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Vybrané etické teórie ako východiská procesu etického reflektovania v sociálnej práci 

KURIĽÁKOVÁ Katarína 
 

Abstrakt 

V príspevku stručne približujeme niektoré základné etické kategórie a charakterizujeme 

vybrané etické teórie, ktoré možno aplikovať v procese etického reflektovania v sociálnej 

práci. Zároveň poukazujme na užitočnosť poznania etických teórií sociálnymi pracovníkmi 

a sociálnymi  pracovníčkami pre výkon ich profesie.     
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Abstract 

In the article we focus on basic ethical categories and we offer characteristics of the 

selected ethical theories which can be applied in the process of ethical reflection in social 

work. We also point to the usefulness of knowledge of ethical theories for social workers for 

the performance of their profession. 
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In the article we focus on basic ethical categories and we offer characteristics of the 

selected ethical theories which can be applied in the process of ethical reflection in social 

work. We also point to the usefulness of knowledge of ethical theories for social workers for 

the performance of their profession. 

 

Pre praktickú oblasť sociálnej práce je charakteristická veľmi rozmanitá škála problémov 

a dilematických situácií. Vyznať sa v nich a správne rozhodnúť, je pre sociálneho pracovníka, 

sociálnu pracovníčku často mimoriadne stresujúce. Majákom v spleti neraz protichodných 

hodnôt a záujmov môže byť aj poznanie a využívanie etických teórií
11

 v rámci etického 

rozhodovania sa v práci s klientom/klientkou. V nasledujúcich riadkoch si okrem niektorých 

základných etických kategórií priblížime aj vybrané etické teórie vhodne použiteľné v rámci 

etického rozhodovania a etického reflektovania v sociálnej práci. 

Podľa Vajdu (2004, s. 13) etika „...je veda o morálke a morálka je jej predmetom záujmu.“ 

Pojem etika je odvodený z gréckeho slova „ethos“, čo znamená obyčaj, mrav, charakter.  

Etika je aplikovanou filozofickou disciplínou a pre Aristotela a Kanta je praktickou filozofiou 

(je imperatívom ich myslenia a konania). Zaoberá sa skúmaním dobra, spravodlivosti, cnosti 

morálnych zákonov a hodnôt, predpokladmi a následkami morálneho správania a konania. 

„Etika teda odpovedá na otázku, čo je správne a ako správne konať“  (Matulayová, 2011, s. 

61).  Vajda (2004, s. 18) uvádza, že morálka „...vždy vychádza u určitej hierarchie hodnôt, 

u určenia miesta človeka vo svete, z určenia zmyslu života, z určenia vzťahu človeka k iným 

ľuďom a k sebe. Morálne systémy obsahujú ciele snažení človeka, a to bližšie i vzdialenejšie, 

obsahujú tiež ideály i cesty k nim. Morálka svojimi systémami hodnôt poskytuje človeku 

kritérium správania sa. Hodnotí dané, existujúce z aspektu toho, čo má byť, z aspektu ideálu, 

dokonalosti.“ Etika je charakteristická silnou názorovou diverzitou – od materialistických po 

idealistické koncepcie. Morálka je spoločenským javom, zasahujúcim do rôznych oblastí 

spoločenského života (napr. náboženstvo, právo, umenie, veda).  

                                                 
11

 Samozrejme popri Etickom kódexe sociálnej práce. 
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Ku kardinálnym pojmom etiky radíme aj kategóriu dobra. Tá vymedzuje to, čo zodpovedá 

požiadavke mravnosti. „V pojme dobro ľudia vyjadrujú svoje najvšeobecnejšie záujmy, úsilia, 

želania a nádeje do budúcnosti, ktoré tu vystupujú vo forme abstraktnej morálnej idey o tom, 

čo má byť a zasluhuje si súhlas. Pomocou idey dobra ľudia hodnotia všetko, čo sa okolo nich 

deje, čo ich obklopuje, spoločenské javy a činy jednotlivcov“ (Klimeková 1995, s. 16). Etický 

problém vyjadruje takú problémovú situáciu, keď nepoznáme jasnú alebo dostatočnú 

odpoveď na správne konanie. Ak však máme poznanie, ako správne konať v danej 

problémovej situácii, ale tak neučiníme, ide o morálny problém (Matulayová 2011). Etická 

dilema je pojem vyjadrujúci takú situáciu, keď „človek čelí aspoň dvom rôznym 

alternatívam, pričom ani jedna z nich sa nezdá byť optimálnym riešením daného problému“ 

(Kutnohorská, Cichá, Goldmann 2011, s. 49). Etické rozhodovanie predstavuje uvedomelé 

prijímanie rozhodnutí v súlade s profesijnou etikou. Je Imanentnou zložkou výkonu sociálnej 

práce (Matulayová 2011). V rámci procesu etického rozhodovania v sociálnej práci 

považujeme za mimoriadne dôležité disponovanie schopnosťou etickej reflexie.  Pod pojmom 

etické reflektovanie (etická sebareflexia), rozumieme proces kritickej analýzy vlastného 

konania i myslenia z perspektívy etických a morálnych hodnôt. Je to zároveň aj praktická 

„zručnosť“, ktorej osvojenie a permanentné zušľachťovanie (sociálnym/sociálnou 

pracovníkom/pracovníčkou) je pre vykonávanie kvalitnej sociálnej práce nevyhnutné. 

V súvislosti s multidisciplinaritou sociálnej práce nám etika (ako súčasť filozofie) ponúka 

diapazón etických teórií
12

, ktorý môže sociálny pracovník či sociálna pracovníčka použiť ako 

nástroj etického reflektovania kvality svojej práce. Predstavujú kardinálnu zložku profesijnej 

etiky. Najvplyvnejšími etickými teóriami, ktorými sa aj v tomto príspevku zaoberáme je 

Kantova deontologická etika, utilitaristická etika a etika starostlivosti Carol Gilligan. 

 

Kantova deontologická etika  

Deontológia je náuka o povinnosti (z gréckeho deon -  čo má byť, povinnosť. Ide teda 

o povinnostnú etiku – etiku povinnosti). Povinnosť má tri charakteristické črty: má v sebe 

niečo absolútne, povinnosť je zvyčajne formulovaná ako pravidlo či norma a povinnosť nám 

má pomôcť dospieť k správnemu rozhodnutiu (Henriksen, Vetlesen 2000).  

Kantova etika povinnosti predpokladá, že povaha človeka je rozumová. „Pre Kanta je 

kľúčová otázka, ako môžeme objaviť racionálny základ zmyslu pre povinnosť a odvodiť 

z neho princíp, podľa ktorého by sme mohli rozlíšiť medzi správnym a nesprávnym“ 

(Thompson 2004, s. 105). Keďže podľa Kanta, nemožno dôverovať empírii (hmotno-telesnej 

entite), musí etika tkvieť len na vlastných, z čistého rozumu vyvodených základoch – na 

čistom rozumovom poznaní mravov. Len rozumová bytosť je schopná konať podľa zákona, to 

znamená podľa princípu - čiže má vôľu. Vôľa je schopnosť voliť to, čo rozum poznáva 

nezávisle na náklonnostiach ako prakticky nutné, teda dobré. Náklonnosti  obsahujú tak 

neempirickú (rozumovo-duchovnú), ako i empirickú (telesnú) rovinu, a preto sa ich človek 

nedokáže celkom zbaviť. Empirickú rovinu je však schopný prekročiť. Tú prekračuje tak, že 

dokáže určovať vôľu podľa objektívnych zákonov, princípov. Objektívny princíp, ktorý vôľu 

určuje (donucuje), nazýva imperatív. Kantov imperatív má formu kategorického imperatívu. 

Je formulovaný ako príkaz, ktorý určuje vôľu podľa objektívnych zákonov tak, aby konala 

povinnosť. „Hovorí vôli, ako je dobré konať, správať sa, pričom dobré je to, čo určuje vôľu 

prostredníctvom rozumových predstáv a nie podľa subjektívnych motívov. Táto dobrá vôľa je 

                                                 
12

 etické teórie objasňujú, čo je eticky relevantné v problémoch a úlohách, s ktorými je človek 

konfrontovaný. Etické teórie by do skúmania problému mali vniesť aj fenomén blízkosti a odstupu – blízkosť 

tým, že ukazujú kto je vlastne účastníkom daných situácií a že čo najpresnejšie objasnia o čo vlastne ide. Odstup 

zasa tým, že konkrétne situácie uvedieme do širších kontextov. Poznanie etických teórií má tak prispieť k 

profesionalite (Henriksen, Vetlesen,  2000). 
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základom z etického pohľadu správneho konania. Napríklad umiernenosť, sebaovládanie, 

statočnosť, inteligencia môžu byť zlé, pokiaľ sú použité bez dobrej vôle. Pritom nie je dôležitý 

následok konania, ale motivácia konania plynúca z dobrej vôle“ (Nečasová, Dohnalová, 

Talašová 2010, s. 78). 

Kategorický imperatív platí podľa Kanta univerzálne a je meradlom všetkých ostatných 

noriem. Pôsobí ako filter nášho konania. Znie: „Máš sa riadiť a konať iba podľa takej normy 

(maximy
13

), o ktorej si praješ, aby bola ustanovená ako všeobecne platný zákon“ (Henriksen,  

Vetlesen 2000, s. 124). Čiže, kategorický imperatív nám pomáha nachádzať také vzorce 

správania sa, ktoré sú univerzálne a nezávislé na konkrétnej situácii. Prostredníctvom 

kategorického imperatívu testujeme alebo filtrujeme pravidlá konania ale nie konanie samo
14

 

(Tamže).  

Kant ďalej formuluje kategorický imperatív z pozície slobody a dôstojnosti človeka. Kant 

vníma človeka ako rozumovú bytosť, ktorá je účelom sama o sebe a nie prostriedkom. 

Hovorí: „konaj tak, aby si ľudstvo tak vo svojej osobe, ako aj v osobe každého druhého, 

používal vždy zároveň ako účel, a nikdy nie iba ako prostriedok“ (Kant 2004, s. 57). To 

znamená, že ak ku iným pristupujeme len ako k prostriedku, neberieme ich schopnosť konať 

slobodne vážne. Naopak, pristupovať k človeku ako k účelu (cieli) samom o sebe značí, že 

mu preukazujeme rešpekt ako autonómnej ľudskej bytosti (Henriksen,  Vetlesen 2000). 

Výhodou etiky povinnosti je jasné oddelenie povinnosti od subjektívnych záujmov. Jej 

slabou stránkou je istý formalizmus, ktorý sa prejavuje rigidným plnením toho, čo je bez 

ohľadu na následky považované za povinnosť (Nečasová,  Dohnalová, Talašovám 2010). 

Podľa Henriksena a  Vetlesena (2000) v rámci deontologickej etiky vyvstáva otázka, ako 

konať, ak sú naše povinnosti protichodné, odporujú si. Riešenie možno nájsť podľa nich 

u niektorých autorov (Ross a iní), ktorí vypracovali tzv. hierarchické rebríčky povinností, 

čiže, ktoré povinnosti majú prednosť pred inými. Za problematickú z hľadiska etiky 

povinnosti tiež považujeme situáciu, keď napríklad máme splniť dve rovnako dôležité úlohy 

v jednom čase. Vtedy sa musíme jednoducho rozhodnúť (zvoliť si), ktorá z nich bude mať 

predsa len väčšiu prioritu.       

Utilitaristická etika 

Utilitaristická etika je modernou formou teleologickej etiky. Teleológia (z gréc. telos – 

cieľ, účel, zámer) je filozofické učenie, ktoré na prvé miesto kladie dôsledky konania človeka 

(Nečasová, Dohnalová, Talašová, 2010). Utilitarizmus (z lat. utille = užitočné) je jeden 

z najvýznamnejších smerov v teórii etiky. Vo svojej najjednoduchšej podobe, vychádza zo 

zásady užitočnosti. To znamená, že v každej situácii, ktorá si vyžaduje mravné rozhodnutie, 

by mal jedinec urobiť také rozhodnutie, ktoré je najlepšie pre čo najväčší počet ľudí 

(Thompson 2004). V rámci tohto smeru možno identifikovať štyri základné princípy, pričom 

„kombinácia týchto princípov má dať možnosť posudzovať mravné konanie a normy na 

empiricko-racionálnom základe“ (Anzenbacher 1994, s. 32). Anzenbacher (1994) ďalej 

uvádza: 

                                                 
13

 Maxima – „je subjektívny princíp konania, a musíme ju odlišovať od objektívneho princípu, totiž 

praktického zákona. Subjektívny princíp obsahuje praktické pravidlo, ktoré rozum určuje v súlade 

s podmienkami subjektu (často s jeho nevedomosťou alebo aj s jeho sklonmi), a je teda zásadou, podľa ktorej 

subjekt koná; zákon je však objektívnym princípom, platným pre každú rozumnú bytosť, a zásadou, podľa ktorej 

má konať, t.j. imperatívom“ (Kant, 2004, s. 48). Ide v podstate o najlepšiu možnú motiváciu konania. 
14

 „Inak povedané: nehodnotíme konkrétne lživé konanie, ale iba pravidlo, ktoré hovorí, že sa istých 

okolností môže byť obhájiteľné klamať iných“ ((Henriksen, Vetlesen, 2000, s. 125). 
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1. Princíp následku – mravné hodnotiť možno len na základe konzekvencií alebo 

účinkov, ktoré od príslušného konania možno očakávať. To znamená, že žiadne 

konanie nie je samo osobe správne alebo nesprávne. 

2. Princíp užitočnosti – kritérium pre posudzovanie následkov konania je kritérium 

prospešnosti (užitočnosti). V tomto rámci je teda potrebné uvažovať, do akej miery 

môžu konzenkvencie konania byť užitočné pre uskutočnenie dobra o sebe.  

3. Princíp hedonizmu – utilitarizmus definuje dobro o sebe iba hedonisticky. Čiže 

dobro o sebe spočíva v uspokojovaní ľudských potrieb, záujmov, v slasti, v radosti, 

v šťastí a pod. Pritom každý človek sám určuje, uspokojovanie ktorých potrieb 

a záujmov je pre neho samo o sebe dobré. Dobrom o sebe je šťastie človeka.   

4. Sociálny princíp – utilitarizmus však odmieta egoistický hedonizmus. V mravnom 

konaní nejde len o šťastie jedného človeka ale o šťastie všetkých, ktorých sa toto 

konanie dotýka.   

Teóriu utilitarizmu ako prvý sformuloval anglický filozof  Bentham a rozpracoval Mill. 

V nasledujúcich riadkoch sa krátko venujeme etickej koncepcii práve druhého menovaného.  

Mill v nadväznosti na Benthama rozpracováva utilitarizmus zásad a utilitarizmus konania. 

Tak ako deontológovia, aj utilitaristi môžu konať podľa pravidiel, zásad. Avšak utilitaristi 

zdôvodňujú pravidlo jeho zdokumentovaným úžitkom. Základnou otázkou, ktorú si 

utilitarizmus zásad kladie je: Ktoré pravidlo (zásada) má v danej chvíli najvyššiu prioritu? 

Ohľad sa však berie na širší kontext ako len na aktuálny, izolovaný problém. Pritom pri 

morálnom rozhodovaní berieme do úvahy aj naše predchádzajúce skúsenosti. Oproti tomu sa 

utilitarizmus konania (činu) zaoberá konkrétnymi problémovými miestami v konkrétnej 

situácii. Jedinými argumentmi v rozhodovaní pre alebo proti sú dosiahnuteľné dobrá  

(Henriksen, Vetlesen 2000). Možno konštatovať, že utilitarizmus zásad berie do úvahy 

konzekvencie, ktoré pravdepodobne vzniknú, a to v dlhodobej perspektíve.  Utilitarizmus 

konania (činu) oproti tomu hovorí, že správnosť konania je determinovaná jeho výsledkom 

v tom jednotlivom konkrétnom prípade. 

 

 Etika starostlivosti 
 

Koncept etiky starostlivosti nevznikol na pôde filozofie, no je spájaná s feministickými 

prístupmi k etike. Etika starostlivosti vychádza z Gilliganovej
15

 kognitívnej teórie morálneho 

vývinu v kontexte rodových diferencií. Gilligan v 80. rokoch minulého storočia uskutočnila 

dlhoročný výskum, ktorého výsledky publikovala v prevratnej monografii Iným hlasom. Vo 

svojom diele zdôrazňuje, že muži a ženy sa líšia vo svojej psychickej štruktúre, postojoch 

a hodnotách. Inakosť žien má rôznorodé podoby. Tie sa prejavujú napríklad vo formovaní 

identity, v morálnej skúsenosti, v oblasti sebachápania a morálneho usudzovania (Ráczová, 

Babinčák 2009).   

Vo svojom výskume analyzovala 23 rozhovorov s bývalými obyvateľkami ženského 

domova. Gilliganová prichádza k záveru, že Kohlberg
16

 i Piaget, vo svojich teóriách štádií 

                                                 
15

 Carol Gilligan (1936) – je americká psychologička a vysokoškolská profesorka. Bola žiačkou a 

spolupracovníčkou amerického psychológa Lawrenca Kohlberga (1927-1987). 
16

 Kohlberg vo svojej teórii morálneho vývinu vychádza z práce švajčiarskeho psychológa Jeana Piageta. 

Svoju teóriu rozpracoval do troch vývinových rovín a k nim prislúchajúcich štácií (podobne ako Piaget):  

Prvá úroveň predkonvenčnej morálky  (4-10 rokov). Dieťa skutočný zmysel pravidiel a morálky nechápe. 

Tomu čo, je dobré – zlé, správne – nesprávne rozumie len z hľadiska tzv. hedonistický dôsledkov (pochvala, 

odmena, trest a pod.). 1. štádium: orientácia na trest a poslušnosť (heteronómna morálka) – „Dobré je to, za čo 

ma pochvália, čo ostatných pobaví. Zlé je to, za čo ma potrestajú, nesmie sa to“. Toto štádium je typický úplným 

zameraním dieťaťa na odmenu alebo trest (poslúchnutím alebo neposlúchnutím dospelého). 2. štádium: 

individualistická účelovosť (snaha o odmenu, pochvalu) – „Dieťa sa správa tak, aby za to niečo dostalo“. Pre 
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morálneho vývinu vytvorili tzv. „teórie spravodlivosti“, ktoré odrážajú predovšetkým 

myslenie mužov a špecificky „ženské“ prvky morálneho myslenia nezachycujú takmer vôbec 

(Heidbrink 1997). Podľa Gilliganovej „kognitívno-vývinový model Kohlberga predpokladá 

nadradenosť abstraktného uvažovania v intenciách „spravodlivosti“, čím nedoceňuje najmä 

ženy, ktoré sa orientujú na rozvoj medziľudských vzťahov“ (Lajčiaková 2008, s. 59). Podľa 

Gilliganovej nie je ženská morálka nadradená mužskej morálke ale je jej štrukturálne 

rovnocenná (Heidbrink 1997).    

Gilligan na základe svojho dlhoročného výskumu navrhla koncepciu dvoch typov morálky, 

ktoré vyplývajú z prirodzených rozdielov medzi mužským a ženským prežívaním. Morálku 

spravodlivosti prisudzuje mužskému spôsobu prežívania sveta a morálku starostlivosti zas 

ženskému prežívaniu reality. Pritom spravodlivosť v porovnaní so starostlivosťou je vysoko 

abstraktná kategória a často chápaná len ako neosobná vo vzťahu k zodpovednosti 

v konkrétnom vzťahu (Lajčiaková 2008). Na základe viacerých štúdií prichádza 

s alternatívnymi vývinovými štádiami ženskej „morálky starostlivosti“ (Heidbrink 1997) : 

Predkonvenčné štádium – orientácia na individuálne prežitie 

Ide o egocentrickú perspektívu, kedy jediným objektom starostlivosti je moje ja.  

1. prechodná fáza – od egoizmu k zodpovednosti. 

Dochádza k rozporu medzi egoizmom a zodpovednosťou. Dominantnou sa stáva 

príslušnosť a vzťahy k druhým. Zosilňuje sa vedomie vlastnej hodnoty – na základe vnímania 

sociálnej akceptácie jedinca ako takého. 

 Konvenčné štádium – zrieknutie sa dobrého 
Žena zaujíma altruistické stanovisko a akceptuje spoločenskú konvenciu chápania 

ženskosti, že podstatou ženského sebapoňatia sa stáva zodpovednosť za iných. Presadzovanie 

svojho ega sa považuje za nemorálne, pretože „dobro“ sa stavia na úroveň starostlivosti 

o iných. Z toho vyplýva aj materská morálka, ktorá obsahuje starostlivosť o iných ale naberie 

ohľad na vlastné potreby a záujmy. 

2. prechodná fáza – od dobroty k pravde. 

                                                                                                                                                         
dieťa je jeho „správny čin“ taký, ktorý slúži na uspokojenie vlastných potrieb (koná v zhode s určitými príkazmi 

a zákazmi, pričom očakáva nejaké výhody, prípadne sa snaží vyhýbať nepríjemnostiam). Dokáže však vyhovieť 

aj potrebám iných, ale len keď sa mu to oplatí. V medziľudských vzťahoch sú prítomné známky reciprocity (v 

pragmatickom ponímaní) – ak pomôžem iným, potom oni pomôžu mne. 

Druhá úroveň konvenčnej morálky (10-13 rokov). Jedinec „správne konanie“ odvíja od  záujmov rodiny, 

skupiny, voči ktorým sa správa konformne. Identifikuje sa s normami a interiorizuje ich, najmä keď sú uvádzané 

autoritou (fyzickou či inštitucionálnou). 3. štádium: vzájomné interpersonálne požiadavky, vzťahy a konformita 

(„dobrý chlapec“, „dobré dievča“). Ťažisko pozornosti zaujímajú interpersonálne vzťahy a potreby druhých. 

Jedinec sa snaží plniť očakávania ostatných. 4. stupeň: spoločenský poriadok a zákon. Dominuje zmysel pre 

povinnosť a úctivosť k autoritám. Pravidlá a normy sú chápané ako nemenné, pričom výnimky z pravidiel nie je 

možné tolerovať.  

Tretia úroveň postkonvenčnej (principiálnej) morálky (nad 13 rokov). Morálne hodnotenie je založené na 

hodnotách a princípoch, ktoré sú platné nezávisle na nejakej autorite či skupine, ktorá tieto hodnoty a princípy 

zastupuje. Zákony a pravidlá je prípustné porušiť, pokiaľ práva druhých prevážia nad potrebou rešpektovať 

normy. Jedinec v tejto fáze dokáže spoločenské normy akceptovať a zároveň aj posudzovať podľa vlastných 

interiorizovaných morálnych princípov. 

5. štádium: spoločenská zmluva a právo jednotlivca. „Nerobím to, čo nechcem, aby iní robili mne“. Okrem 

zmyslu pre povinnosť sa dôležitým stáva zmysel pre spravodlivosť a zákon. Narušenie noriem inými vníma 

jedinec ako stratu ich platnosti a ako ospravedlnenie svojho konania, ak ich aj on poruší. Začína si uvedomovať 

konflikt medzi individuálnymi a spoločenskými potrebami. Svoje uvažovanie tak vedie k snahe o dosiahnutie 

konsenzu. 

6. štádium: orientácia na univerzálne etické princípy. Jedinec si slobodne volí etické princípy, nadobudnuté 

ako univerzálne hodnoty spravodlivosti. Ich dodržiavanie spája so sebaúctou. Správa sa podľa zvnútornených 

pravidiel, noriem, hodnôt preto, aby sám seba nemusel odsudzovať. Jeho konanie smeruje k všeobecným 

etickým princípom ako takým – napríklad: kategorický imperatív, zlaté pravidlo (Ráczová, Babinčák, 2009; 

Lajčiaková, 2008; Heidbrink, 1997).      
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Konvenčný pohľad je rozpoznaný ako nesprávny. Už nie je hodnotený podľa kritérií 

konvenčného dobra, ale podľa kritérií „pravdy“. Žena sa pýta, či možné byť zodpovedná 

zároveň za seba i za druhých. Tým chce vyriešiť konflikt medzi zraňovaním a staraním sa 

o seba. Morálnosť konania nie je daná tým, čo by na to povedali druhí, ale tým ako možno 

reálne zosúladiť zámer a jeho dôsledky. 

Postkonvenčné štádium – morálka nenásilia 

Spoločenské hodnoty a normy sú v tomto štádiu presiahnuté. Vďaka názoru, že Ja a tí 

druhí sme na sebe navzájom závislí, môže dôjsť k syntéze egoizmu a altruizmu. Účasť na 

starostlivosti je slobodne zvoleným princípom, ktorý zahŕňa aj starostlivosť o seba. Keďže si 

žena slobodne volí morálne princípy, je za seba zodpovedná a dokáže byť úprimná 

a pravdovravná i k vlastným požiadavkám. 

Nesporným prínosom Gilligenovej etiky starostlivosti je, že jej hodnotenie odlišnosti 

ženského morálneho vývinu od mužského, spochybnilo tradičné vnímanie inakosti ženy ako 

nedostatku a záporu. Súčasné výskumy však poukazujú na to, že rovnako muži aj ženy 

využívajú aj perspektívu morálky starostlivosti spolu s perspektívou morálky spravodlivosti. 

Prízvukovanie jednej z nich je u žien a mužov je skôr špecifickým gender trendom (Ráczová, 

Babinčák 2009).      

 

Záver 

 

Poznanie a využívanie etických teórií môžu sociálnemu pracovníkovi, sociálnej 

pracovníčke významne napomôcť relevantnému etickému rozhodovaniu a reflektovaniu 

sociálnej práce s klientom/klientkou. Tak napríklad deontologická etika môže napomôcť 

uvedomiť si vlastné motivácie pri práci so sociálnou klientelou. Ďalej môže inšpirovať 

k vypracovaniu potrebných pravidiel či zásad, vyplývajúcich povahy i možností poskytovanej 

služby apod. Utilitaristická etika zasa môže pomôcť relevantnejšie stanoviť priority v práci 

s klientom/klientkou. V súvislosti s etikou starostlivosti si zas možno jasnejšie uvedomiť, 

vzťahový rámec, zodpovednosť, emocionalitu, komunikáciu a podobne.  
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