 

využívajú metódy z psychológie, pedagogiky a iných vied, respektíve to boli metódy, 

ktoré vznikli na báze vlastných empirických skúseností týchto sociálnych pracovníkov 

alebo ich kolegov a kolegýň; 

2. vypracovanie metodiky sociálnej práce, výrazne ovplyvnené rozvojom sociálnej práce 

v USA (1920-1940). V tomto období môžeme zaznamenať niekoľko významných 

aktivít, či je to už v Paríži vychádzajúci preklad diela Mary Richmondovej Nové 

metódy asistencie, sociálnych služieb a individuálnej práce. Alebo to bol Parížsky 

kongres v roku 1928, ktorého sa zúčastnilo 1033 delegátov a delegátok, jeho zborník 

mal 2548 strán a z toho 287 bolo venovaných metódam sociálnej práce. Bola 

rozpracovaná sociálna diagnostika, etapy sociálnej práce, sociálna terapia. Významné 

boli aj ďalšie dva kongresy, konkrétne v roku 1932 vo Frankfurte (bol zameraný na 

sociálne služby a rodinu) a v roku 1936 v Londýne (poukázal na sociálne služby 

a spoločnosť). V tejto súvislosti je potrebné doplniť, že ide o veľmi ťažké obdobie 

jednak po 1. svetovej vojne, ale je to aj obdobie Veľkej hospodárskej krízy, čo so sebou 

prinášalo množstvo sociálnych udalostí, ktoré stáli pred sociálnymi pracovníčkami a 

pracovníkmi; 
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3. prechod od používanej metodiky k rozšíreniu a rozpracovaniu o metódy zamerané na 

analýzu zo zreteľom na realizovanie úlohy (1940-1955). Základné metódy (techniky), 

ktoré boli využívané v oblasti sociálnej práce, boli návšteva v rodine, finančná pomoc, 

ošetrovateľská pomoc, pomoc orientovaná na oblasť hygieny a psychologická pomoc. 

V tomto období boli zmierňované dôsledky 2. svetovej vojny; 

4. znovu objavenie metódy „case work“ (1955-1960). Toto obdobie prinieslo posun od 

výkonovej, individuálnej sociálnej práce k administratívnemu chápaniu sociálnej práce 

a k popularite metódy case work. Európa však túto metódu M. Richmondovej 

obohatila o moderné poznatky z psychológie a psychoanalýzy; 

5. kritické obdobie (1961-1980). Najväčšími kritikmi boli A. Pincus a A. Minahanová 

a navrhujú využitie tzv. generalistickej metódy, ktorá je založená na rešpektovaní 

princípu interdisciplinárnosti sociálnej práce. Na scénu sociálnej práce vstupujú nové 

metódy v rámci mezo a makro úrovne a neskôr aj mezo úrovne, či už je to 

poradenstvo, supervízia, terapia, krízová intervencia a podobne; 

6. zmeny v metodike sociálnej práce vo vzťahu ku globalizačným tendenciám (1980 až po 

súčasnosť). V rámci globalizačných snáh väčšina odborníkov a odborníčok dospela 

k názoru, že sociálny pracovník a pracovníčka by mali ovládať komplexný systém 

metód, ktorý by mal byť zameraný na najoptimálnejšie riešenie pre klienta, klientku.  

Krátky historický rezultát poukazuje na vytvorenie špecifických intervenčných metód 

sociálnej práce, ktoré majú svoje ucelené postupy a rozpracované teoretické východiská 

korešpondujúce aj s požiadavkami platných sociálnych noriem. Zároveň tu reflektujeme aj 

interdisciplinárne hľadisko v racionálnom využívaní metód z iných vedných oblastí 

neopomínajúc aj požiadavku vzniku nových metód, ktoré si vyžiadala sociálna prax. Medzi 

významné predmetné autorky a autorov patria V. Schimmerlingová, V. Novotná (1992), I. 

Řezníček (1994), A. Tokárová et al. (2003), O. Matoušek et al. (2001, 2003, 2005, 2007, 

2013), J. Levická (2004, 2005, 2007, 2012) a mnoho ďalších. Predmetne tu môžeme 

zaznamenať okrem klasických metód sociálnej práce také metódy, ktoré si postupne vyžiadala 

spoločenská prax, ako sú mediácia, probácia, streetwork, posudzovanie potrieb ohrozeného 

dieťaťa v súvislosti so syndrómom CAN, videotréning interakcií, v rámci komunitnej 

sociálnej práce sú to hromadné nešťastia a ich zvládanie, ale aj makrometódy, napríklad 

prezentácia, systémové projekty, marketing a pod. Rezultujúc oblasť vymedzenia vlastných 

výskumných a intervenčných metód sociálnej práce možno konštatovať, že aj táto požiadavka 

etablácie sociálnej práce ako vedy sa naplňuje.  

Treťou požiadavkou predmetnej problematiky je podmienka, aby sociálna práca bola 

zaradená do systému spoločenských vied a mala by mať vymedzený vzťah k iným 

vedám. Š.  Švec vypracoval model vied o výchove, ktorého súčasťou je aj sociálna práca. To, 

že sociálna práca má svoje miesto v rámci spoločenských vied, akcentuje aj význam sociálnej 

práce pre spoločnosť, ktorý sa odvíja od jej poslania, ktoré je hľadaním rovnováhy medzi 

dôstojnou nezávislosťou a sociálnou solidaritou. Podľa I. Úlehlu (1999) sociálna práca stojí 

na troch oporných bodoch, ktoré predstavujú: i) normy (zákony, predpisy, povinnosti, 

spoločenské pravidlá, štandardy); ii) spôsoby správania, myslenia, konania, ktoré sa 

nezhodujú s normami, a tak sa z človeka stáva klient sociálnej práce a iii) profesionálnu 

odbornosť pracovníka, vďaka ktorej je sociálny pracovník sprostredkovateľ medzi normami a 

klientom. Poslaním sociálnej práce je potom viesť dialóg medzi tým, čo chce spoločnosť,  a 
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tým, čo adresne potrebuje klient. Významnou charakteristikou sociálnej práce a jej výkonu je 

aj jej multidimenzionalita. Sociálna práca tak zasahuje sféry: filozofickú; historickú; 

psychologickú; sociologickú; pedagogickú;  právnu a ekonomickú. V súvislosti s vnímaním 

sociálnej práce ako súčasti vysoko inštitucionalizovanej spoločnosti ju môžeme zaradiť 

k ďalším inštitucionálnym komplexom spoločnosti, s ktorými má sociálna práca mnoho 

spoločného, dokonca s niektorými je v priamej závislosti, napríklad s právom, politikou, 

ekonomikou, a s niektorými je spojená skôr sprostredkovane. Aká blízka je táto prepojenosť 

hovorí J. Zita (2009), ktorý poukazuje na skutočnosť, že sociálna práca sa stala bežnou 

súčasťou každodenného spektáklu, čím sa zvýrazňuje jej fenomenologická tvár a potrebnosť. 

Intervencia, ktorú štát zabezpečuje práve prostredníctvom inštitúcií sociálnej práce, nielen, že 

nie je adresátmi odmietaná, je akceptovaná, dokonca sa priamo očakáva. Sociálna práca by 

tak následne mala intervenovať do sociálnej politiky štátu, plánovania a do celkového rozvoja 

spoločnosti. Dodajme, že tu stojíme iba na začiatku tejto možnej spoločenskej pozície 

sociálnej práce.  

Štvrtou, nemenej významnou požiadavkou, veľmi úzko súvisiacou so zaradením 

sociálnej práce do spoločenských vied a jej multidisciplinárnosťou, je aj podmienka 

existencie vlastného pojmového aparátu a príslušnej terminológie. Aj v tejto oblasti 

môžeme nachádzať termíny a kategórie, ktoré majú svoje výsostné postavenie v sociálnej 

práci, či už je to sociálny klient, sociálny problém, sociálna situácia, sociálny prípad, sociálne 

učenie, vedenie k svojpomoci, agogické vedenie a podobne. Vznik a aplikácia nových 

zákonov, ktoré regulujú oblasť sociálnej práce, je nevyhnutná z hľadiska jej praktickej 

aplikácie do spoločenského života. Na konci 20. a na začiatku 21. storočia bolo prijatých 

množstvo zákonných opatrení, či už je to dnes už neplatný Zákon o sociálnej pomoci, ďalej 

Zákon o zamestnanosti, Zákon o rodine, Zákon o sociálno-právnej ochrane a kuratele, Zákon 

o sociálnych službách a mnohé ďalšie, ktoré na seba viažu celý rad zákonov a vytvárajú tak 

možnosti pre vedenie sociálnej práce v intenciách „pomoci k svojpomoci“. Š. Strieženec 

(1998, s. 46) v tejto súvislosti konštatuje, že „kategórie a pojmy využívané v sociálnej práci 

rešpektujú integrálne skúmanie človeka z pozície sociálnej práce a sú súčasne predpokladom 

konštruktívneho rozvíjania sociálnej práce“. Pojmový aparát sociálnej práce je dosť široký 

a historický podmienený. Základné pojmy, s ktorými sa sociálny pracovník či pracovníčka vo 

svojej praxi alebo pri štúdiu stretáva, sú: i) sociálny prípad; ii) sociálny klient; iii) sociálna 

situácia a iiii) sociálny problém. Pre ilustráciu poukážem na opodstatnenosť využívania 

vlastnej terminológie niektorých základných pojmov sociálnej práce. Napríklad termín 

sociálny prípad - vzniká vtedy, keď jednotlivec, skupina či komunita nie sú schopné 

vlastnými silami prekonať prekážky, ktoré sa vyskytli. Tak vznikajú sociálne prípady 

v súvislosti s nezamestnanosťou, migráciou, etnickými, rasovými konfliktami, ale aj 

následkom živelných či ekologických katastrof alebo epidémií. Sociálny prípad ako taký si 

vyžaduje spoločenskú intervenciu, zásah a hlavne sociálny program na riešenie. M. 

Krakešová (1946) rozlišovala pri vzniku sociálneho prípadu: vonkajšie prekážky, ktoré sú 

v jeho prostredí, vo fyzických nedostatkoch, a vnútorné prekážky, ktoré sú v nedostatku 

vlastných schopností klienta, ktorý nevie tieto prekážky rozoznať, odhadnúť ich 

nebezpečenstvo a plánovitým, trpezlivým vlastným pričinením ich prekonávať. Svojím 

obsahom sociálny prípad pokrýva najrôznejšie druhy fyzickej, mentálnej, citovej či 

spoločenskej úchylnosti - deviácie, ktoré sú príčinou, že človek zlyháva pri plnení 
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spoločenských funkcií a úloh. Sociálny klient - je to osoba, ktorá prichádza alebo už je 

v starostlivosti sociálneho pracovníka. Sociálny klient podľa O. Matouška (2003) je subjekt, 

ktorý využíva sociálne služby. Môže to byť jednotlivec, rodina, skupina či komunita. Sociálny 

pracovník, pracovníčka sa stretáva s rôznymi druhmi sociálnych klientov. Typológia klientov 

na základe aktivity sa môže klasifikovať napríklad: nedobrovoľný klient, klient v odpore, 

pasívny klient, depresívny klient alebo manipulatívny klient (Gabura, Mydlíková, 2012). 

Ďalšia typológia vzniká na základe členenia podľa veku, napríklad detský klient, mládež, 

dospelý klient alebo klient vyššieho veku. J. Levická (2005) uvádza typológiu klientov na 

základe problémovej situácie, napríklad klient bezdomovec, závislý klient, nezamestnaný, 

psychicky, zdravotne postihnutý a klient páchajúci trestnú činnosť. Je dôležité rozlíšiť, či 

klient prichádza sám, dobrovoľne, spontánne, alebo či klient prichádza na základe súdneho 

rozhodnutia, na podnet inej inštitúcie či autority. Aj v rámci medzinárodnej terminológie 

sociálnej práce sa stretávame s pojmom sociálny klient. Inú terminológiu využíva naše 

zákonodarstvo, ktoré v prípade sociálneho klienta využíva pojem „žiadateľ“. Ďalším 

termínom je pojem sociálna situácia – podľa J. Čechovej (2001) „jedinec, skupina alebo 

komunita tvorí v širšom sociokultúrnom prostredí sociálnu situáciu“. Sociálna situácia má 

svoju dynamiku, ktorá je determinovaná spoločenskými, kultúrnymi faktormi. Vzniká 

v interakcii jedinca s vonkajším prostredím. Sociálna situácia, jej zmeny a poruchy sú dôležité 

pre sociálnu diagnostiku. M. Nákonečný (1970, in: Čechová, 2001) hovorí o konkrétnej 

sociálnej situácii v súvislosti s fungovaním osobnosti ako otvoreného systému v neustálej 

interakcii s vonkajším prostredím. V inom kontexte ju definuje V. Lamser (1972, in: Čechová, 

2001) vychádzajúc zo životnej situácie človeka, ktorá sa mení počas životného cyklu. 

Jednotlivé situácie majú pre človeka pozitívny alebo negatívny význam. Tento autor ďalej 

rozdeľuje situácie na i) všeobecné, ii) zvláštne. Sociálny problém - V. Lamser (1972, in: 

Čechová, 2001) považuje za sociálny problém také vývojové tendencie a situácie v ľudských 

vzťahoch a v spoločnosti, ktoré sú subjektívne považované za náročné a ktoré potrebujú 

určitú korekciu alebo vyrovnávajúce opatrenia. Sociálny problém podľa neho presahuje 

osobnú situáciu, zasahuje väčší počet ľudí a vyžaduje riešenie. Pri hodnotení, či ide o sociálny 

problém alebo nie, sa uplatňuje sústava hodnôt danej spoločnosti. Súčasná terminologická 

paleta sociálnej práce je bohatá a azda najrozšírenejšie je ukotvená práve v zákonných 

normách, ktoré podmieňujú výkon sociálnej práce a táto terminológia patrí výsostne do 

problematiky sociálnej práce, ide napríklad o termíny ako hmotná núdza, sociálna núdza, 

sociálna rehabilitácia, životné minimum a pod.  

Ostatnou z podmienok etablácie sociálnej práce je požiadavka vymedzenia základných 

paradigiem. Vychádzajúc z definície paradigmy ako systému základných vedeckých 

poznatkov a metód, podľa ktorých sa uskutočňuje výskum v danej oblasti poznania v určitom 

historickom období, tak potom môžeme vyjadriť názor, že sociálna práca a jej výskum sa už 

dnes môžu prezentovať množstvom výskumných procesov, ktoré pripravili podmienky pre 

vznik základných paradigiem pre sociálnu oblasť a naplniť tak ostatnú podmienku procesu jej 

upevňovania. P. Navrátil (1998, 2001) vychádzajúc z M. Payna (1997) hovorí, že v priebehu 

20. storočia sa vykryštalizovali tri odlišné prístupy, ktoré označuje ako malé paradigmy. Tieto 

paradigmy sa odlišujú tak svojimi filozofickými východiskami, ako aj praktickými 

konsekvenciami. Išlo o: i) terapeutickú paradigmu (reflexívne-terapeutickú paradigmu); ii) 

reformnú paradigmu (socialisticko-kolektivistickú paradigmu) a iii) poradenskú paradigmu 
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(individualisticko-reformistickú paradigmu). S.T. Kuhn (1962) si v tejto súvislosti kladie 

otázku, či je sociálna práca paradigmatickým odborom. Na túto možno odpovedať 

v intenciách sociálnej podmienenosti sociálnej práce, ktorá otvára priestor pre úvahy o jej 

paradigmatickosti, chápajúc paradigmu v Kuhnovom ponímaní ako prijímané príklady 

aktuálnej vedeckej praxe, príklady, ktoré zahŕňajú zákony, teóriu, aplikáciu a inštrumentáciu. 

To všetko poskytuje model, z ktorého vyviera určitá koherentná tradícia vedeckého výskumu   

(Navrátil, 1998). A tak S.T. Kuhn prichádza s tzv. paradigmatickým modelom, podľa ktorého 

si veda v každom období vytvára určité modely vedeckého poznania, ktoré ovplyvňujú 

realizáciu vedeckého výskumu, vedecké predstavy, postupy a tiež hodnotové normy. Zároveň 

poukazuje na premenlivosť paradigmy vzhľadom na historický vývoj vedy s poukázaním na 

skutočnosť, že žiadna paradigma nie je natoľko univerzálna, aby mohla uspokojivo vysvetliť 

všetky problémy a tak táto skutočnosť vedie nutne k vzniku nových paradigiem s tým, že 

každá paradigma tvorí v určitom období vedecký základ poznania (Šlosár, 2011).      

Vedľa týchto paradigiem disponuje sociálna práca mnohými teóriami (stotožňujúc sa 

s názorom menovaných autorov, že niektoré teórie nie je možné z hľadiska ich stavu 

rozpracovanosti zaradiť medzi paradigmy). Tieto teórie posilňujú a rozvíjajú paradigmy,  čím 

sa stabilizuje aj samotné postavenie sociálnej práce v spoločnosti. Napríklad radikálne, 

antiopresívne teórie podporujú rozvoj reformnej paradigmy, existencionalistické, 

humanistické teórie riešia otázky terapeutickej paradigmy a podobne.  

D. Šlosár (2011) klasifikuje paradigmy vzťahujúce sa k metódam sociálnej práce 

hovoriac o i) kuratívno-segregatívnej paradigme; ii) poradenskej paradigme; iii) terapeutickej 

paradigme; iiii) komunikačnej paradigme a o iiiii) agogickej paradigme.  

Reflektujúc s menovanými autormi možno konštatovať, že sociálna práca v priebehu 

svojej existencie formovala mnoho paradigiem, využila mnoho teórií a modelov. Vzhľadom 

k tomu, že je začlenená do spoločenských vied, prešla v priebehu svojej viac než storočnej 

existencie dobovými trendmi, ktoré sa prejavili aj v príbuzných odboroch. Azda 

najvýznamnejšie tento historický vývoj popísal David Howe (1997) a ktorý doplnil P. 

Navrátil (2013) kategorizujúc ho do deviatich samostatných fáz s poukázaním na 

oneskorenosť postsocialistických krajín u niektorých etáp. Autori spoločne poukazujú, že vo 

Weberovom poňatí ideálnych typov je možné odlíšiť: 1. etapu empiricizmu; 2. 

psychoanalytickú etapu; 3. etapu psycho-sociálnej prípadovej práce; 4. etapu teoretického 

boomu; 5. etapu inventarizácie; 6. etapu systémovej teórie; 7. etapu klasifikácie; 8. etapu 

empirickej verifikácie; 9. etapu reflexívneho využitia teórií (reflexívnu integráciu). A tak 

postmoderní autori a autorky majú možnosť akceptovať variabilitu a pluralitu teórií sociálnej 

práce, ktorú môžu chápať ako ponuku, ktorá umožňuje sociálnemu pracovníkovi či 

pracovníčke využiť celý rad možných interpretácií a námetov pri riešení životnej situácie 

klienta.           

 

 

3  PROFESIONALIZÁCIA – VNÍMANIE ČI ROLA SOCIÁLNEJ PRÁCE 

V NOVÝCH (POSTMODERNÝCH) SPOLOČENSKÝCH PODMIENKACH  

 

V predmetnej diskusii posúvajúc sa od objasňovania skutočnosti, čím je sociálna práca 

špecifická v komparácii s inými vedami ako je psychológia, sociológia a iné vedy, cez 
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uvedomenie si mnohých významných spoločenských zmien súčasnej spoločnosti sa 

dostávame k definovaniu jej vnímania či roly v nových zmenených spoločenských 

podmienkach. Vychádzajúc z N. Thompsona (1999) je možné poukázať na rolu sociálnej 

práce smerom k vnímaniu sociálnej práce v súčasných spoločenských podmienkach, 

akcentujúc skôr menované špecifiká, čím sa odlišuje od iných pomáhajúcich profesií. 

Dôkazom turbulentnosti vývoja sociálnej práce je skutočnosť, že sociálna práca dnes získala 

už niekoľko adjektív, ktoré epistemicky vyjadrujú aj jej status v spoločnosti, ako je sociálna 

práca ako sociálna konštrukcia; sociálna práca ako nevyhnutná inštitúcia modernej 

spoločnosti; sociálna práca ako rizikový projekt; sociálna práca ako súčasť politiky pre život; 

a sociálna práca ako tichá profesia. Ale patria tu aj také otázky, akými je: požiadavka identity 

odboru/profesie sociálnej práce; rozvoja feministickej perspektívy v sociálnej práci; je to aj 

Lorenzovská otázka ohrozenia identity a autonómie sociálnej práce voči verejnosti a 

užívateľom služieb, vplyvom neoliberálnej sociálnej politiky (ktorá je zameraná na efektivitu 

nákladov, krátkodobé výsledky a pod.).   

Ak vychádzame zo sociálnej konštrukcie sociálnej práce, kedy je nesporné, že sociálne 

a kultúrne faktory podmieňujú obsah i formu sociálnej práce, potom za najaktívnejšie 

elementy možno považovať: sociálneho pracovníka, sociálneho klienta a kontext. Sociálny 

pracovník či pracovníčka predstavujú významný element v napĺňaní poslania sociálnej práce 

v spoločnosti, ktoré je tiež limitované výkonom roly. A práve rola sociálneho pracovníka je 

konštruovaná profesijnými očakávaniami, pod ktorými P. Navrátil (1998) rozumie sústavu 

predpokladov vymedzujúcich jeho úlohy a sociálne procesy, ktorými sa človek sociálnym 

pracovníkom stáva. Profesijné očakávania sú tak ovplyvnené históriou sociálnej práce, jej 

vzťahmi k iným profesiám a inštitúciám a významne môžu tieto očakávania variovať so 

sociokultúrnymi podmienkami (ako je politika daného štátu, percepcia sociálnych potrieb). 

Preto je veľmi ťažké vymenovať všetky faktory, ktoré ovplyvňujú profesijný výkon 

sociálneho pracovníka a pracovníčky. Ale medzi významné faktory patrí jeho osobnosť 

(osobnostné predpoklady), tiež úroveň vzdelania a nastavenie pre efektívny výkon.        

Podľa autorov Arist von Schippe a Jochen Schwitzer (2001) je sociálna práca 

profesionálny systém podpory určený pre jednotlivca a skupiny, u ktorých sa kumuluje 

chudoba, telesné alebo duševné postihnutie, stigmatizujúce spôsoby správania a spoločenské 

znevýhodnenie vedú k dlhodobým a intenzívnym sociálnym problémom. V praxi sociálnych 

pracovníkov, pracovníčok je dôležité zabezpečenie zdrojov (príjem, ubytovanie, starostlivosť, 

vzdelanie), ale taktiež požiadavka podpory na strane klientov v sociálno-politických sporoch a 

proti úradom (Staub-Bernasconi, 1989, in: Schippe, Schwitzer, 2001). Rovnakou je aj 

požiadavka vykonávania „jemnej sociálnej kontroly“ klientovho správania, kedy ide o 

„zdvojený mandát pomoci a kontroly“. A tak, vzhľadom k „difúznej všekompetentnosti“ 

v rámci riešenia mnohých zložitých problémov, ktorých kritériá riešenia sú často hmlisté a 

stratégie riešenia bývajú často nejasne definované, je potrebné zadefinovať jasné postupy 

posúdenia, ktoré by mohli danú situáciu spriehľadniť. Pretože rovnováha medzi 

starostlivosťou a kontrolou je dôležitá tak pre sociálnych pracovníkov, ako aj pre klientov. 

Sociálni pracovníci a pracovníčky by to mali mať vždy na pamäti, hoci je to veľmi ťažké 

dodržať. Ignorovať kontrolu znamená znášať riziko neefektívnosti (napr. nesplnením 

štatutárnych povinnosti), pokiaľ je ignorovaná starostlivosť, pravdepodobne bude nielenže 

neefektívna, ale aj nezákonná a neznesiteľná. Vždy by totižto malo byť rozoznateľné, či 
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„sociálni pracovníci sú v pozíciách moci“ a táto moc môže byť použitá pozitívne 

a konštruktívne. Je to dôležité preto, aby pomohli ľuďom získať väčšiu kontrolu nad svojimi 

životmi, ide tu o významný proces splnomocnenia (Braye, Preston-Shoot, 1995, in: 

Thompson, 1999). Alebo naopak, moc môže byť nevhodne použitá, deduktívne vo forme 

zneužívania (týrania), využívania alebo zosilnenia existujúcich nevýhod a nerovnomernosti 

(nepomeru). Ďalšou z rizík sociálnej práce je byť „prichytený uprostred“. Sociálna práca 

zaberá územie, kde sa stretáva starostlivosť a kontrola. Ale sociálna práca je tiež „prichytenie 

uprostred“ medzi inými konfliktnými silami, nielen medzi individuálnou bytosťou a 

spoločnosťou.  H. Clarke (1993, in: Thompson, 1999, s. 19) poskytol o tomto dôležitý 

komentár: „od sociálneho pracovníka sa očakáva, že dá do rovnováhy požiadavky potrieb 

klientov s potrebami spoločnosti. Táto rovnováha sa dosiahne za predpokladu, že potreby 

klienta a spoločnosti nie sú v napätí.“   

Ak chce byť sociálna práca vnímaná ako nezávislá, schopná rekonštruovať samú seba, 

musí sa vybrať cestou profesionalizácie a hľadať epistemickú oporu v teoretických 

a konceptuálnych diskusiách. Inak hrozí nebezpečenstvo, na ktoré poukazuje L. Dominelli 

(1997, in: Zita, 2009), že u profesie, ktorej sa nedostáva konsenzu o jej účele a role 

v spoločnosti, je dynamicky riadený rozvoj nemožný. Sociálni pracovníci a pracovníčky 

musia rozumieť, ako ich profesia zapadá do štruktúr spoločnosti, tej spoločnosti, ktorá je 

hlásateľmi postmoderny vymedzovaná ako flexibilná a riziková.       

 

 

ZÁVER  

 

Na základe menovaného môžeme vyjadriť konštatovanie, že sociálna práca je 

teoreticko-aplikačná vedecká disciplína s výrazným zameraním na prax sociálnej sféry.  

V ponímaní Š. Strieženca (1995) so zameraním na „každodenný život“, v ktorom sociálna 

práca sprostredkúva styk medzi jednotlivcom a spoločnosťou v reálnych sociálnych 

podmienkach. Toto sprostredkovanie je nenahraditeľné pre ďalšiu stabilizáciu spoločnosti, 

relatívne bezkonfliktnú socializáciu človeka v celoživotnom procese od narodenia až po jeho 

smrť. Význam sociálnej práce sa odvíja od jej poslania, ktoré je hľadaním rovnováhy medzi 

dôstojnou nezávislosťou a sociálnou solidaritou. Podľa I. Úlehlu (1999) sociálna práca stojí 

na troch oporných bodoch, ktoré predstavujú: normy (zákony, predpisy, povinnosti, 

spoločenské pravidlá, štandardy); spôsoby správania, myslenia, konania, ktoré sa nezhodujú 

s normami, a tak sa z človeka stáva klient sociálnej práce; a profesionálnu odbornosť 

pracovníka, vďaka ktorej je sociálny pracovník sprostredkovateľ medzi normami a klientom. 

Š. Strieženec (1999) ako jeden z prvých na Slovensku po novembri 1989 uvádza základné 

východiská pri identifikácii sociálnej práce ako samostatnej vednej disciplíny, ktoré je možné 

chápať aj ako predpokladané smery jej ďalšieho rozvoja: 

 sociálna práca ako praktická činnosť (historický pohľad), 

 sociálna práca ako vedný odbor, 

 sociálna práca ako samostatná profesia, 

 sociálna práca  ako akademická disciplína, 

 výskum sociálnej práce, 
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 zámery sociálnej práce a jej vývojové trendy. 

Špecifickosť sociálnej práce spočíva v tom, že zahŕňa prácu s najviac znevýhodnenými 

skupinami spoločnosti, s ľuďmi, ktorí z rôznych dôvodov prežívajú veľké problémy a núdzu 

často z dôvodu nedostatočne uspokojených potrieb, ktoré sa niekedy zdajú neriešiteľné. 

S prihliadnutím na tieto skutočnosti malo by nám byť jasné, že sociálni pracovníci 

a pracovníčky by mali aktívne zasiahnuť proti zneužívaniu alebo utláčaniu svojej klientely. 

Práve z dôvodu, že novovek je charakteristický nielen neustále sa zrýchľujúcim prúdom 

technologických a sociálno-organizačných inovácií,  ale i prudkou diferenciáciou spoločnosti 

vo vzťahu k sociálnemu priestoru (Novosad, 1994). Tieto snahy vyúsťujú do požiadavky 

špecializácie sociálnej práce formovaním určitých oblastí, akými sú klinická, školská, 

psychosociálna, integrovaná sociálna práca a mnohé iné, ktorých potrebu si vyžiada 

spoločenská prax.  

Dnes, na prahu 21. storočia, stojíme pred novou úlohou (domnievam sa, že v niektorých 

podmienkach nie menej náročnou) etablácie špecifických foriem sociálnej práce a jej 

profesionálneho výkonu. A ak chceme v sociálnej práci dodržať základnú metodologickú 

podmienku, že práve teória by mala akcentovať prax, potom je dokonca našou povinnosťou 

teoreticky konceptualizovať základný rámec sociálnej práce ako vedy z hľadiska je etablácie 

profesionalizácie. Kvalifikovaná pomoc človeku v náročnej životnej situácii je možná iba 

prostredníctvom vedy, ktorá má svoje miesto v spoločnosti a jej vznik bol výsledkom 

požiadavky spoločenskej praxe. Takouto disciplínou, spolu s inými vedami (psychológia, 

sociológia, pedagogika a iné), je aj sociálna práca. 
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