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Reflexia kultúrnych a historických faktorov vývoja sociálnej práce  

v srbsku za ostatných 20 rokov 

SOKOLA Ivan 
 

Abstrakt 

Práca približuje význam kultúrnych a historických faktorov na vývoj sociálnej práce. 

Skúmaná oblasť, na ktorú sa orientujeme sú sociálny pracovníci z mimovládneho sektora. Ako 

výskumnú metódu sme sa rozhodli použiť metódu fókusových skupín. Cieľom výskumu bolo 

definovať kľúčové faktory kultúrnej a historickej determinácie vývoja sociálnej práce v Srbsku 

za ostatných 20 rokov. 

Kľúčové slová: sociálna práca, Srbsko, kultúrne a historické determinanty 

 

Abstract 

The article is about the importance of cultural and historical factors in the development of 

social work. Study area on which we focus are social workers from the NGO sector. As a 

research method, we decided to use the method of focus groups. The goal was to define the 

key factors of cultural and historical determination, development of social work in Serbia for 

the last twenty years. 
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Úvod 

 Dejiny, kultúra, ekonomická situácia, náboženstvo, životné podmienky vplývali a vplývajú 

na rozvoj sociálnej práce v jednotlivých krajinách a u jednotlivých národov. Stupeň vývoja a 

postavenie sociálnej práce je tak vždy výsledkom dlhodobého vývoja a je ovplyvnený nielen 

predstavami a tradíciami, ale aj istým historickým vývojom, kultúrou, kultúrnymi tradíciami a 

hodnotami. 

 Cieľom našej práce bolo definovať kultúrne a historické determinanty, ktoré vplývali a 

vplývajú na vývoj sociálnej práce v Srbsku. Priblížime si kultúrne a historické charakteristiky 

vývoja sociálnej práce v Srbsku v časovom horizonte posledných 20 rokov a budeme sa 

venovať novým prístupom v skúmaní kultúry a dejín v sociálnych vedách.  

 

1. Kultúra 

 Udalosti a spoločenské zmeny, ktoré sa udiali najmä v časovom horizonte posledných 

dvadsať rokov poukazujú na skutočnosť, že aj kultúra je jednou z determinánt a indikátorov 

spoločenského vývoja, jednou zo základných podmienok spoločenských zmien a základom 

pre sociálnu a národnú identitu. Kultúra predstavuje základ pre generovanie, reguláciu a 

podnecovanie zmien v spoločnosti. 

 

1.1 Definície kultúry 

 V odbornej literatúre existujú mnohé a rôzne definície kultúry. V tejto práci uvádzame 

niektoré z nich. Český antropológ Soukup (2000, s.15), uvádza, že v súčasnej odbornej 

literatúre prevládajú tri základné prístupy k vymedzeniu rozsahu a pojmu kultúra: 

 tradičné axiologické chápanie kultúry, vychádzajúce z humanistickej a osvieteneckej  

tradície používania tohto pojmu vo filozofii a umenovedách. Axiologická koncepcia 

kultúry je výrazne hodnotiaca. Obmedzuje rozsah triedy kultúrnych javov len na sféru 

pozitívnych hodnôt, ktoré prispievajú ku kultivácii a humanizácii človeka a k 

progresívnemu rozvoju ľudskej spoločnosti. Do kultúry sú tak tradične zahrnuté najmä 

také oblasti duchovných hodnôt spoločnosti ako umenie, veda, literatúra, osveta, 

výchova, ušľachtilé a pokrokové myšlienky a pod.  
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 globálne antropologické chápanie kultúry, zahŕňajúce do kultúry nielen pozitívne 

hodnoty, ale všetky nebiologické prostriedky a mechanizmy, prostredníctvom ktorých 

sa človek ako člen spoločnosti adaptuje na vonkajšie prostredie. Antropologické 

chápanie kultúry nemá hodnotiacu funkciu. Vďaka tomu možno charakterizovať 

a klasifikovať rôzne spoločenstvá v čase a priestore podľa ich špecifických kultúrnych 

prvkov a komplexov. To umožňuje komparatívny výskum sociokultúrnych systémov 

(kultúr, subkultúr) v čase a priestore. Antropologické chápanie kultúry ako systému 

artefaktov, sociokultúrnych regulatívov a ideí a odovzdávaných členmi určitej 

spoločnosti, sa presadilo najmä v sociálnej a kultúrnej antropológii, archeológii, 

etnografii, etnológii, sociológii, psychológii a kulturológii. 

 redukcionistické chápanie kultúry zahŕňa veľké množstvo prístupov, pre ktoré je 

typická snaha obmedziť rozsah pojmu kultúra iba na určitý výsek sociokultúrnej 

reality. 

 Snaha vymedziť pojem kultúry tak, aby zahŕňal menej a odhaľoval viac, je charakteristická 

napríklad pre prístupy rozvíjané v rámci smerov súčasnej kognitívnej a symbolickej 

antropológie. V protiklade ku globálnemu chápaniu kultúry sú rozvíjané najmä semiotické 

prístupy, ktoré redukujú pojem kultúra na systém znakov, symbolov a významov, ktoré si 

vymieňajú členovia určitej spoločnosti.  

 Kultúrny antropológ Murphy (2008) uvádza, že kultúru tvoria abstraktné hodnoty, 

presvedčenia a vnímanie sveta, ktoré sú základom ľudského správania a prejavujú sa v 

konaní.  Tieto prvky sú spoločné príslušníkom určitej komunity a ich uplatňovanie je 

zrozumiteľné pre ostatných členov tejto spoločnosti. Kultúra nie je dedičná v biologickom 

zmysle, ale učí sa a najmä prostredníctvom jazyka. Pomocou kultúrnej symboliky sa náš 

ľudský druh prispôsobil fyzickému a sociálnemu prostrediu, a to vytváraním adaptačných 

stratégií, pomocou ktorých sa ľudia prispôsobujú novým a meniacim sa okolnostiam a 

následne prenášajú svoje skúsenosti a vedomosti svojim potomkom. 

 Podľa Barretta, Dunbara a Lycetta (2007) kultúru môžeme definovať ako presvedčenia 

alebo pravidlá správania, ktoré sú na základe určitej formy sociálneho učenia prenášajú z 

jedného človeka na druhého. Títo autori rozdelili množstvo definícii kultúry do štyroch 

základných skupín: 

1. pravidlá správania (napr. rituály), 

2. predstavy v ľudskej mysli (napr mýty), 

3. hmotné artefakty, 

4. literatúra, umenie a hudba. 

 

1.2 Funkcie kultúry 

 Sociológ Koković (2005) konštatuje, že funkcia v oblasti kultúry označuje spoločenskú 

účelnosť určitého zvyku, činnosti, artefaktu. Funkcie kultúry sú základné úlohy a poslanie, 

ktoré kultúra plní vo vzťahu k jednotlivcovi, sociálnym skupinám či spoločnosti ako celku. 

Nová generácia preberá od predchádzajúcej generácie dosiahnutú kultúrnu úroveň a pridáva k 

nej svoj podiel. Tak sa napĺňajú funkcie kultúry, zábezpeka, ktorá chráni fungovanie života 

ľudskej spoločnosti. Pod funkciou kultúry „rozumieme úlohu kultúrneho prvku vo vzťahu 

k sociálnej štruktúre. Jej cieľom je zachovanie sociálnej stability a súdržnosti. Napĺňaním 

svojich podstatných/esenciálnych funkcií kultúra napomáha zdravému rozvoju sociálnej 

reality v oblasti medziľudských vzťahov, bezkonfliktnej komunikácie sociálnych aktérov, či 

individuálneho rozvoja. Prispieva k rozvoju intelektuálnych, emocionálnych i mravných 

aspektov ľudskej existencie“ (Koković, 2005, str. 42 - 43). 

 V súvislosti s funkciami kultúry Mistrík (1999) rozlišuje jej tri hlavné funkcie: 



185 

 

 kultúra ako kolektívne vedomie: kultúra obsahuje normy, hodnoty, vzorce správaní, 

informácie, predpisy a ďalšie produkty. Všetky z nich sú založené na skúsenosti 

sociálnej skupiny a spolu formujú kolektívne vedomie sociálnej skupiny. 

 expresívna funkcia: kultúra vystupuje ako expresia v jednote obsahu a formy expresie, 

v jednote vnútorného pocitu a kultúrneho produktu; kultúra ako životný štýl je súčasne 

tvorbou kultúrneho prostredia; kultúrne prostredie provokuje a podnecuje vznik 

ďalších obsahov vedomia a poskytuje materiál a vzory pre ďalšie kultúrne produkty. 

 integratívno - diferenciačná funkcia: pôsobenie kultúry smerom k integrácii a k 

diferenciácii spoločenstva. ( Bližšie pozri: Mistrík et al. 1999, str. 36 - 58) 

 

2. Dejiny 

2.1 Rozličné pohľady na minulosť 

 Slovenský autor Zeleňák (2011) vo svojom diele Konštruktivizmus a pluralita v histórii, 

konštatuje, že podľa konštruktivistickej tézy, istú časť minulosti je možné predstaviť 

prostredníctvom rovnako prijateľných, ale zároveň aj konkurenčných historických prác - cez 

optiku pojmu spôsob danosti. Podľa tohto výkladu tej istej minulosti zodpovedajú rôzne, no 

rovnako prijateľné spôsoby jej danosti. Podľa neho, historické práce netreba chápať len ako 

opisy minulého diania, ale aj ako návrhy na to, aký uhol pohľadu zaujať pri reprezentovaní 

minulosti. 

 

2.2 Dejiny a identita 

 Pojmy ako sú osobná alebo spoločenská identita (národná, náboženská, politická, kultúrna, 

spoločenská) sú čoraz viac prítomné v našom každodennom živote. V najširšom význame 

osobná identita v kontexte priebehu získavania vlastnej identity, rozvoja vlastného pohľadu na 

svet a vytvárania vzťahu k spoločnosti je obsiahnutá v odpovediach na otázky: Kto som?, Kde 

patrím?, Odkiaľ som?, Kam idem? 

 Podľa niektorých autorov, v užšom zmysle slova pojem vlastná identita a proces 

identifikácie sa považuje za špecifikum sociológie a označuje identifikáciu jednotlivca s 

určitými sociálnymi skupinami, prijíma ich hodnoty, normy a modely správania, ktoré sú 

charakteristické pre určité sociálne skupiny. 

 

2.3 Identita 

 V sociálnej a vo vývojovej psychológii pojem vlastná identita je chápaný ako ucelenosť 

osobnosti počas určitého časového obdobia. Pocit osobnej identity je založený na kontinuite 

vlastnej existencie v čase a priestore a faktu, že aj iný ľudia uznávajú uvedený fakt. 

 Sociológ Božović (2002, s. 21 - 22) uvádza niekoľko elementov, ktoré definujú pojem 

identita: 

 chápanie identity jednotlivca alebo skupiny ako bio-sociologickej kvality, ktorá je 

nezávislá na vôli jednotlivca alebo skupiny, a ktorý ma zmysel iba v prípade, že je 

vyjadrovaný voči druhým ľuďom alebo sociálnym skupinám, 

 chápanie identity ako vzťahu voči iným, identita identifikuje a rozlišuje, 

 premenlivosť identity, identita ako kvalita sa mení lebo sa menia biologické a 

sociologické skutočnosti, ktoré ju určujú, 

 relativita identity vo vzťahu ku kontextu a iným identitám. 

 V súvislosti s otázkou použitia pojmu identita uvádza Findor (2000, In Marušiak, 

Ferencová, 2005, s. 46 - 47) autorov Brubakera a Coopera, ktorý rozlišujú päť stabilných 

použití pojmu identita: 

1. Identita ako základ sociálneho a politického konania stojaca v protiklade k záujmu. 

Toto použitie zdôrazňuje a umožňuje konceptualizovanie neinštrumentálnych 
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spôsobov sociálneho a politického konania. Vymedzuje identitu ako osobitné, 

konkrétne, chápanie seba samého voči univerzálnemu záujmu každého. 

2. Identita ako špecifický kolektívny jav, ktorý označuje fundamentálnu „rovnakosť“ 

členov skupiny ako kategórie. 

3. Identita ako jadro koncepcie (individuálneho a kolektívneho) Ja, ako základná, hlboká 

a trvalá podmienka sociálneho bytia, ktorá si byť cenená, kultivovaná, podporovaná, 

uznaná a zachovaná. 

4. Identita ako produkt sociálneho a politického konania. Toto použitie zdôrazňuje 

procesuálny a interaktívny charakter takého druhu kolektívneho seba chápania, 

solidarity, ktorá umožňuje kolektívne konanie. 

5. Identita ako produkt viacerých a navzájom si konkurujúcich diskurzov, zdôrazňujúca 

nestabilnú, rozmanitú a kolísavú povahu súčasného Ja“. 

 V súvislosti s pojmom identita Plichtová (In Bačová-Kusá, 1997) si kladie otázku aká bola 

vlastne identita jednotlivca, žijúceho v totalitnej spoločnosti a ako sa táto identita v nových 

spoločenských podmienkach zmenila alebo mení. „Pod predpokladom, že identita jednotlivca 

v totalite bola pseudoidentitou, rozpustenou v konformite, v strachu pred označením a 

vylúčením, respektíve identitou bezmocného osamelého objektu, obranná, s ostrým odlíšením 

súkromného a verejného Ja, je namieste otázka, nakoľko bežný jedinec po rokoch 

sebapotláčania, účelového prispôsobovania obnovil svoju autentičnosť, dôstojnosť, integritu 

svojho súkromného a verejného Ja“ . 

 

3. Nové prístupy vo výskume kultúry a histórie v sociálnych vedách 

 V období posledných dvadsať rokov stúpol záujem výskumníkov o diskurzívne prístupy vo 

výskume. Tieto prístupy sú dominantné v rámci metodológie kvalitatívnych výskumov najmä 

v psychológii ale aj v iných sociálnych vedách. V psychológii od jej vzniku bol dominantný 

pozitivizmus. V priebehu sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia skupina autorov dospela 

k názoru, že psychológia založená na pozitivizme je v kríze a  zároveň ponúkla víziu novej 

alebo rekonštruovanej psychológie. Na označenie nového projektu psychológie začali 

používať výraz „nová paradigma“, ktorý prevzali z filozofie vedy (Bačová, 2009, Burrová, 

2001). 

 V súvislosti  s tým môžeme sa opýtať, čo je nové v novej paradigme vo vzťahu so „starou“  

pozitivistickou psychológiou? Po prvé, „nová paradigma“ ponúkla  v základoch inú 

koncepciu vedomostí a spochybnila základy pozitivistickej psychológie: empirizmus, 

objektivizmus a hipoteticko-deduktívne metódy.  

 Hlavný predstavitelia „novej paradigmy“ uvádzajú niekoľko charakteristických čŕt, ktoré 

ju definujú: 

 výskumy realizované v reálnom svete, 

 zdôrazňovanie významu jazyka a diskurzu, 

 procesné chápanie života a výskumu ako výsledok dynamických interakcií, 

 dôraz je na práci s ľuďmi a nie na práci so štatistikou a premennými.  

 Potrebné je zdôrazniť, že táto „nová paradigma“ je v podstate pluralistická, zahŕňajúca 

široké spektrum autorov a rozličných teoretických a metodologických prístupov, ktoré sa na 

určitej širšej úrovni môžu charakterizovať ako „nová paradigma“. V rámci tejto „novej 

paradigmy“ majú zvláštne miesto diskurzívne prístupy. Diskurzívne prístupy skúmajú 

jazykové štruktúry, venujú sa vedeckému alebo laickému opisu reality a  nezaoberajú sa 

svetom vecí, vonkajšími objektmi a fenoménmi. Pre diskurzívne prístupy je jazyk práve tou 

realitou, ktorú je potrebné skúmať. Autori z oblasti diskurzívnych prístupov predpokladajú, že  

objekty reality sú umiestnené v samých základoch jazyka, v jeho štruktúrach a v spôsoboch 

jeho použitia. 
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4. Výskumná časť 

 Dejiny a kultúra predstavujú základy každej spoločnosti. Oni generujú, regulujú a iniciujú 

spoločenské zmeny. Spoločné skúmanie dejín a kultúry ponúka široké možnosti skúmania 

kultúrnych a sociálnych vzťahov, kultúrnych, historických a sociálnych zmien,  tradícií, 

noriem, hodnôt v určitej spoločnosti.  V našom výskume vychádzame z analýzy diskurzu ako 

novšieho teoretického prístupu v sociálnych vedách. 

 Psychologička Bačová (2009) uvádza dve základné témy analýzy diskurzu. Po prvé, témou 

analýzy diskurzu je samotný diskurz. Diskurz alebo vysvetlenie vecí a javov sa tvoria vo 

vzťahoch medzi ľuďmi a nie v psychike jedinca. Ďalšou témou analýzy diskurzu je, ako sa 

javy opisujú. Ako sa isté dianie v istej skupine ľudí prezentuje - ako dôsledok osobných 

dispozícií alebo ako výsledok vonkajšieho tlaku?  

 

4.1 Výskumný prístup 

 Kvalitatívny výskum je činnosť, ako hovorí Flicková (2007), ktorá pozornosť výskumníka 

upriamuje na svet. Skladá sa z množstva interpretačných praktík, ktoré tvoria svet viditeľným. 

Tieto praktiky menia svet. Transformujú svet do reprezentácií, vrátane poznámok z terénu, 

rozhovorov,  fotografií, nahrávok a poznámok o sebe. V tejto úrovni, kvalitatívny výskum 

zahŕňa interpretačný, naturalistický prístup ku svetu. To znamená, že kvalitatívny výskumníci 

študujú veci v ich  prírodných podmienkach, snažia sa nájsť zmysel alebo interpretovať javy, 

v pojmoch, ktoré im ľudia prinášajú. V prípade nášho výskumu sme vychádzali z prístupu 

zakotvenej teórie.  

 Podľa Hendla (2005) cieľom výskumu, ktorý vychádza zo stratégie zakotvenej teórie je, 

návrh teórie pre fenomény v určitej situácii, na ktoré je upriamená pozornosť výskumníka. 

Zakotvená teória je kvalitatívna výskumná metóda, ktorej cieľom je umožnenie tvorby teórie, 

ktorá vysvetľuje určitý fenomén a vychádza striktne zo zaznamenaných údajov, čiže je v nich 

zakotvená. Na rozdiel od metód kvantitatívneho výskumu, na začiatok aplikácie tejto metódy 

je charakteristické definovanie len poľa záujmu a nie premenných. Premenné identifikujeme 

postupne, v priebehu rôznych úrovní kódovania údajov, ku ktorým pristupujeme „s 

maximálnou nepredpojatosťou a otvorenou mysľou“, čim umožníme, aby počas analýzy 

vystúpili z množstva údajov a stali sa viditeľnými.(Švařiček, Šeďova, 2007).  

 

4.2 Metóda výskumu 

 Cieľom výskumu bolo identifikovať kultúrne a historické faktory, ktoré vplývali na vývoj 

sociálnej práce v Srbsku za ostatných 20 rokov. Ako výskumnú metódu sme sa rozhodli 

použiť metódu fókusových skupín. Tento prístup z epistemologického hľadiska vychádza z 

viery v sociálne utváranú realitu a uznáva potrebu reflexie a sebareflexie vlastných hodnôt či 

názorov, ktoré výskumník vnáša do interpretácie skúmaných fenoménov. Podľa Bakera 

(2000, In Miovský, 2006) fókusové skupiny prispievajú ku kolektívnemu výskumu jazyka, 

hodnôt, prianí a názorov určitej cieľovej skupiny. Na druhej strane porovnáva metódu 

fókusových skupín s pozorovaním v prirodzenom prostredí. Zdôrazňuje možnosť získania 

údajov, ktoré majú širší záber, množstvo rôznych druhov interakcií medzi účastníkmi a 

možnosť otvorenejšej diskusie o témach výskumu. 

 

4.3 Základné výskumné otázky 

 Čo sa zmenilo v sociálnej práci v Srbsku za posledných 20 rokov? 

Ktoré významné udalosti v spoločnosti za posledných 20 rokov považujete za tie, ktoré 

vplývali na vývoj a smerovanie sociálnej práce v Srbsku?  

Aké kultúrne faktory vplývali na vývoj sociálnej práce za posledných 20 rokov v Srbsku? 
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4.4 Priebeh výskumu 

 Pri výbere účastníkov sme použili metódu jednoduchého účelového výberu. Táto metóda  

je najrozšírenejšou metódou výberu pri aplikácii kvalitatívneho výskumu. Pri tejto metóde 

cielene vyberáme účastníkov podľa ich určitých vlastností. To znamená, že na základe 

stanovených kritérií cielene hľadáme takých účastníkov, ktorý spĺňajú kritériá a zároveň 

súhlasia so zapojením sa do výskum. V našom výskume to boli sociálny pracovníci, ktorý 

pôsobia v mimovládnom sektore. Vo výskumnom súbore mali rovnaké zastúpenie aj ženy aj 

muži, rôznych vekových kategórií a vzdelania. Počet účastníkov fókusovej skupiny bol šesť. 

Záznamová technika pri dokumentácii bol diktafón.  

 Pri výskume bol použitý písomný súhlas účastníkov výskumu. Samotný písomný súhlas 

obsahoval nasledovné časti : účastník vo výskume rozumie všetkým výhodám a nevýhodám 

výskumného procesu, povahe a dôsledkom použitej výskumnej metódy, výskumu sa 

zúčastňuje dobrovoľne a má právo kedykoľvek prerušiť svoju účasť na výskume. 

Záznam z fókusovej skupiny bol doslovne prepísaný. Prvým krokom analytického procesu 

bola niekoľkonásobná lektúra celého transkriptu. Na okraji papiera boli urobené poznámky 

zachytávajúce výrazné a pozornosť pútajúce témy. Boli očíslované riadky, aby sa uľahčila 

neskoršia identifikácia rozličných tém. Po analýze spoznámkovaného transkriptu sa pristúpilo 

k abstrahovaniu a pomenovávaniu tém. Ďalším krokom bolo hľadanie spojitostí medzi 

témami a ich zoskupovanie zmysluplným spôsobom, ako i pomenovanie nadradených tém.   

 

4.5 Výsledky výskumu 

 Na prvú otázku (Čo sa zmenilo v sociálnej práci v Srbsku za posledných 20 rokov?) 

účastníci fókusovej skupiny odpovedali rozlične. Účastníci poukazovali na skutočnosť, že 

sociálny pracovníci ťažko „zápasia“ s rastúcimi problémami jednotlivcov a skupín, ktorí už 

nie sú zaťažený iba materiálnymi problémami a sociálnu biedou ale čoraz viac 

psychosociálnymi problémami. Ďalší tok debaty bol zameraný na čoraz výraznejšie problémy 

narušených ľudských vzťahov, rozvody, starostlivosť o deti po rozvode, choroby závislosti 

ako aj rozličné formy asociálneho správania. Záver tohto bloku debaty bol venovaný 

vzdelávaniu sociálnych pracovníkov, kde účastníci debaty zdôrazňovali nedostatok 

sociálnych pracovníkov, pokles  kvality ich vzdelávania a následne ich slabého finančného 

ohodnotenia. 

 Druhá otázka rozprúdila vášnivú debatu o rozpade bývalej SFR Juhoslávie, o následkoch 

vojen v Chorvátsku, v Bosne a Hercegovine a na Kosove a Metohii. Účastníci fókusovej 

skupiny zdôrazňovali a poukazovali na následky príchodu približne 700 000 utečenov 

z Chorvátska, Bosny a Hercegoviny do Srbska. Účastníci kládli dôraz na nezvládnutú situáciu 

zo strany štátu a otázku viny za minulé vojny, ktoré zničili krajinu. Ďalšou veľkou témou bola 

októbrová revolúcia z roku 2000 a „takzvaná demokratická zmena a veľké sklamanie“ ako to 

charakterizoval jeden z účastníkov. Posledná téma v tomto bloku bola téma vstupu Srbska do 

EU a možnosti rozvoja sociálnej práce v rámci tohto procesu najmä v oblasti mimovládneho 

sektora. 

 Tretia otázka sa týkala kultúrnych faktorov, ktoré vplývali na vývoj sociálnej práce. 

Účastníci vyzdvihovali fakt, že sa srbská spoločnosť nachádza na hranici medzi tradičným a 

moderným spôsobom života. Dôraz kládli aj na povrchnosť a manipuláciu v komunikácii 

politických elít s obyvateľstvom a „kultúru klamania, podvádzania a divokého kapitalizmu“, 

ktorá spôsobila „kultúru nedôvery a spochybňovania všetkého možného“. Táto kultúra 

klamania a podvádzania je akceptovaná a tolerovaná širokou verejnosťou. Účastníci sa zhodli, 

že tento fenomén do veľkej miery vplýval a vplýva na rozvoj sociálnej práce. Na záver tejto 

časti bola otvorená debata o súčasnom individualizme, „kultúre samoty a izolácie“ 

a zanedbávania, rozkladu rodiny a rodinných vzťahov za posledných dvadsať rokov a ich 

vplyv na rozvoj sociálnej práce.    
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Záver 

 V súvislosti kultúrnymi a historickými faktormi, ktoré determinovali vývoj sociálnej práce 

v Srbsku a vyplývajúce z výsledkov nášho výskumu môžeme poukázať na nasledovné fakty: 

1. Mnohé sociálne problémy, ktoré sa nahromadili v spoločnosti za posledných dvadsať 

rokov a je ich čoraz viac, sociálny pracovníci nezvládajú z dôvodu ich malého počtu, 

nedostatočnej kvalifikácie a nedostatočného finančného ohodnotenia. 

2. Následky vojen  bývalej Juhoslávii zanechali hlbokú stopu ako v spoločnosti tak aj na 

vývoji sociálnej práce. Následná demokratická zmena priniesla sklamanie, ktoré je 

„kompenzované“ prístupovými rokovaniami o vstupe Srbska do Európskej únie. 

3. Srbská spoločnosť sa nachádza v tranzícii. V spoločnosti je vo veľkej miere prítomná 

kultúra klamania a nedôvery ako na úrovni spoločnosti tak v rodinných vzťahoch. Táto 

kultúra vplývala a vplýva na vývoj sociálnej práce. 

 Môžeme hovoriť o tom, že súčasné Srbsko, rovnako ako väčšina štátov na Balkáne, 

neobsahuje všetky charakteristiky modernej spoločnosti. V skutočnosti je vo fáze pred-

modernej spoločnosti, ktorá nie je ani dostatočne „priemyselná“ alebo „rozvinutá“, aby  bola 

moderná v pravom zmysle slova. Môžeme hovoriť o štáte, ktorý je rozpoltený medzi 

detradicionalizáciou a modernizáciou. Podobne ako aj v bývalých balkánskych socialistických 

krajinách, tak aj v Srbsku, je proces modernizácie brzdený a spútavaný tradicionalistickými 

putami a egalitaristickým syndrómom. Ide o silné kultúrne bariéry, ktoré  zanechali hlboké 

stopy v mysli ľudí. Ukazuje  sa, že modernizácia sa nevzťahuje len na ekonomické vzťahy ale 

aj na systém hodnôt, správania a v neposlednom rade aj na vývoj sociálnej práce. 
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