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SOCIÁLNYCH PRACOVNÍČOK A PRACOVNÍKOV 

 

EVIDENCE BASED PRACTISE – OR THE IMPORTANCE OF 

EVIDENCE BASED PRACTISE IN EDUCATION FUTURE SOCIAL 

WORKERS 

 
ZUZANA POKLEMBOVÁ 

 

Abstrakt: Problematika praxe založenej na dôkazoch (Evidence based practice) sa stále 

častejšie spomína v kontexte sociálnej práce aj v podmienkach Slovenskej  a Českej republiky. 

Tento typ praxe v sebe spája praktické skúsenosti a vedomosti praktika a aktívne zapojenie 

klienta s dostupnými teoretickými poznatkami. Autorka sa v článku zameriava na potrebu 

zohľadniť tieto nároky v pregraduálnej príprave budúcich praktikov sociálnej práce a 

poukazuje na možnosti čerpania zo zahraničných skúseností. 

 

Kľúčové slová: sociálna práca, prax založená na dôkazoch, výskum, klient. 

 

Abstract: The issue of evidence based practice has been recently mentioned often in the 

context of social work in Slovak and Czech Republic. This kind of practice combines practical 

experience and knowledge of practitioner and active participation of client with available 

theoretical knowledge. The author focuses on the need to consider these requirements in 

undergraduate training of future practitioners of social work and points at opportunity to 

obtain information from foreign experiences. 
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ÚVOD 

 

Všadeprítomné politické, ekonomické, kultúrne a sociálne zmeny, ktorými prechádza 

moderná spoločnosť v posledných desaťročiach, kladú odlišné a súčasne stále sa meniace 

podmienky na jednotlivca i sociálne skupiny. Základné znaky modernej spoločnosti, 

vyplývajúce z týchto zmien, relevantné pre sociálnu prácu, definoval O. Chytil (2007) ako 

funkčnú diferenciáciu, racionalizáciu, generalizáciu, premeny štruktúry spoločnosti, premenu 

sociálna, kolonizáciu verejného súkromným a neistotu ako súčasť bežného života. Aj 

vplyvom týchto zmien sa menia aj požiadavky na výkon sociálnej práce ako praktickej 

vedeckej disciplíny, ktorá musí svojou náplňou zodpovedať aktuálnym požiadavkám 

a potrebám svojej klientely odvíjajúcim sa od požiadaviek, ktoré sú na nich kladené 

spoločnosťou. Táto situácia často vyžaduje od sociálnych pracovníčok a pracovníkov v praxi 

hľadať, spoznávať a využívať v prospech svojej klientely stále nové metódy a nástroje a tým 

neustále redefinovať praktický obsah pojmu sociálna práca. Pre potreby tohto príspevku, a 

prikláňajúc sa k radikálnemu sociálnemu konštruktivizmu, definujeme sociálnu prácu ako „to, 

čo robia sociálni pracovníci“. Táto konštruktivistická definícia nám umožňuje pružne napĺňať 

a dopĺňať ako obsah pojmu sociálna práca, tak aj náplň činnosti jej praktikov a v neposlednej 
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miere upozorniť na nevyhnutnosť prispôsobenia obsahu vzdelávania budúcich sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok premenlivosti požiadaviek na výkon ich budúceho povolania.
18

 

Zároveň však budeme sociálnou prácou
19

 rozumieť praktickú činnosť a priamu činnosť 

s klientom a v súlade s definíciou sociálnej práce ako ju uvádza Medzinárodná federácia 

sociálnych pracovníkov (1988, in: Tokárová et al., 2000), ktorá formulovala sociálnu prácu 

ako činnosť, ktorá predchádza alebo upravuje problémy jedincov, skupín, komunít, 

vznikajúce z konfliktov potrieb jedincov a spoločenských inštitúcií s cieľom zlepšenia kvality 

života. Na tomto mieste považujeme za dôležité podotknúť, že vnímame ako 

neoddeliteľné prepojenia sociálnej práce ako praktickej disciplíny so sociálnou prácou ako 

vednou disciplínou. Za rovnako neoddeliteľné pokladáme prepojenie sociálnej práce s 

vedeckým výskumom ako zdrojom jej poznatkov a prostriedkom ich overenia súčasne v 

praxi a pre prax. Preto je cieľom nášho príspevku poukázať na potrebu zahrnutia praxe 

založenej na dôkazoch do prípravy budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok.  

  

 

1 PRAX ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH 

 

Informačná spoločnosť na jednej strane kladie na jednotlivca zvýšené nároky, na druhej 

strane zároveň robí dostupným obrovské množstvo informácií, z ktorých mnohé môžu byť 

priamo využiteľné pre zlepšenie situácie, odstránenie či predchádzanie problémov. Nie každý 

však dokáže ponúkané informácie spracovať a následne využiť. Jednou z úloh, ktoré sú na 

jednotlivca v tomto type spoločnosti kladené, je teda aj selekcia informácií relevantných pre 

konkrétnu situáciu či rozhodnutie. Nakoľko jeho kapacita na tento výber môže byť negatívne 

ovplyvnená jeho individuálnymi charakteristikami, vonkajšími okolnosťami či samotným 

charakterom záťažovej situácie, ktorú je potrebné riešiť. Práve tu sa vytvára priestor pre 

intervenciu zo strany sociálnej práce – prax založenú na dôkazoch. Prax založená na 

dôkazoch (evidence based practice) sa v nedávnej dobe stala pojmom často používaným v 

rôznych pomáhajúcich profesiách. Na dôkazoch založená prax v sebe zahŕňa a spája pohľad a 

potreby klienta či klientky, aktuálne vedecké dôkazy a praktické skúsenosti a 

odborné vedomosti experta. Vďaka aktívnemu zapojeniu klienta, klientky a súčasnému 

zohľadneniu jeho rozhodovacích kompetencií a aktuálnych odborných poznatkov našiel tento 

prístup svoje uplatnenie aj v sociálnej práci a stal sa jedným z dôvodov, prečo by sa aj 

praktička, praktik mal zaujímať o výskumné metódy a orientovať vo výskume a aktuálnych 

výskumných otázkach svojej profesie.  

Samotný postup pri uplatňovaní praxe založenej na dôkazoch býva najčastejšie 

definovaný ako proces pozostávajúci z piatich krokov (Gibbs, 2003, in: Lipčáková 2012):  

1. identifikácia problému, ktorý chce klient, klientka vyriešiť a formulovanie otázok 

týkajúcich sa ich problému;  

2. konzultovanie dôkazov v dostupných odborných zdrojoch, prostredníctvom členov a 

členiek tímu alebo externých konzultantov a konzultantiek tak, aby sa identifikovali 

najdostupnejšie dôkazy riešenia problému;  

                                                 
18

 Ako aj súčasťou celoživotného vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok. 
19

 V súlade s menej radikálnym vnímaním sociálneho konštruktu  ako sociálneho konsenzu (Berger, Luckmann, 

1999). 
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3. kritické hodnotenie dôkazov; 

4. prezentovanie dôkazov s cieľom pomôcť klientovi či klientke urobiť rozhodnutia 

o ďalších krokoch riešenia problému;  

5. vyhodnotenie intervenčného plánu a zváženie prípadného ukončenia alebo opakovania 

piatich krokov procesu. 

Na to, aby sme dôkazy pre klientov a klientky mohli získavať, je však potrebné istými 

dôkazmi, teda odborne podloženými vedomosťami disponovať. Ako zdroj prichádzajú do 

úvahy vedomosti sociálnych pracovníkov a pracovníčok nadobudnuté vzdelávaním, ako aj 

osobné skúsenosti. V praxi by sa sociálne pracovníčky a pracovníci mali predovšetkým 

opierať o „dôkazy“ – informácie, ktoré sú výskumami podložené alebo sú samotné 

výsledkami výskumov.  

V anglosaskej odbornej literatúre býva niekedy rozlišované medzi termínmi „na 

dôkazoch založená prax (evidence based practice)“ a „na výskume založená prax (research 

based practice)“, pričom ako rozlišovacie kritérium je používaný prevažujúci typ výskumov
20

, 

z ktorých sú získavané informácie ponúkané klientele. Na dôkazoch založená prax využíva 

predovšetkým výstupy kvantitatívnych výskumných stratégií, zatiaľ čo na výskume založená 

prax využíva aj výstupy kvalitatívnych výskumných stratégií. Pre potreby tohto príspevku sa 

prikloníme k tej skupine autoriek a autorov, ktorí používajú termín na dôkazoch založená prax 

(evidence based practice) ako strešný pre využitie výstupov kvalitatívnych i kvantitatívnych 

výskumných metód. 

Množstvo dostupných aktuálnych informácií v súčasnosti nedovolí sociálnym 

pracovníkom a pracovníčkam spoliehať sa výlučne na informácie získané počas ich odbornej 

prípravy, na osobné skúsenosti ich a kolegov a kolegýň. Aby bolo možné klientele ponúknuť 

na výber čo najširšiu škálu možností a poznatkov, je nevyhnutné pracovať aj s aktuálnymi 

zdrojmi, zborníkmi a publikovanými správami z výskumov. Správne a efektívne spracovanie 

informácií, ako aj vhodná forma ich poskytnutia klientovi, klientke, vyžaduje špecifické 

vedomosti a zručnosti, o ktorých sa nazdávame, že by mali byť súčasťou odbornej prípravy 

pre prax sociálnej práce. 

 

 

2  PRAX ZALOŽENÁ NA DÔKAZOCH V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE 

SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK 

 

V predchádzajúcej časti príspevku sme sa pokúsili objasniť, prečo považujeme prax 

založenú na dôkazoch za dôležitú súčasť sociálnej práce v modernej spoločnosti. Táto 

teoreticko-metodologická koncepcia však kladie na sociálnych pracovníkov a pracovníčky 

požiadavky, na ktorých plnenie nemuseli byť počas svojho vzdelávania pripravovaní. Tieto 

nároky je podľa nášho názoru potrebné zohľadniť v pregraduálnej príprave, pričom za 

vhodnejšie považujeme ich doplnenie, prípadne zdôraznenie v jednotlivých existujúcich 

                                                 
20

 I. Loučková (2010) pri definovaní základných typov výskumov používaných v spoločenských vedách hovorí 

o kvalitatívnom, kvantitatívnom a integrovanom výskumnom prístupe. Pričom kvantitatívny výskum je 

charakterizovaný objektívnosťou, meraním a deduktívnymi metódami, kvalitatívny výskum je charakterizovaný 

subjektivitou, významom a induktívnou logickou stratégiou a integrovaný výskumný prístup je charakterizovaný 

kľúčovými termínmi interakcia a systemická dynamika. 
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predmetoch štúdia, ako vyčleniť tejto téme samostatný predmet. Ide o zručnosti a vedomosti 

ako napríklad rozpoznať chýbajúce informácie, vyhľadávanie zdrojov, vyhľadávanie 

informácií a schopnosť posúdiť ich relevantnosť pre situáciu klienta, klientky, ako aj 

zhodnotenie ich kredibility, využitie dostupných zdrojov informácií a práca s informáciami, 

realizácia výskumov, komunikácia s klientom, klientkou a odborná komunikácia s kolegami 

a kolegyňami. 

M. Howart, C. McMillen a D. Polio (2003) upozorňujú v svojej štúdii Teaching 

Evidence Based praktice: Toward a New Paradigma for Social Work Education, že príprava 

budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok pre uplatňovanie praxe založenej na 

dôkazoch pri práci s ich klientelou je cieľom pregraduálnej prípravy, v rámci ktorej by mali 

získať schopnosť: 

 rozumieť a rešpektovať princípy praxe zmeranej na dôkazy, 

 vyberať empiricky overené intervencie podporené dôkazmi,  

 oceňovať, do akej miery sú teórie a prax sociálnej práce postavené na vedeckom 

výskume, 

 efektívne poskytovať intervencie založené na dôkazoch na mikro, mezo i makroúrovni 

praxe sociálnej práce,  

 vyhodnocovať efektívnosť svojej vlastnej práce, 

 vedieť správne identifikovať, aké informácie je potrebné získavať. 

Následne autori navrhujú doplnenie týchto cieľov kurikula budúcich sociálnych 

pracovníkov a  pracovníčok. Nakoľko si však uvedomujeme aj dôležitosť klinickej stránky 

praxe založenej na dôkazoch, rady by sme doplnili, že je pre jej správne a efektívne 

používanie nevyhnutné, aby praktici a praktičky sociálnej práce nielen ovládali zručnosti 

potrebné k manažmentu informácií. Súčasne je nevyhnutné, aby disponovali aj 

komunikačnými zručnosťami a skúsenosťami s vedením rozhovoru s klientom a mali 

povedomie o metódach sprevádzania a empowermentu, nakoľko prvá (identifikácia 

problému) a štvrtá (prezentácia dôkazov s pomocou a podporou klientovi pri rozhodovaní) 

etapa praxe založenej na dôkazoch kladie vysoké nároky práve na tieto zručnosti. Výučba ako 

i nácvik v týchto oblastiach musí byť rovnako súčasťou pregraduálnej prípravy budúcich 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok. 

 

 

ZÁVER 

 

Prax založená na dôkazoch sa podľa nášho názoru stáva neoddeliteľnou súčasťou 

sociálnej práce ako praktickej činnosti a je potrebné, aby na to reagovala vo svojom obsahu aj 

pregraduálna príprava budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Nakoľko tento typ 

praxe je v zahraničí, najmä v anglosaských krajinách, etablovaný už dlhšiu dobu, vidíme 

štúdium zahraničných kurikúl odbornej prípravy praktikov sociálnej práce ako možný prínos 

nových prvkov do obsahu nášho vzdelávania. Nevyhnutnou súčasťou takto zameraného 

kurikula je najmä teoretické i praktické zvládnutie komunikácie s klientom a dobrá orientácia 

ako v realizácii vedeckého výskumu na poli sociálnej práce, tak aj v praktickej aplikácii už 

realizovaných výskumov. 
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