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Názory odborníčok a odborníkov na možnosti sociálnej práce pri liečbe klientely 

s poruchami príjmu potravy. Kľúčové oblasti 
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Abstrakt 

Príspevok poukazuje na možnosti sociálnej práce v procese liečby a pri  doliečovaní 

porúch príjmu potravy v rámci jednotlivých oddelení na Slovensku a v zahraničí. Naším 

cieľom je upriamiť pozornosť  na  široké spektrum názorov odborníčok a odborníkov 

z viacerých odborov, zariadení a s rôznymi funkciami. Na problematiku sme nazerali cez päť 

kľúčových oblastí – vzdelanie, kompetencie, metódy liečby, úspešnosť liečby a rodový aspekt. 

 

Kľúčové slová 
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Abstract 

The contribution points to possibilities of social work in the process of treatment and 

aftercare of Eating disorders within various departments in Slovakia and abroad. Our aim is 

to draw attention to the wide range of opinions of experts from several disciplines, facilities 

and in various positions. We are screening the issue through five key areas – education, 

competencies, and methods of treatment, treatment success and gender aspect. 
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Úvod 

 

Domnievame sa, že sociálna práca sa problému porúch príjmu potravy aj napriek svojej 

aktuálnosti na Slovensku zatiaľ nevenuje v dostatočnom rozsahu. Počas mapovania do 

stupných zdrojov sme zistili, že v zahraničí má táto profesia väčší priestor pre prácu s touto 

špecifickou klientelou. Na šírku palety služieb sociálnej práce vplýva kombinácia viacerých 

aspektov. V závislosti od historického a kultúrneho vývoja odbor vychádza z rôznych 

východísk. Od rozdielnych pravidiel a kultúrnych vzorov v spoločnosti, cez subjektívne 

prejavy ženy a muža až po proces konštrukcie sociálnej reality (Kiczková at al. 2006). Táto 

všestrannosť nás zaujala a bola podnetom pre náš výskum. 

 

Metodológia 

 

V snahe zmapovať názory ľudí z praxe, spolu s ich skúsenosťami a podnetmi nás 

zaujímalo miesto sociálnej práce v samotnom procese liečby porúch  príjmu potravy 

a doliečovania. Zameriavali sme sa na sociálne a rodové aspekty problému porúch príjmu 

potravy, ktoré vnímame v celom ich spektre ako istú formu špecifického závislého správania. 

Klientelu vnímame bez ohľadu na rod ako špecifickú klinickú skupinu. Takisto predstavuje 

hraničnú verziu starostlivosti o postavu (Orbachová 1993, Rosen 1990, in: Novák 2010). 

Sociálnu pracovníčku a pracovníka sme zadefinovali ako niekoho so skúsenosťami v oblasti 

sociálnej práce, tak aj v oblasti porúch príjmu potravy, kto na oddelení pracuje 

v multidiscipliárnom tíme. Rovnako tak využíva sieťovanie, pracuje s klientelou a jej rodinou 

na rozvoji sociálnych kompetencií. Na problematiku sme nazerali cez historický kontext, 
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platnú legislatívu a aktuálne výskumy v problematike porúch príjmu potravy. Zaujímalo nás 

aké vzdelanie potrebujú  sociálne pracovníčky a pracovníci. Či je okrem vysokoškolského 

vzdelania potrebné absolvovať aj špecializované tréningy a kurzy. Sústredili sme sa na 

odporúčania odborníkov a odborníčok, mať pri terapii osvojené zaužívané techniky a postupy 

práce. Zaujímali nás limity, ktoré neumožňujú výkon tejto špecializácie v odbore sociálna 

práca. A v neposlednom rade, či sociálna práca v slovenských podmienkach deleguje 

klientelu k špecialistkám a špecialistom z medicínskeho a psychologického prostredia 

a následne sa sama zapája do procesu liečby a doliečovania. 

V nadväznosti na výskumný problém sme si stanovili cieľ výskumu: „Zistiť názory 

odborníčok a odborníkov na spôsoby práce s problémom porúch príjmu potravy 

v zariadeniach na Slovensku a v zahraničí.“  Za čiastkové ciele výskumu sme zvolili: „Zistiť 

názory odborníčok a odborníkov na spôsoby práce s problémom porúch príjmu potravy 

v zariadeniach na Slovensku a v zahraničí“ a „Identifikovať možnosti sociálnej práce na 

základe analýzy a komparácie slovenského a zahraničného modelu a prípadových štúdií 

v kontexte rodových aspektov.“ 

Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku sa problematike porúch príjmu potravy 

z rodového hľadiska v sociálnej práci nikto nevenuje, rozhodli sme sa realizovať kvalitatívny 

výskum. Využili sme pološtrukturovaný rozhovor s otvorenými otázkami. Rovnaké otázky 

sme kládli rôznym odborníčkam a odborníkom z viacerých zariadení a s rôznymi funkciami. 

Cieľom bolo zistiť názory z rôznych uhlov pohľadov na možnosti sociálnej práce pri procese 

liečby a pri doliečovaní klientely s poruchami príjmu potravy. Počas prítomnosti v 

špecializovaných zariadeniach sme v rámci jednotlivých terapeutických techník využili 

priame zúčastnené pozorovanie. Za výskumné nástroje sme zvolili analýzu dokumentov 

a aktuálnych výskumov, kde sme sa opierali o  prevenčné programy, asociácie i 

špecializované sekcie nadnárodných organizácií
8
. 

Rozhovory sme absolvovali s dvoma sociálnymi pracovníčkami, sociálnym pracovníkom,  

troma sociálnymi sestrami, štyroma psychologičkami, troma psychológmi, dvoma 

psychiatričkami a dvoma zdravotnými sestrami. Okrem toho sme oslovili aj dve rodové 

trénerky a odborníčky a odborníkov na katedre sociálnej práce, Filozofickej fakulty 

Prešovskej Univerzity v Prešove. V prípade zahraničného modelu sme viedli rozhovor 

s licencovanou klinickou sociálnou pracovníčkou.  

Na základe empirických zistení z prípravnej časti výskumu a prostredníctvom rozhovorov 

sme identifikovali päť kľúčových oblastí  sme vybrali kľúčové oblastí: vzdelanie, 

kompetencie, metódy liečby, úspešnosť liečby a rodový aspekt.  

 

Analýza a interpretácia výsledkov výskumu 

 

Rozhovory poukázali na rozdiel vnímania miesta sociálnej práce v procese liečby porúch 

príjmu potravy. Pokiaľ ide o vzdelanie (1. oblasť) potrebné na výkon špecializovaných terapií, 

sociálna pracovníčka a psychologička predpokladajú vysokoškolské vzdelanie, prípadne 

absolvovanie špecializovaných tréningov. Naopak predstaviteľka medicínskeho prostredia, 

psychiatrička, si vedenie terapií sociálnou pracovníčkou predstaviť nevie. V snahe o využitie 

potenciálu sociálnej práce pri liečení porúch príjmu potravy navrhujeme poukázať na techniky  

metódy, ktorými tento odbor disponuje. Následne ponúknuť ich využitie profesiám, ktoré sa 

už na procese liečby podieľajú.  

                                                 
8 Naše zistenia zastrešujú: Európska rada pre poruchy príjmu potravy(EU), Americká akadémia pre poruchy 

príjmu potravy(USA), Svojpomocná asociácia psychogénnych porúch príjmu potravy (ČR), INTACT – centrá 

klinickej excelentnosti, projekt Komplexní a diferencovaný plán primárni prevence PPP v centru pro PPP z roku 

2010 (ČR) a aktuálny preventívny program KRIČÍM TELOM (SR). 
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Na otázku: Aké vzdelanie podľa Vás potrebuje sociálna pracovníčka či pracovník na to, 

aby sa mohol venovať klientele s poruchami príjmu potravy? sa respondentky vyjadrili 

nasledovne:   

Odp. 1: „Asi nejaký špeciálny tréning, ale reálne si to neviem predstaviť.“ (sociálna 

pracovníčka B, Slovenská republika) 

Odp. 2: „Po vysokej škole v rámci denného stacionára by SP mohol viesť arteterapiu alebo 

také niečo.“ (psychologička A, Slovenská republika) 

Odp. 3: „Nám pomáha pri kontakte s rodinou...to nám veľmi pomáha, my na to nemáme 

čas.. V terapii skôr nie.“ (psychiatrička B, Slovenská republika) 

V rámci kompetencií (2. oblasť) pri práci s klientelou musíme vychádzať z rozdielnosti 

prístupov v závislosti od modelu, z ktorého sociálna práca vychádza. Klinická sociálna 

pracovníčka, predstaviteľka anglosaského modelu, jednoznačne pomenovala tréningy, ktoré 

boli venované tejto špecifickej cieľovej skupine, zatiaľ čo predstaviteľka slovenského modelu 

o žiadnych špecifických technikách nevedela. Domnievame sa, že v prípade sociálnej 

pracovníčky zo Slovenska sa nejedná o nekompetentnosť v problematike, skôr o nevedomosť 

špecifík postupov pri poruchách príjmu potravy. Čo nás len utvrdilo v našich doterajších 

skúsenostiach.  

Na otázku: Aké sú vaše kompetencie pri klientele s PPP? respondentky odpovedali:   

Odp. 1: „Po štúdiu som sa zúčastnila tréningu pre poruchy príjmu potravy a raz ešte aj 

Body Image programu.“  (klinická sociálna pracovníčka, USA) 

Odp. 2: „Distribúcia. Necítim sa na to.“ (sociálna pracovníčka A, Slovenská republika) 

V oblasti odporúčaných metód (3. oblasť) práce respondentky a respondent zhodne  

odporučili využitie rodinnej terapie. Prikláňame sa k názoru, že sa jedná o jednu 

z najefektívnejších metód. Súhlasíme s každým odporúčaním. Nezodpovedanou otázkou stále 

ostáva, participáciu akých profesií vidia pri jednotlivých metódach. Či si pod vedením 

rodinnej terapie predstavujú sociálnu pracovníčku či pracovníka. 

Otázku Aké metódy práce odporúčate pri klientele PPP? dokumentujú nasledujúce 

zistenia: 

Odp. 1.: „Rodinná terapia a psychoterapia.“ (terénny sociálny pracovník, Slovenská 

republika) 

Odp. 2: „Individuálna terapia, skupinová terapia v rámci návštevy denného stacionára 

alebo hospitalizácia.“ (psychologička A, Slovenská republika) 

Odp. 3:  „Kognitívna terapia, podľa závažnosti stavu hospitalizácia.“ (psychiatrička B, 

Slovenská republika) 

Odp.4: „Rodinnú terapiu, modelové situácie a kognitívnu terapiu.“ (klinická sociálna 

pracovníčka, USA) 

O úspešnosti liečby (4. oblasť) porúch príjmu potravy sa domnievame, že je veľmi 

individuálna a závisí od množstva faktorov. Od úprimnej snahy klientky či klienta upustiť od 

patologických vzorcov správania sa, cez osobnostné charakteristiky, stabilitu domáceho 

prostredia, voľbu kombinácie vhodných metód liečby až po svedomité doliečovanie. 

Predpokladáme, že sa jedná o dlhodobý proces.  

Na otázku Akú máte skúsenosť s úspešnosťou liečby? sa súhlasne vyjadrujú aj odborníčky 

v nasledujúcej dokumentácii:  

Odp. 1: „Ja sa na nich nešpecializujem, ale čo som bola na tréningu tak tvrdili, že majú 

vysokú efektivitu.“ (klinická sociálna pracovníčka, USA) 

Odp. 2: „Liečba je dlhodobá záležitosť. Ak sa čo najskôr podchytí tak zvyšuje sa 

pravdepodobnosť.“ (psychologička B, Slovenská republika) 
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Nad rodovým aspektom (5. oblasť) porúch príjmu potravy sa zamýšľame v poslednej  časti. 

Predpoklad, že poruchami príjmu potravy trpia len dievčatá je mýtus. Je pravdou, že väčší 

počet klientiek sú ženy, trend však jednoznačne ukazuje nárast ochorenia aj u mužskej časti 

populácie (NEDA, 2005). Z odpovedí vidíme, že pri pomoci klientom a klientkam 

(predpokladajú) rovnaký postup, bez ohľadu na rod. Do pozornosti však dávame podnet  pre 

ďalší výskum, ktorý by zistil, či tomu je tak aj v skutočnosti. Často sa stáva, že máme iné 

očakávania od ženy a od muža pri rovnakej požiadavke
9
. 

Na otázky Stretli ste sa s ochorením u chlapcov? Myslíte si, že v závislosti od rodu sú 

odlišnosti v prístupe ? respondenti odpovedali:  

Odp.1.: „Stretol som sa už s chlapcom. Je to skôr v malom. A postup? Neviem asi 

rovnako.“ (terénny sociálny pracovník, Slovenská republika). 

Odp. 2: „Áno trpia ňou aj chlapci, približne 1:5, ja postupujem rovnako.“ (psychologička 

C, Slovenská republika). 

 

Zhodotenie 

 

Pozreli sme sa na problematiku z pohľadu rôznych skupín účastníkov a účastníčok, s často  

protichodnými názormi. Štúdiom dokumentov a diskusiou s odborníčkami a odborníkmi z 

rôznych oblastí doma aj v zahraničí sa nám podarilo diseminovať informácie o možnosti 

práce s cieľovou skupinou. Následne sme zhodnotili použiteľnosť zahraničnej dobrej praxe v 

našich podmienkach. Z rozhovorov sa nám potvrdilo, že odborníčky a odborníci sa líšia 

v názoroch na využitie sociálnej práce v procese liečby a doliečovania. 

Ani  Janebová (2006), rodová expertka v našich podmienkach, si nemyslí, že sociálna 

práca je tou, ktorá by sa mala zúčastňovať liečby alebo terapie klientely s poruchou príjmu 

potravy. Domnieva sa, že ich úlohou je byť skôr oporou počas tohto procesu. Iné krajiny 

naopak, napríklad Spojené štáty americké, v rámci spolupráce v multidisciplinárnych tímoch 

vyvíjajú nové techniky a efektívne metódy práce s touto klientelou. V zhode s odbornou 

literatúrou boli aj odporúčania týkajúce sa využitia odborných metód. K rodinnej terapii, 

kognitívno-behaviorálnej terapii, individuálnej a skupinovej terapii z pohľadu sociálnej práce 

dopĺňame nezastupiteľné miesto socioterapie v celom liečebnom procese. Na úspešnosť 

liečby však vplýva veľa faktorov. Technika môže byť vhodná, klientka však práve nemusí byť 

v časti úprimnej snahy upustiť od patologických vzorcov správania sa. Veľmi dôležité je 

načasovanie využitia jednotlivých metód a techník. Respondentky a respondenti tvrdia, že 

liečbu  nerozlišujú v závislosti od rodu klientely. Otázkou však naďalej zostáva, či je tomu 

skutočne tak, alebo tento rozdielny prístup len nemajú uvedomený.  

Pri problematike porúch príjmu potravy musíme mať stále na pamäti, že hoci má 

charakteristiky obdobné ako závislé správanie, pri liečbe však nemôžeme „látku“ jednoducho 

vylúčiť z nášho života. Musíme sa zbaviť závislosti od jedla a pri tom sa naučiť s jedlom žiť. 

Domnievame sa, že sociálna práca má v procese prevencie a liečby nezastupiteľné miesto. 

Ukazuje sa, že liečba je efektívnejšia ak využíva rodovo citlivý prístup a pracovníčky 

i pracovníci reflektujú svoje stereotypy.  

Na ilustráciu vnímania rodu na Slovensku by sme radi dali do pozornosti Empirickú štúdiu  

o rodovej rovnosti v slovenskej a rozvojovej spolupráci autoriek Ondekovej a Očenášovej 

(2012). Prostredníctvom desiatich pološtrukturovaých rozhovorov s pracovníčkami a 

pracovníkmi z deviatich  mimovládnych organizácií sa im podarilo ilustrovať postoje ľudí 

z praxe k téme rodovej problematiky. Autorky zhodnotili, že mimovládne organizácie na 

Slovensku nevenujú rodovej rovnosti výraznejšiu pozornosť. Odpovede poukázali na široké 

                                                 
9 Viac sa týmto neuvedomelým stereotypným vnímaniam venuje Janebová a Černá v príspevku 

Konstrukce žen-klientek a mužú-klientú v praxi sociální práce (2008). 
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spektrum uplatňovania rodovej rovnosti ako aj mieru uchopenia rodového konceptu. Rodová 

rovnosť nie je ich hlavnou prioritu a nesnažia sa o jej uplatňovanie v praxi. Ďalším príkladom 

je nevnímanie rodovej rovnosti v zmysle budúcej transformácie spoločnosti. Takéto 

nepochopenie rodového konceptu môže mať za následok neriešenie porúch príjmu potravy 

ako rodového problému v sociálnej práci. 

 

Záver 

 

V príspevku sa venujeme špecifickej cieľovej skupine, klientele s poruchami príjmu 

potravy. Vychádzajúc zo spoločenského aspektu sme na túto problematiku nazerali cez 

rodovú optiku. V prvej časti sme popísali metodiku výskum a odôvodnili sme výber 

výskumných metód. Na Slovensku a v Českej republike sa sociálna práca sa zatiaľ 

nešpecifikuje na cieľovú skupinu porúch príjmu potravy. Spomínaný model z USA naopak 

sociálnej práci ponúka nové (rodovo citlivé) techniky a efektívne metódy práce s touto 

klientelou. Podarilo sa nám diseminovať informácie o možnosti práce s cieľovou skupinou. 

Analýza modelov potvrdila rôznorodé postavenie sociálnej práce v procese liečby 

a doliečovania. Odborníčky a odborníci z oblasti sociálnej práce potrebujú pri práci s 

touto klientelou ukončené minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Bc.). Ako 

vhodné sa ukázalo absolvovanie špeciálnych tréningov (pr.: Schultzov autogénny tréning, 

Dramatoterapia, Pohybová terapia, Body Image Terapia  a pod.). 

My nepreferujeme žiaden zo spomínaných modelov. Domnievame sa, že bez ohľadu na  

špecializáciu je pre sociálne pracovníčky a pracovníkov dôležité poznať symptómy klientely 

s poruchami príjmu potravy. Za takisto dôležité považujeme v rámci využitia sieťovania 

(networking) mať vždy v dispozícii odborníčku či odborníka práve v tejto špecifickej oblasti, 

aby v prípade  prvých príznakov mohli klientku alebo klienta „minimálne“ delegovať smerom 

k odbornej pomoci.  

V snahe posúdenia efektívnosti liečby pri poruchách príjmu potravy považujeme za 

najdôležitejšie porovnanie situácie pred a počas liečby, ktoré vychádza z individuálnych 

potrieb klientiek a klientov. Bez ohľadu na kvalitu poskytovaných služieb a podpory z vonku 

je vždy v rukách klientely či chce alebo nechce prestať. Rozhodnutie prestať používať 

patologické vzorce správania vnímame ako sumu celého spektra dovtedajších podnetov, teda 

aj dovtedy absolvovaných terapií. Za najefektívnejší považujeme individuálny prístup. 

Z porovnaní prípadov a odporúčaní vyplynul ako najefektnejší rodovo citlivý prístup. 

Možnosti sociálnej práce môžu limitovať nevedomosť špecifík tejto cieľovej skupiny. Vrátane 

nevedomosti o vhodnosti či nevhodnosti využitia jednotlivých techník a metód pri prevencii, 

procese liečby a doliečovania. Neefektívna spolupráca v multidisciplinárnom tíme,  

neprehľadnosť aktuálnych zákonov danej krajiny.  

Do budúcnosti odporúčam vybudovanie siete spolupracovníčok a spolupracovníkov, ktorá  

bude slúžiť na zmapovanie existujúcich kontaktov, budovanie spolupráce s vybranými 

inštitúciami a informovanie o výsledkoch výskumu.  
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