
36 

 

URČUJÚCE DETERMINANTY EFEKTIVITY PREGRADUÁLNEJ  

PRÍPRAVY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 

 

KEY DETERMINANTS OF EFFECTIVENESS IN PREGRADUAL 

PREPARATION OF SOCIAL WORKERS 

 
HUDECOVÁ ANNA 

 
Abstrakt: Cieľom príspevku je  zdôrazniť jednotlivé faktory určujúce prípravu sociálnych 

pracovníkov a poukázať na vybrané problémy súvisiace s prípravou budúcich sociálnych 

pracovníkov.   
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Abstract: The aim of this paper is to accent the various factors governing the training of 

social workers and advert some of the issues related to the development of future social 

workers. 
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ÚVOD 

 

Profesionalizáciu sociálnej práce ako odboru i profesie ovplyvňujú viaceré skutočnosti. 

Za určujúce pre dosiahnutie kvality sociálnej práce a pre kvalifikované vykonávanie profesie 

sociálneho pracovníka považujeme adekvátnu kvalitu vzdelávania v tejto oblasti. Nie je to 

jednoduchá úloha, čo však platí aj pre mnohé iné odbory. V oblasti sociálnej práce zložitosť 

spočíva najmä v tom, že aktuálne dianie v spoločnosti a s tým súvisiace zmeny, vrátane 

nárastu sociálnych problémov, ktoré spadajú do kompetencie sociálnej práce, vyvolávajú 

potrebu promptne reagovať a riešiť vzniknuté problémy a súčasne pripraviť kvalitných 

profesionálov, ktorí sú schopní poskytnúť kvalifikovanú pomoc. Zložitosť profesionálnej 

prípravy je  ovplyvnená súčasným  postavením sociálnej práce ako profesie, vedného odboru i 

študijného programu v spoločnosti, ale aj tým, aké je postavenie tohto študijného programu  

v rámci univerzitného vzdelávania. Tieto skutočnosti vyvolávajú ďalšie otázky, na ktoré je 

potrebné hľadať odpovede. Jednou z nich je aj otázka, či dosiahnutie spoločenskej vážnosti 

a prestíže a s tým súvisiace zlepšenie spoločenského statusu sociálnej práce môžeme 

dosiahnuť skvalitnením pregraduálnej prípravy, či existujú faktory ovplyvňujúce efektívnosť 

pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov, ktoré by boli zárukou profesionalizácie 

sociálnej práce. Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v našom príspevku. 
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1  SÚČASNÉ POSTAVENIE SOCIÁLNEJ PRÁCE AKO PROFESIE A ŠTUDIJNÉHO 

ODBORU    

 

Ostatné obdobie nie je prajným obdobím pre sociálnu prácu. Prejavuje sa to jednak  

častou kritikou samotnej profesie sociálna práca, ale aj spochybňovaním odboru sociálna 

práca, vrátane študijného odboru. Predmetom hodnotenia a posudzovania tohto študijného 

odboru je podľa viacerých kritikov nízka náročnosť štúdia v porovnaní s inými odbormi 

a s tým spojený nárast počtu záujemcov o „nenáročné“ štúdium, a na druhej strane sa 

zdôrazňuje čoraz väčší problém s uplatniteľnosťou absolventov tohto študijného odboru na  

trhu práce. Zámerom nášho príspevku nie je ani vyvracať ani obhajovať tieto tvrdenia. S istou 

dávkou sebareflexie musíme však uznať, že vlna kritiky sa v niektorých prípadoch stáva 

opodstatnenou.  

Myslíme si, že aj na akademickej pôde existujú problémy a rezervy, ktoré negatívne 

ovplyvňujú verejnú mienku, podpisujú sa na kvalite vzdelávania v tejto oblasti 

a v neposlednej miere prispievajú k tomu, že postavenie a kredit sociálnej práce v spoločnosti 

je nízky a neustále klesá.  

K  negatívnemu obrazu v ostatnom období prispela nemalou mierou medializácia 

viacerých problémov spadajúcich do kompetencie sociálnej práce, čo určite k zlepšeniu jej 

statusu neprispelo. Máme na mysli medializáciu viacerých káuz, či už opodstatnených, alebo 

neopodstatnených, ktoré sa dotýkali počtu prijímaných študentov, udeľovania akademických 

titulov a pod. Tieto skutočnosti sa výraznou mierou podpisujú na dehonestácii tohto 

študijného odboru, ale aj znevažovaní jednotlivých fakúlt vzdelávajúcich sociálnych 

pracovníkov. V konečnom dôsledku sa to dotýka profesionality a kompetentnosti   

absolventov týchto študijných odborov. Nie je namieste generalizovať tieto prípady, no 

napriek tomu by nás táto situácia nemala nechať ľahostajnými z viacerých dôvodov. Nejde 

len o budovanie pozitívneho obrazu profesie, ale predovšetkým o dosiahnutie takého stavu,  

aby sme disponovali  dostatočným množstvom argumentov, ktoré by presvedčili odbornú i 

laickú verejnosť, že kvalita prípravy zodpovedá požadovaným kritériám a sociálni pracovníci 

sú pripravení na kvalifikovaný výkon svojej profesie - sociálnej práce. Predstavuje to 

adekvátnu úroveň profesionality a kompetentnosti. Mal by to byť profesionál, ktorého 

činnosti v sebe zahŕňajú viacero rozmerov. Sociálna realita, ktorá je predmetom záujmu 

sociálnej práce, nie je jednoduchá. Ide o komplex problémov, javov a fenoménov, ktoré majú 

viacdimenzionálny a integratívno-kauzálny charakter (Határ, 2009).  Podľa L. Musila (2008) 

ide o  administratívne, filantropické, aktivistické a profesionálne poňatie sociálnej práce. 

Kvalifikovanému výkonu profesie však zodpovedá profesionálne poňatie sociálnej práce. Mal 

by to byť predovšetkým profesionál, ktorý je schopný komplexne posúdiť životnú situáciu 

klienta, dokáže ju vyhodnotiť a realizovať. Takto chápaný profesionál je autonómnym v 

pomoci svojim klientom.  

Na príprave sociálnych pracovníkov sa výraznou mierou podieľajú vzdelávatelia 

sociálnej  práce a jednotlivé katedry sociálnej práce, ktorých úlohou je výrazne participovať  

na dosiahnutí profesionality a kompetentnosti sociálnych pracovníkov. Profesionalitu 

a kompetentnosť v tomto prípade vnímame ako spojené nádoby s prípravou budúcich 

sociálnych pracovníkov, a to jednak s pregraduálnou prípravou, ale aj s ich ďalším 

vzdelávaním.  Práve rozmanitosť sociálneho poľa vyvoláva úvahy, aká by mala byť príprava 
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sociálnych pracovníkov. Je ilúziou očakávať, že dokážeme pripraviť hotového človeka, ktorý    

bude schopný uplatniť sa a angažovať sa vo všetkých sférach života a spoločnosti, ktoré sú 

predmetom záujmu sociálnej práce. Preto je namieste otázka špecializácií, resp. vymedzenie  

oblastí, ktoré by boli predmetom špecializácie v rámci 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania 

sociálnych pracovníkov. Dôvodom takýchto snáh je aj to, že dôsledok polyvalencie sa 

prejavuje nedostatočnou prípravou a z toho vyplývajúcou povrchnosťou v príprave, čo sa 

následne odzrkadlí pri riešení sociálnych problémov.  

 Na druhej strane sa profesionalizácia spája s formovaním  sociálnej  identity sociálnych 

pracovníkov, ktorá je daná viacerými aspektmi. Aj v tomto smere považujeme za významný 

aspekt  ohraničenie pracovného poľa sociálnej práce a jasnejšie vymedzenie medzi inými 

pomáhajúcimi profesiami. Vhodným  východiskom pre vymedzenie sociálnych polí sociálnej 

práce je vymedzenie sociálnych polí podľa S. Staub-Bernasconi (1995, in: Žiaková a kol., 

2011, s. 52), ktorá sem zahŕňa:  

 núdzové stavy a problémy, 

 zdravotné znevýhodnenie, 

 hlad, 

 choroba, 

 závislosti, 

 nezamestnanosť, 

 chudoba a bezdomovectvo, 

 psychické poruchy, 

 sociálne poruchy, 

 dezorganizácia sociálnych systémov.    

Napriek tomu, že spektrum profesionálneho poľa je veľmi široké a sme si vedomí  

multikauzality spoločenskovedných problémov ako aj  potreby kooperácie pri ich riešení, nie 

je vhodným riešením zasahovať do kompetencií iných vedných odborov. Ak  chceme, aby sa 

sociálna práca vykonávala na profesionálnom základe, musí sa profesionalita dotýkať aj 

oblasti výskumu. Nie je opodstatnené venovať sa problémom, ktoré sú z hľadiska sociálnej 

práce odťažité. Musíme objektívne konštatovať, že aj s takýmito problémami a snahami sa 

v súčasnosti stretávame. Jednoznačne je potrebné presadzovať, že napriek multidisciplinarite 

odboru nemá opodstatnenie orientovať sa na problémy spadajúce do nepríbuzných odborov 

sociálnej práce. Takáto situácia neprispieva k tomu, aby sociálna práca ako odbor bola 

rešpektovaná a braná ako odbor, ktorý má vymedzené a ohraničené pole svojho pôsobenia.  

Pre skvalitnenie tejto oblasti by určite bola na mieste výraznejšia sebareflexia do vlastných 

radov, pretože je to jedna z ciest ako dosiahnuť spoločenskú vážnosť a zlepšenie statusu 

sociálnej práce.    

Dôležitou podmienkou profesionalizácie je tiež adekvátny systém vzdelávania a 

akcentovanie kvality pregraduálnej  prípravy, čo považujeme za  jednu  z možností zlepšenia  

statusu sociálnej práce.   

Myslíme si, že dnes po viac ako dvadsiatich rokoch snaženia a etablovania sa sociálnej 

práce nielen ako profesie, ale aj ako vedného a študijného odboru, nie je spochybniteľná     

potreba a opodstatnenosť vysokoškolského vzdelávania v sociálnej práci. Nie je to však také  

jednoznačné medzi odborníkmi iných vedných oblastí,  a to je pre sociálnu prácu vážna 
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výzva. Za najdôležitejšie z tohto pohľadu považujeme dosiahnuť naplnenie základného cieľa, 

aby vysokoškolská príprava niesla punc odbornosti a vysokej kvality. Teda, aby spĺňala 

náročné požiadavky na kvalitu prípravy absolventov a zodpovedala súčasným spoločenským 

trendom.  Rôznorodosť, šírka a pestrosť odboru vyžaduje  široké teoretické zázemie, čo je na 

jednej strane výhodou umožňujúcou ľahšie uplatnenie sa v praxi. Táto skutočnosť umožňuje 

tiež to, aby sa sociálny pracovník v priebehu profesionálneho života dokázal flexibilne 

prispôsobiť a byť schopný zmeny. Prináša to však na druhej strane aj rad nedostatkov 

a problémov, vrátane optimálneho koncipovania vzdelávacieho obsahu a jeho realizácie 

v podmienkach jednotlivých vysokých  škôl. V tejto súvislosti musíme teda hľadať odpovede 

na zásadné otázky,  čo je  dôležité pri koncipovaní prípravy budúcich sociálnych pracovníkov 

a aké faktory ovplyvňujú kvalitu vzdelávania sociálnych pracovníkov.  

 

 

2 FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE EFEKTÍVNOSŤ PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY  

 

Efektívnosť pregraduálnej prípravy je výraznou mierou ovplyvnená motiváciou 

uchádzačov o štúdium, spoločenskými zmenami súvisiacimi so zmenami 

ovplyvnenými postmodernou a takisto rôznorodosťou odboru. Tieto skutočnosti sa premietajú 

do koncipovania obsahu štúdia. Nemenej dôležitým faktorom ovplyvňujúcim kvalitu 

pregraduálnej prípravy je aj jej procesuálna stránka a poskytnuté možnosti vykonávať 

odbornú prax. Za základné faktory ovplyvňujúce kvalitu  a efektívnosť pregraduálnej prípravy 

považujeme teda: motiváciu k štúdiu, obsah vzdelávania, procesuálnu stránku prípravy a 

odbornú prax, ktoré budeme v ďalšej časti analyzovať.  

Motiváciu k štúdiu považujeme za jeden z najvýznamnejších faktorov. Nie je totiž 

jedno, s akými pohnútkami prichádzajú uchádzači študovať daný odbor. Ak motivácia 

nevychádza  z vnútorného presvedčenia hlbšie sa zoznámiť s problematikou, ktorá je, ako sme 

spomenuli, veľmi široká,  ak chýba snaha hlbšie preniknúť  k podstate problémov a tiež snaha 

neustále zvyšovať svoju profesijnú pripravenosť, odrazí sa to na výsledkoch štúdia 

a v konečnom dôsledku aj na kvalite vzdelávania.    

Jedným z faktorov, ktoré  ovplyvňujú efektívnosť prípravy budúcich sociálnych 

pracovníkov, sú meniace sa podmienky v spoločnosti a z toho vyplývajúce uvedomenie si 

úloh sociálnej práce v súčasnosti. Napriek tomu, že obsah štúdia musí vychádzať z jadier 

nosných predmetov, stáva sa v súčasnosti nevyhnutnosťou pri koncipovaní obsahu 

pregraduálnej prípravy reagovať na zmeny, ktoré podstatným spôsobom ovplyvňujú sociálnu 

realitu v Slovenskej republike.  Od sociálnych pracovníkov to vyžaduje nové vedomosti 

a zručnosti, ktoré by prípravné štúdium malo poskytnúť.    

Úlohou sociálnej práce je riešiť problémy modernej spoločnosti vygenerované 

procesom modernizácie. V  mnohých prípadoch je to situácia, ktorá sa dotýka zmien, ktoré sa 

musia premietnuť do štrukturovania obsahu vzdelávania. V zmysle naplnenia týchto 

požiadaviek musí byť obsah  pregraduálnej prípravy koncipovaný tak, aby bol založený na 

širokom spoločenskovednom základe, ktorý študentovi umožní pochopiť súvislosti 

dotýkajúce sa spoločenských zmien, ale pochopiť aj problémy klientov a vedieť hľadať a 

poskytovať riešenia.  
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Rôznorodosť odboru vyvoláva potrebu toho, aby dôležitú súčasť programu tvorili 

kľúčové teoretické disciplíny tvoriace platformu pre pochopenie špecifických vedomostí 

sociálnej práce ako aj disciplíny výrazne orientované do oblasti sociálnej práce. Významný 

pilier tvoria tiež predmety orientované na rôzne cieľové skupiny sociálnej práce.   

Obsah vzdelávania by mal byť samozrejme modifikovaný podľa jednotlivých stupňov 

štúdia. Je to problém, na ktorý sme už poukázali vyššie a ktorý súvisí s polyvalenciou 

a špecializáciou v príprave sociálnych pracovníkov. Určite stojí za úvahu snaha zvýšiť kvalitu 

prípravy sociálnych pracovníkov prostredníctvom špecializácie. Študenti majú takto možnosť 

profilovať sa prostredníctvom povinne voliteľných a výberových predmetov. Dosiahnutie 

určitej špecializácie je predpokladom získania nielen širokých všeobecných vedomostí 

a zručností, ale aj hlbšieho preniknutia do vybraných oblastí, v rámci ktorých sa môže 

špecializovať a tým aj kvalitnejšie pripraviť na výkon svojej profesie. Možnosti špecializácie 

sú samozrejme determinované aj personálnymi možnosťami jednotlivých pracovísk. Na 

druhej strane je to určité znevýhodnenie v rámci širšieho uplatnenia. Je to však otázka 

diskusie, ktorý princíp uprednostniť v príprave budúcich sociálnych pracovníkov. Každý 

z týchto prístupov má isté výhody, ale aj  nevýhody, ktoré je potrebné zvažovať.     

V súvislosti s procesuálnou stránkou vzdelávania zdôrazňujeme, že moderná príprava 

sociálnych pracovníkov vyžaduje presadzovanie moderných metód a foriem vyučovania. Za  

podstatné považujeme aj to, aby študenti participovali na svojom vlastnom vzdelávaní.   

Kvalitná príprava sa nezaobíde bez kontaktov študenta s konkrétnym svetom sociálnej 

práce. Predpokladá to možnosť realizovať odbornú prax, ktorá nie je len informatívnou. 

Študent si v rámci nej overuje a transformuje teoretické vedomosti a rozvíja sociálne 

zručnosti. Prax tvorí integrálny prvok vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov. Musíme však aj   

povedať, že napriek tomu, že sme si vedomí jej významu z hľadiska rozvoja profesijných 

kompetencií, nedarí sa dosiahnuť taký stav, aby odborná prax mala v súčasnom systéme 

vzdelávania vyhradené adekvátne postavenie spojené aj s finančným ohodnotením 

príslušných sprievodcov praxe. Tento problém pretrváva a je len záležitosťou osobných 

kontaktov, aby systém praxe mohol fungovať. Nie je to však systémové riešenie, čo 

nepopierateľne negatívne ovplyvňuje kvalitu pregraduálnej prípravy.    

 

 

ZÁVER 

 

Poukázaním na viacero faktorov ovplyvňujúcich kvalitu vzdelávania v sociálnej práci   

sme sa pokúsili nastoliť aj niektoré problémy. Snahou je vyvolať uvažovanie vedúce 

k zlepšeniu situácie a tým aj k skvalitneniu prípravy sociálnych pracovníkov.    
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