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PRÍPRAVY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 
 

APPLICATION OF BAGGERS METHOD IN PREGRADUAL 

PREPARATION OF SOCIAL WORKERS  
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Abstrakt: Príspevok pojednáva o vybraných aspektoch sociálnej práce determinujúcich 

pregraduálnu prípravu sociálnych pracovníkov. Zároveň poukazuje na vybrané rozpory 

v súvislosti s požiadavkou profesijných kompetencií sociálnych pracovníkov a pracovníčok. 

Cieľom príspevku je prezentovať možnosti  a význam aplikácie metodiky nórskej autorky 

Baggers do pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. 

 

Kľúčové slova: pregraduálna príprava, metodika, efektívnosť vzdelávania. 

 

Abstract: The article deals with selected aspects of social work affecting undergraduate 

training of social workers. It also points to the selected divisions of the requirement of 

professional competence of social workers. The aim of this article is to present the possibility 

and importance of the application of methodology Norwegian author Baggers in 

undergraduate training of social workers. 
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1  DISKREPANCIA TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH ASPEKTOV 

SOCIÁLNEJ PRÁCE  

 

Sociálna práca je zložitý fenomén predstavujúci súbor ideí, poňatí, prístupov či metód, 

na ktoré je možné nazerať z rôznych uhlov pohľadov. Spomenuté aspekty spôsobujú 

neprehľadnosť tohto fenoménu. Medzi základné rozpory v sociálnej práci patrí diskrepancia 

medzi jej teoretickými (teda odbornými) a praktickými (teda profesijnými) aspektmi (Mlčák, 

2005). Vysokoškolské pracoviská, ktoré sa zaoberajú teoretickým rozvojom sociálnej práce 

a taktiež odbornou prípravou budúcich sociálnych pracovníkov, vypracovali základné 

podmienky pre vybudovanie systému vzdelávania v tejto oblasti, avšak hľadanie optimálneho 

modelu vzdelávania sociálnych pracovníkov tým doposiaľ zďaleka ukončené nie je (Mlčák, 

2005). Mnohé problémy medzi teoretickou a praktickou prípravou sociálnych pracovníkov na 

vysokých školách vyplývajú „z obsahu sociálnej práce v zmysle profesie, ktorá sa realizuje 

ako pluralistická a vysoko variabilná činnosť v mnohých rezortoch spoločenskej praxe, ktoré 

sa odlišujú mnohými správnymi, organizačnými a kompetenčnými podmienkami“ (Mlčák, 

2005, s. 5). V súvislosti s vnímaním sociálnej práce ako profesie považujeme za účinné 

venovať pozornosť ďalšej diskrepancii týkajúcej sa profesijných kompetencií sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok. Autori vnímajú potrebu existencie presne vymedzeného 

vykonávania pracovných úloh, pretože s konkrétnou profesiou sa viažu špecifické vedomosti 

a zručnosti, ktorými by mal sociálny pracovník  disponovať (Hudecová et al., 2010). Sociálna 

práca na základe uvedených diskrepancií medzi teoretickou a praktickou prípravou zahrňuje 
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určitú mieru vnútornej disonancie, ktorú môže prehlbovať konkrétna pracovná činnosť 

sociálneho pracovníka. V tejto situácii je potrebné hľadať odpoveď na základnú otázku: Aké 

vedomosti a praktické zručnosti zefektívnia aplikáciu graduálnej a pregraduálnej prípravy 

sociálnych pracovníkov do praxe? Pre sociálneho pracovníka je dôležité plánovať aktivity 

fyzického, spoločenského, intelektuálneho, duchovného, pracovného, spontánneho i tvorivého 

charakteru (Odlerová, Tokovská, 2011, s. 66). Jednou z odpovedí na našu základnú otázku 

môže byť práve táto oblasť kompetencií sociálneho pracovníka. Plánovanie aktivít úzko súvisí 

s realizáciou a hodnotením realizovaných aktivít, ktoré sú ovplyvnené samotnou metodikou.  

 

 

2  MOŽNOSTI APLIKÁCIE METODIKY „PLÁN AKTIVÍT A HODNOTENIE 

REALIZOVANÝCH AKTIVÍT“ DO PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY 

SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  

 

Metodika sociálnej práce predstavuje súhrn známych a vedecky akceptovaných  

postupov a techník, ktoré sú používané v praktickej i teoretickej rovine sociálnej práce. 

A. Žilová (2000) a Š. Strieženec (1999) sa zhodujú v názore, že metodiku sociálnej práce 

môžeme chápať ako súbor ustálených pravidiel, ktoré umožňujú sociálnemu pracovníkovi 

vybrať najvhodnejší spôsob pomoci pre svojho klienta. Významnosť plánovania jednotlivých 

aktivít a postupov výberu metód a techník prezentuje vo svojej monografii Príručka aktivít 

nórska autorka J. Baggers (2009). Uvádza konkrétny príklad na zostavovanie metód a techník 

pre klientov s názvom „Plán aktivít a hodnotenie realizovaných aktivít.“ Ako sme vyššie 

uviedli, v procese pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov je ich príprava v rámci 

viacerých predmetov charakteristická polyvalenciou. Spôsob určovania toho, čo výkon 

sociálnej práce predstavuje, čo tvorí jej náplň a aké nároky sú s ňou spojené, má svoje vlastné 

odlišnosti podmienené daným účelom. Zmysel a vymedzenie vedomostí a zručností 

sociálnych pracovníkov má svoje opodstatnenie z hľadiska optimalizácie výkonu sociálnych 

pracovníkov, ich výberu, ale aj skvalitnenia koncepcie ich odbornej prípravy (Hudecová et al., 

2010). Aj možnosti formy metodiky plánovania a výberu aktivít metód a techník, ako aj tlačív 

sú rozmanité a je len na samotnom pracovníkovi, akým spôsobom si vyberá a aplikuje 

postupy na konkrétne podmienky práce s jednotlivcom, cieľovou skupinou alebo komunitou 

tak, aby dosiahol cieľ. Orientovať sa a plánovať postup patrí podľa viacerých autorov (Mlčák, 

2005; Hudecová et al., 2010; Strieženec, 1999 a i.) medzi dôležité profesijné kompetencie 

sociálnych pracovníkov. Medzi tieto kompetencie zaraďujú poznanie možností a metód 

poskytovania služieb a intervencie, schopnosť organizovať a koordinovať postup aplikácie 

metód, schopnosť dohodnúť plán a rozdelenie úloh vedúcich k dosiahnutiu zmeny a iné 

(Hudecová et al., 2010) Výskum, ktorý skúmal úroveň rozvoja tejto kompetencie v rámci 

sebahodnotenia z hľadiska budúcich profesionálov, poukázal na nízku úroveň zastúpenia tejto 

oblasti kompetencií. Výskum J. Karasovej a A. Brozmanovej Gregorovej realizovaný na PF 

UMB v roku 2006 poukázal  na to, že schopnosť orientovať sa a plánovať postup 

zaznamenala v priemernom hodnotení skôr nižšiu úroveň. „Na jednej strane možno túto 

skutočnosť pripísať tomu, že k rozvoju mnohých kompetencií môže dôjsť naplno až v priamom 

kontakte s klientmi, na druhej strane negatívne vnímame skutočnosť, že nižšiu úroveň pripísali 

študenti aj vedomostiam a zručnostiam, ktoré by mohli dostať priestor v rámci pregraduálnej 
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prípravy, ako napríklad poznanie možností a metód poskytovania a plánovania služieb 

a intervencie“ (Hudecová et al., 2010, s. 36). Ak vychádzame z predpokladu, že cieľom 

vzdelávania sociálnych pracovníkov je pripraviť ich na plnenie cieľov sociálnej práce ako 

špecifickej profesie, nachádzame prepojenie s našou základnou otázkou, ktorou sa v rámci 

tohto príspevku zaoberáme: Aké vedomosti a praktické zručnosti zefektívnia aplikáciu 

graduálnej a pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov do praxe? Jednou z možností je 

podpora rozvoja určitých oblastí kompetencií budúcich sociálnych pracovníkov.  Autorka 

J. Baggers (2009) popisuje vypracovanie konkrétnej metodiky plánovania metódy 

a efektívneho aplikovania techník pri práci sociálneho pracovníka s klientmi. V súčasnosti sú 

príležitosti aplikácie tejto metodiky využiteľné v dvoch rovinách:  pri práci vysokoškolského 

učiteľa v rámci výučby svojich predmetov a pri priamom kontakte sociálneho pracovníka (v 

roli aktivizačného pracovníka) s klientom.  

V príspevku sa zameriame na aplikáciu metodiky ako možnosť využitia a zefektívnenia 

v pregraduálnej príprave sociálnych pracovníkov na vysokej škole. Metodika je konkrétnym 

súborom postupov, ktoré sú potrebné  na zostavovanie, výber, intervenciu a vyhodnotenie 

metód a techník pre študentov sociálnej práce. J. Baggers (2009) štrukturovala významné 

postupy do prehľadných kategórií (sprehľadnené v Tabuľke č. 1). Medzi tieto kategórie 

patria: téma, termín, cieľová skupina, počet účastníkov, cieľ aktivity, príprava, materiál, 

priebeh aktivity, náklady, trvanie aktivity, čas na zabezpečenie prípravy aktivity, hodnotenie 

aktivít.  

 

 

3  APLIKÁCIA VYBRANÝCH KATEGÓRIÍ METODIKY BAGGERS DO 

PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  

 

J. Baggers (2009) vo svojej publikácii prezentuje plánovanie cieľov prostredníctvom 

metodiky SMARTER, ktorá je odvodená od klasickej metodiky plánovania SMART. 

Upozorňuje na dôležitosť toho, aby každý cieľ, ktorý sa chce pri práci s klientom (v kontexte 

nášho príspevku so študentom) dosiahnuť, bol špecifický, merateľný, akceptovateľný, 

realizovateľný, termínovaný, nabitý energiou, zaznamenávaný. Pre vysokoškolského učiteľa 

je významné uvedomenie si každého aspektu slova SMARTER, aby dokázal zlepšiť svoje 

prednášky a seminárne hodiny, prostredníctvom ktorých približuje študentom sociálnej práce 

špecificky náročnú pomáhajúcu profesiu. 

 Špecifickosť cieľa súvisí so zadefinovaním čo najkonkrétnejšieho cieľa, ktorý bude 

mať význam pre samotného študenta. Pokiaľ je cieľ pre študenta významný a dôležitý, 

študent bude chcieť do neho investovať a tento cieľ bude v rámci satisfakcie prinášať 

samotnému študentovi osobný prínos.  

 Merateľnosť je spojená s konkretizáciou cieľa, ktorá je určovaná kvantitatívnymi 

a kvalitatívnymi ukazovateľmi. V práci učiteľa to môžu byť vstupné a výstupné  

vedomostné testy, prípadne dotazníky s cieľom zistenia spokojnosti a kvality výučby 

konkrétneho učiteľa.  

 Akceptovateľnosť cieľa sa spája s dosiahnuteľnosťou. To neznamená, že ciele nemajú 

byť ambiciózne, ale ciele, ktoré sú už na prvý pohľad nedosiahnuteľné, pôsobia 

demotivujúco. Pri stanovovaní cieľa je nutné si položiť otázku, či je reálne možné 
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daný cieľ dosiahnuť v konkrétnom časovom období a s existujúcimi zdrojmi 

(ľudskými, finančnými, materiálnymi a inými).  

 Realizovateľné ciele pre jednotlivé výučbové aktivity by mali byť stanovené tak, aby 

sa vzájomne dopĺňali, mali časové naplánovanie a tak smerovali k dosiahnutiu 

hlavného cieľa. 

 Energy fulfilled – znamená, aby cieľ bol nabitý pozitívnou energiou (optimizmom). 

Ciele, ktoré sú učiteľom prezentované negatívne alebo neutrálne, majú pre študentov 

nízku motivačnú hodnotu a nedokážu študentov osloviť ani nadchnúť pre zadanie 

práce, tému alebo diskusiu. 

 Recorderd – ciele musia byť zaznamenávané. V praxi sú to identifikačné a informačné 

listy, ktoré sa zverejňujú na webových portáloch vysokých škôl. 

Metodika ako aj navrhovaná tabuľka je návodom na kvalitnú prípravu výučby, prípadne 

podujatia organizovaného vysokoškolským učiteľom. Ako príklad uvádzame workshopy 

a vzdelávacie semináre organizované v spolupráci s pomáhajúcimi profesionálmi z praxe. 

Vysokoškolský učiteľ má možnosť aplikovať predloženú tabuľku vo výučbe vlastných  

predmetov a taktiež môže naučiť svojich študentov použiť takýto spôsob práce pri priamom 

výkone pomáhajúcej profesie s rôznymi cieľovými skupinami (deti a mládež, osoby so 

zdravotným postihnutím, osoby závislé alebo seniori) (Baggers, 2009). Svoju pozornosť 

chceme venovať ďalším dvom kategóriám z metodiky, ktoré považujeme za relevantné 

k danej téme.  

V rámci edukačnej aktivity je dôležitý konkrétny popis toho, kto je za čo zodpovedný, 

napríklad: rozposlanie pozvánok, príprava miestnosti, zodpovednosť za kľúčový režim 

a výpočtovú techniku. Ak si je učiteľ vedomý každého detailu prípravy vyučovania alebo 

organizovaného podujatia, dokáže predvídať a eliminovať technické a organizačné 

nedostatky. Predchádzaním dôsledkov nedostatkov znižuje vlastný stres a stáva sa pozitívnym 

príkladom pre svojich študentov. Práca učiteľa si mnohokrát vyžaduje prácu naviac aj 

v takých bežných záležitostiach ako kontrola pripravenosti priestoru výučby. J. Baggers 

(2009) rozlišuje prípravu pred výučbou fyzickú a materiálnu a prípravu počas výučby, ktorá 

v praxi učiteľa znamená: 

 fyzická – úprava a príprava miestnosti (dostatok stoličiek, stolov, smetný kôš, vešiak 

na odkladanie kabátov a tašiek, prípadne kompenzačných pomôcok pre študentov so 

špeciálnymi potrebami), teplota priestoru a kvalita výmeny vzduchu, dostatok 

priestoru pre otáčanie a pohyb študenta na invalidnom vozíku, viditeľnosť na tabuľu 

a počuteľnosť v priestore (vo väčších priestoroch kontrola funkčnosti mikrofónov) 

a iné; 

 materiálna – funkčná technika: počítač, zosilňovač, plátno, projektor, biela tabuľa, 

popisovače, DVD, prípadne CD prehrávače, resp. iné materiálno-technické pomôcky 

(písacie potreby, papiere, pomôcky). 

Počas výučby, prípadne inej organizovanej aktivity je vhodné informovať študentov 

o zodpovednosti konkrétnej osoby, ktorá poskytne pomoc alebo konzultácie.  

„Hodnotenie“ je zaradené po realizovanej výučbe (aktivite alebo organizovanej 

udalosti). Patrí medzi nástroje riadenia, ktorých úlohou je udržanie dynamiky určitého 

procesu. V našom príspevku rozumieme hodnotením recipročný proces prebiehajúci 
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v interakcii vysokoškolského učiteľa a študenta sociálnej práce. Ako uvádza K. Laszló 

(2006), základnou úlohou hodnotenia uskutočnenej výučby je podanie informácií študentom 

o výsledkoch práce, o spôsoboch a postupoch, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvnili ich 

výkony. Významnou úlohou hodnotenia je zabezpečiť spätnú väzbu medzi hodnotiacim 

a hodnoteným. Učiteľ formou testovania vedomostí získava spätnú väzbu od študentov 

a podobným princípom je možné ohodnotiť schopnosti a výkon samotného učiteľa.  

Podľa autorky Ľ. Florekovej (2002) autoevalvácia (sebahodnotenie) dáva 

vysokoškolským učiteľom možnosť posúdiť kurikulum vo všetkých jeho neoddeliteľných 

zložkách, napr. aj formou mapy procesov, v členení na procesy hlavné  – výučbové, riadiace a 

podporné – zabezpečovacie. V  rámci hodnotenia študentov zo strany vysokoškolského 

učiteľa je potrebné uplatňovať citlivý, objektívny a spravodlivý prístup. Zo strany učiteľa 

môže prebiehať hodnotenie podľa štruktúry: čo sa hodnotí (pozitívne a negatívne), prečo – 

z akých súvislostí vyplýva stanovisko učiteľa, ako je možné zlepšiť výkon. Podľa K. Lászla 

(2006, s. 46) takto štruktúrované  hodnotenie zabezpečuje: 

 primeranú deľbu práce pre samotného študenta a učiteľa, 

 reguluje postoje, správanie a činnosť jednotlivcov a society (ročníka, triedy alebo 

krúžku). 

Zo strany študentov je vhodné anonymné hodnotenie učiteľa formou dotazníkov. 

Ocenenie práce je prirodzenou súčasťou hodnotenia. Obe strany si z hodnotenia môžu vziať 

určité konzekvencie pre zlepšenie vlastného prístupu a výkonu práce. 
 

Tabuľka č. 1 Štruktúrovaná tabuľka „Plán aktivít a hodnotenie realizovaných aktivít“ 

(Baggers, 2009) 
Téma Vpisuje sa názov témy  

Deň a hodina Vpisuje sa konkrétny deň a časové rozpätie predpokladanej výučby 

Cieľová skupina Voľba cieľovej skupiny  

Počet účastníkov Rozpisuje sa počet účastníkov podieľajúcich sa na realizácii výučby 

Cieľ výučby (aktivity) Využitie metodiky SMARTER 

Príprava Pred aktivitou: konkrétny popis kto je za čo zodpovedný napr. 

rozposlanie pozvánok, príprava miestnosti, zabezpečenie materiálu 

Počas aktivity: napríklad pomoc a konzultácie poskytuje (uvedie sa 

konkrétna osoba).  

Materiál Aký materiál a koľko materiálu sa použije 

Priebeh výučby 

(aktivity) 

Popis plánovaného priebehu, predpokladané alebo očakávané situácie. 

Náklady Vpíšu sa predpokladané celkové náklady 

Trvanie výučby 

(aktivity) 

Predpokladaný čas samotnej výučby (aktivity) 

Čas potrebný na 

zabezpečenie prípravy 

(výučby) aktivity 

Kvantifikuje sa čas potrebný nielen na samotnú výučbu, ale i čas na 

prípravu pred aj po ukončení výučby alebo aktivity. 

Hodnotenie výučby 

(aktivity) 

Vyhodnotenie uskutočnenej výučby je možné realizovať rôznymi 

spôsobmi: spätná väzba, anonymné dotazníky, rozhovory... 
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ZÁVER 

 

Jednou z úloh univerzity a jej pregraduálnej prípravy je (okrem iného, ale najmä) 

zabezpečiť vzdelávanie na vyššej úrovni, teda zabezpečiť odbornosť, zručnosť, vedomosti, ale 

aj  zabezpečiť etickosť a efektívnu kritičnosť. Naučiť využívať svoju intelektuálnu kapacitu,  

zabezpečovať rovnosť v prístupe k vzdelávaniu a plniť kvalitne všetky úlohy a služby spojené 

s poslaním vysokej školy vo vede a výskume tak, ako to formuluje Svetová deklarácia o 

vysokoškolskom vzdelávaní pre 21. storočie (Floreková, 2002). Aplikácia metodiky autorky 

J. Baggers (2009) do pregraduálnej prípravy sociálnych pracovníkov umožňuje 

vysokoškolským učiteľom, prostredníctvom osobného príkladu a zážitkovej pedagogiky, 

podporiť teoretické i praktické získanie vedomostí, zručností a postupov v oblasti plánovania 

intervencií a efektívneho aplikovania metód a techník pri práci sociálneho pracovníka s 

klientmi. Študenti sociálnej práce môžu tak zažité aplikovať do vlastného pracovného života. 

Neustále sa meniace prostredie a potreby trhu, ktoré prijímajú absolventov vysokých škôl, 

vyžadujú zamyslenie nad otázkou, či  „potrebujeme to, čo učíme, alebo učíme to, čo 

potrebujeme?“ 

Preto konštatujeme, že pre zefektívnenie pregraduálnej prípravy je potrebné aplikovať 

vedomosti a praktické zručnosti, ktoré aplikujeme do procesu výučby. Súhlasíme teda 

s tvrdením Ľ. Florekovej (2002, s. 41), venujúcej sa kvalite vzdelávania na vysokých školách, 

že „ak chceme princípy kvality zavádzať do nášho vzdelávacieho procesu, musíme ich všetci 

prijať, stotožniť sa s nimi a aj sa nimi riadiť“. 
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