
147 

 

PSYCHOLÓGIA V EDUKÁCII SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV  

A NIEKTORÉ JEJ ASPEKTY V SOCIÁLNEJ PRÁCI  

S UŽÍVATEĽMI DROG 

 

EVA SCHNITZEROVÁ, IRENA ANTONIČOVÁ 
 

 

Anotácia: Článok má teoretický charakter. V prvej časti autorky popisujú význam psychológie v edukácii 

sociálnych pracovníkov. Druhá časť je zameraná na využitie niektorých psychologických poznatkov v sociálnej 
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Úvod  
 

V diskurze o vedeckosti sociálnej práce prevažuje názor, že ide o samostatnú multidisciplinárnu 

či transdisciplinárnu vednú disciplínu, ktorá časť svojej teoretickej výbavy čerpá z iných vedných oblastí, 

najmä zo sociológie, sociálnej pedagogiky, psychológie, práva, ekonomiky či adiktológie, pričom prevzaté 

poznatky dotvára tak, aby boli užitočné pri riešení problémov klienta (Tokárová, 2003, Balogová, 2008, Határ, 

2009).  

Pokiaľ ide o psychológiu, sociálna práca využíva psychologické teórie a poznatky ako základný, 

ale i rozširujúci zdroj informácií o človeku a sociálnej skupine – ako potenciálnych či aktuálnych klientov. 

Vo vzťahu k človeku ide najmä o osobitosti jeho prežívania a správania v rôznych vývinových obdobiach života, 

fungovanie v medziľudských vzťahoch, skupinách a spoločnosti v kontexte rôznych sociálnych podmienok 

života, formy zdravých i patologických foriem zvládania záťažových situácií. Zdrojmi týchto poznatkov, ktoré 

prispievajú k rozvoju profesijných kompetencií sociálnych pracovníkov a pracovníčok sú najmä všeobecná, 

vývinová a sociálna psychológia, psychológia osobnosti a patopsychológia. 

 

Psychológia – jeden z poznatkových zdrojov pre sociálnu prácu s klientom 

 

Psychológia objasňuje široké spektrum rôznych činiteľov, procesov a zákonitostí, ktoré sa vzťahujú 

k psychosociálnej podstate a fungovaniu človeka a sociálnej skupiny. Sociálny pracovník ich potrebuje poznať, 

vo svojej práci zohľadňovať, rešpektovať a využívať v záujme klienta a optimalizácie práce s ním (Žiaková, 

2005, 2011). Psychologické disciplíny sú preto súčasťou učebných plánov pregraduálneho štúdia budúcich 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok. 

Pre priamu prácu sociálneho pracovníka s klientom je dôležité rozumieť prežívaniu, správaniu a konaniu 

človeka, t. j. klienta, ale i seba samého. Tieto psychické entity ovplyvňujú rôzne psychické a sociálne činitele. 

Psychické činitele, ktoré tvoria základné štruktúry psychiky (psychické procesy a stavy) ovplyvňujú prežívanie 

a behaviorálne prejavy človeka viac „aktuálne“ a psychické činitele, ktoré tvoria osobnostnú štruktúru pôsobia  

stabilnejšie, „pretrvávajúco“. 

Z psychických procesov a stavov, ako základných, dynamických štruktúr ľudskej psychiky, ovplyvňujú 

prežívanie, správanie a konanie človeka/klienta najmä procesy poznávacie (umožňujú poznávať seba samého, 

objektívnu realitu a orientovať sa v nej), ďalej procesy a stavy emocionálne (umožňujú prežívať seba, vonkajší 

svet, vzťahy s inými i situáciu, v akej sa človek nachádza) a procesy vôľové (aktivizujú človeka a dávajú smer 

jeho aktivite a konaniu). 

Osobnosť človeka pôsobí na prežívanie a behaviorálne prejavy v dlhodobom horizonte a dáva človeku 

a jeho životným prejavom istú „pečať“. Je to jedinečná, neopakovateľná a relatívne stála integrita rôznych 

dispozícií a vlastností človeka. V psychológii – na rozdiel od bežnej reči – osobnosť nemá hodnotový charakter, 

čo znamená, že osobnosťou je každý človek, bez ohľadu na jeho sociálny status, vzdelanie či postihnutie. 

Osobnosť človeka sa utvára v kontakte so sociálnym a kultúrnym prostredím. V procese sociálneho učenia, 
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socializácie si človek osvojuje vzorce správania, uvažovania a hodnotenia, ktoré sú typické pre spoločnosť 

ako i pre jeho užšie, primárne prostredie, v ktorom žije. Osobnosť má svoju štruktúru, ktorej základné zložky 

tvoria kognitívno-výkonové schopnosti, temperament, motivačné a charakterové vlastnosti (Orosová, 2005, 

Kubáni, 2010). 

Kognitívno-výkonové schopnosti umožňujú človeku objektívnu realitu nielen poznávať, ale na ňu 

i pôsobiť. Vo veľkej miere ovplyvňujú úspešnosť (kvalitu, rýchlosť) činnosti, ktorú vykonáva. Základnou 

kognitívnou schopnosťou je inteligencia, všeobecná rozumová schopnosť, ktorá sa prejavuje v schopnosti 

adekvátne sa prispôsobovať životným podmienkam, riešiť problémové situácie, ľahko sa učiť. Fluidná 

inteligencia je podmienená biologicky, geneticky, a kryštalickú inteligenciu ovplyvňuje prostredie, učenie. 

Súčasťou kognitívnych schopností je pamäť (schopnosť uchovávať si rôzne vnemy, informácie a neskôr si ich 

do vedomia vybaviť), myslenie (zovšeobecňujúci spôsob poznávania, poznávanie vnútorných, podstatných 

vlastností a súvislostí) a pozornosť (schopnosť sústrediť sa v danom čase na dôležité podnety, informácie). 

Sociálny pracovník má mať poznatky o fungovaní i možných poruchách pamäti (nedostatočný rozsah, trvácnosť, 

presnosť), myslenia (nedostatok presnosti, kritickosti), pozornosti (nedostatočná koncentrácia, napr. pri strese, 

strachu, únave), o špecifikách inteligencie (najmä prejavoch podpriemernej inteligencie a mentálnej retardácie, 

ktoré sa prejavujú v nesamostatnosti úsudku, zníženej schopnosti chápania, správneho rozhodovania, 

predvídania) a sprievodných javoch rôznych psychických porúch, ochorení, ale i užívania návykových látok, 

závislosti na alkohole a iných drogách. 

Temperament zahŕňa tzv. dynamické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú motoriku človeka (živosť mimiky, 

gestikulácie), myslenie a reč (ich rýchlosť, pohotovosť), ale i citový život (intenzitu prežívania, vzrušivosť). 

Do značnej miery je vrodený, podmienený vlastnosťami nervovej sústavy. K pochopeniu rozdielov medzi ľuďmi 

vyplývajúcich z temperamentu pomáha klasická Hippokratova typológia (sangvinik, cholerik, flegmatik, 

melancholik), no hlavne odborne prepracovaná Eysenckova typológia štyroch osobnostných typov, ktoré 

vznikajú krížením dvoch dimenzií: extraverzia – introverzia a neurolabilita – neurostabilita. V sociálnej práci je 

potrebné poznať podstatu a osobitosti temperamentu, nakoľko jeho prejavy sa spolupodieľajú na prvom dojme 

a „haló efekte“ klienta. Predíde sa tým chybným interpretáciám napríklad expresívnych prejavov cholerika 

alebo prejavov flegmatika, ktoré často vytvárajú dojem ľahostajnosti, nezainteresovanosti klienta na svojom 

probléme.  

Motivácia ako súhrn motívov, činiteľov aktivizuje správanie človeka a dáva mu istý smer (napr. záujem 

pracovať, pomáhať niekomu, hrať hazardné hry). Základom motivácie sú potreby človeka (fyziologické, 

sociálne, intelektuálne, estetické, sebarealizačné), záujmy (snaha zaoberať sa istými činnosťami, predmetmi), 

hodnoty (veci, vzťahy, činnosti, ktoré majú pre človeka význam, ktoré uprednostňuje pred inými), postoje (stav 

pripravenosti konať istým spôsobom, napríklad niečo podporovať, ochraňovať alebo sa mu vyhýbať, 

poškodzovať ho). Práca sociálneho pracovníka nemôže byť úspešná, ak nevenuje dostatočnú pozornosť 

motivácii klienta, ak nerozumie jeho potrebám a životným postojom. Pri ovplyvňovaní postojov klienta 

je potrebné rešpektovať ich trojzložkovosť (zložku kognitívnu, emotívnu, a konatívnu) a súčasne skutočnosť, 

že postojové zložky môžu, ale i nemusia byť vo vzájomnom súlade. V prípade nesúladu, obvykle emotívna 

zložka preváži nad zložkou kognitívnou. Príkladom môže byť správanie konzumenta alkoholu, u ktorého 

emocionálny zážitok z pitia alebo sociálnej situácie a rituálov, ktoré sa s pitím spájajú, prevážia nad poznaním, 

že alkohol mu zdravotne, psychicky a spoločensky škodí. 

Charakterové vlastnosti ako typicky ľudské vlastnosti vyjadrujú humánnu podstatu človeka. Prejavuje 

sa v nich vzťah človeka k iným ľuďom, spoločnosti i sebe samému (zdvorilosť, srdečnosť, ľahostajnosť, 

chvastúnstvo, sebakritickosť), vzťah k povinnostiam a práci (iniciatívnosť, zodpovednosť, lenivosť), 

k všeobecným mravným zásadám a hodnotám (čestnosť, spravodlivosť, príživníctvo, pokrytectvo). 

K charakterovým vlastnostiam patria aj vlastnosti vôľové (cieľavedomosť, rozhodnosť, vytrvalosť), ktoré sa 

utvárajú pod vplyvom výchovy. Ide o postupné zvnútorňovanie sociálnych noriem a hodnôt, ktoré na istom 

štádiu vývinu ovplyvňujú správanie človeka „zvnútra“. Poznatky o charakterovo-vôľových vlastnostiach a ich 

možných poruchách umožňujú sociálnemu pracovníkovi pochopiť a nazerať na klienta bez moralizujúcich 

„nálepiek“. Ide napríklad o poznatky o vplyve dlhodobejšieho zneužívania návykových látok na osobnosť 

človeka, ktoré sa  prejavujú v takých zmenách správania ako je napríklad pokles záujmu o plnenie povinností, 

porušovanie sociálnych noriem, sklon ku klamaniu, nezodpovednosť voči rodine a pod.  

Na prežívanie a behaviorálne prejavy človeka vplývajú okrem vnútorných činiteľov i činitele vonkajšie, 

sociálne. Najdôležitejšie z nich člení E. Žiaková (2005) do troch skupín: 

Prvú tvoria iní ľudia, interpersonálne vzťahy, sociálna percepcia a sociálna komunikácia. Ľudia 

vstupujúci do kontaktu sa navzájom poznávajú, vytvárajú si o sebe obraz, formujú postoj k sebe a vzájomne sa 

ovplyvňujú. Najväčší vplyv na človeka majú osoby pre neho dôležité, t. j. členovia rodiny, rovesníci, ľudia 

z podobnej sociálnej vrstvy, rôzne osobné a mediálne vzory. Klienti, s ktorými prichádza sociálny pracovník 

do kontaktu majú rôzne, neraz dlhodobé a vážne sociálne problémy, ktoré zanechávajú nejakú pečať na ich 

vzhľade, oblečení (napr. zanedbanosť), na prežívaní (hnev, zatrpknutosť) či správaní (neistota, agresivita ako 

forma obrany a i.). Uvedené prejavy môžu viesť k skresleným interpretáciám a nesprávnym záverom. Sociálny 
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pracovník preto potrebuje poznať chyby sociálnej percepcie a v styku s klientmi sa vyvarovať preceňovaniu 

prvého dojmu, „haló efektu“, má vedieť čeliť stereotypným predstavám či predsudkom, ktoré aj bez vedomého 

zámeru môžu viesť k diskriminácii klienta. Pre sociálneho pracovníka je ďalej dôležité mať dobré poznatky 

o podmienkach efektívnej komunikácie, ktorá je jeho hlavným pracovným nástrojom. Dobré komunikačné 

schopnosti sociálneho pracovníka sa prejavujú v tom, že vie klientovi aktívne a empaticky načúvať, že obsah 

poskytovaných informácií i formu rozhovoru vie prispôsobovať vzdelaniu a kultúre klienta, úrovni jeho 

myslenia, chápania, jeho jazykovým a vyjadrovacím schopnostiam, ale napríklad i tým, že asertívnou 

komunikáciou vie čeliť prípadným manipulatívnym snahám niektorých klientov.    

Druhú skupinu vonkajších činiteľov tvoria sociálne skupiny. Rodina, školská trieda, pracovná skupina, 

komunita ovplyvňujú svojich členov hodnotami, normami, činnosťami, štýlom života. V rámci skupinovej 

dynamiky prebiehajú i procesy napodobňovania, konformity, skupinového tlaku, ktoré vplývajú na správanie 

i formovanie názorov, postojov, hodnôt, ale i každodenných zvyklostí človeka. Vzťah jednotlivec – skupina 

je však obojsmerný. Vplyv člena na skupinu závisí od jeho statusu v skupine, „vážnosti, hodnoty“.  

K vonkajším činiteľom, ktoré vplývajú na človeka, jeho prežívanie a správanie patria ďalej sociálne 

udalosti, krízové a záťažové životné situácie. Ide o rôzne typy konfliktov (na makro, mezo i mikro úrovni), 

o rozpad rodiny, konflikty vyplývajúce z nemožnosti uspokojiť svoje materiálne, vzťahové či realizačné potreby, 

ďalej rôzne živelné katastrofy, davové správanie na masových podujatiach. K záťažovým situáciám patrí 

i crowding, prehustenosť podnetov a informácií, prehustenosť veľkého počtu ľudí a kontaktov na malom 

priestore, ako sú napr. marginalizované komunity, sídliská, väznice, zastaralé veľkokapacitné sociálne 

zariadenia, s veľkým počtom postelí v jednej izbe a pod. Následok spomínaných sociálnych udalostí vedie 

k zvýšenej emotivite, negatívnemu prežívaniu, zníženiu sebakontroly, zvýšenému výskytu sociálno-

patologických javov, alkoholizmu, drogovej závislosti, kriminality.   

Psychológia (spolu s ďalšími podpornými disciplínami) ponúka sociálnej práci teoretické koncepty, ktoré 

vysvetľujú rôzne okolnosti životnej histórie klienta a v nadväznosti na to ponúka intervenčné postupy 

pre poradenskú a terapeutickú prácu. Ako však uvádza P. Navrátil (2001, s. 199-200), aplikácia teoretických 

konceptov do praxe sociálnej práce nie je jednoduchá. Jednak pre ich množstvo, a jednak preto, že je ťažké nájsť 

teórie, ktoré dokážu komplexne vysvetliť a riešiť rôzne aspekty života klienta. Sociálni pracovníci a sociálne 

pracovníčky preto v praxi využívajú súčasne viac teoretických modelov. Pre tento eklekticizmus existujú 

argumenty pre i proti. K argumentom v prospech eklekticizmu patrí to, že klient má mať možnosť ťažiť 

zo všetkých dostupných poznatkov, že mnohé teórie sú podobné, že ľudské bytie je mnohostranné a teda sa nedá 

vysvetliť jednou teóriou. Protiargumenty stavajú na tom, že ide o neplánované, situačné prechádzanie od jedného 

spôsobu práce k inému, čo môže byť pre klienta škodlivé (tamtiež). Z psychologických smerov a teórií sú 

pre sociálnu prácu najdôležitejšie psychoanalýza, behaviorizmus a humanistická psychológia (Navrátil, 2001, 

Žiaková, 2005, 2011 a i.). Psychoanalýza, ktorá vysvetľuje správanie človeka z dynamiky vnútorných 

psychických procesov (najmä nevedomia, emócií a zážitkov v detskom veku) mala na sociálnu prácu vplyv 

najmä na začiatku 20. storočia. Jej prínos je v poukázaní významu na terapeutický vzťah, otvorené načúvanie 

ako opak tradičného, direktívneho a moralizujúceho rozhovoru. V súčasnosti, sociálne poradenstvo a sociálna 

terapia využívajú najmä myšlienky a postupy behaviorálnej a humanistickej teórie. Behaviorálny prístup 

vychádza z predpokladu, že každé správanie je výsledkom toho, čo sa človek v sociálnom prostredí naučil 

alebo nenaučil. Jeho cieľom je zmena správania, ktoré klientovi bráni v úspešnom, samostatnom fungovaní. 

Humanistický prístup sa zas sústreďuje viac na vnútorný svet človeka (jeho názory, pocity, interpretácie), 

než na jeho správanie. Na človeka nazerá ako na jedinečnú, autonómnu bytosť, ktorá má za každých okolností 

hodnotu, dôstojnosť. Dôraz na uplatňovanie humanistického prístupu v práci s klientom sa prelína celou 

pregraduálnou prípravou sociálnych pracovníkov a pracovníčok, no jeho aplikácia v praxi naráža na rôzne 

prekážky. 

 

Niektoré psychologické aspekty sociálnej práce s užívateľmi drog    
 

Pravidelní, problémoví a závislí užívatelia drog sa zaraďujú k tradičným klientom sociálnej práce. 

V súčasnosti sa táto klientela rozrastá o experimentujúcich, príležitostných a rekreačných užívateľov drog. 

Ako uvádzajú P. Müllerová, O. Matoušek a A. Vondrášková (2005) cieľovou skupinou sociálnej práce na poli 

drogových závislostí sú klienti, ktorí užívajú drogy rôznym spôsobom, rôznou frekvenciou, v rôznom množstve 

a s rôznymi následkami. Rozširovanie klientskej skupiny súvisí s väčšou otvorenosťou spoločnosti, novými 

trendmi v užívaní návykových látok, meniacim sa dopytom po službách a väčším dôrazom na prevenciu. 

Súčasne to kladie väčšie nároky i na výkon sociálnej práce v praxi, lebo každá skupina užívateľov vyžaduje 

zo strany sociálnych pracovníkov iné prístupy a spôsoby intervencie. Problematiku drogových závislostí 

preto niektorí odborníci zaraďujú k novším, menej rozpracovaným akčným poliam sociálnej práce 

(napr. Pavelová, 2009).   

Rešpektovanie multifaktoriálnej podmienenosti drogovej závislosti sa v sociálnej práci s užívateľmi drog 

prejavuje v aplikácii poznatkov ďalších vedných disciplín, ktoré na probléme participujú. Psychológia napríklad 



150 

 

prispieva teoretickým zázemím, ktoré umožňuje vysvetliť problém závislého správania klienta z istého zorného 

uhla, prispieva k pochopeniu rizikových činiteľov závislosti, ktoré sa viažu na osobnosť klienta i jeho sociálne 

zázemie, prispieva k poznaniu osobnostných a behaviorálnych zmien, ktoré užívanie drog sprevádzajú, ponúka 

intervenčné postupy využiteľné v prevencii a terapii závislosti a i. V nasledujúcom texte upriamime pozornosť 

na dielčí problém, ktorým je prístup k riešeniu problému s drogami z hľadiska klienta a z hľadiska sociálneho 

pracovníka. V prvom prípade pôjde o poukázanie na možné behaviorálne prejavy užívateľov drog, s ktorými by 

mal sociálny pracovník počítať a v prípade ich výskytu byť na ne pripravený. V druhom prípade pôjde 

o porovnanie intervencií sociálneho pracovníka, ktoré vyplývajú z príklonu k behaviorálnemu a humanistickému 

teoretickému konceptu. 

Sociálna práca s klientom sa zakladá na rešpektovaní jeho jedinečnosti. Napriek tomu v rámci zoskupenia 

klientov – podľa  kritérií, akým je vek, pohlavie, sociálno-kultúrne a ekonomické podmienky života, vlastná 

životná história, sociálny problém, s ktorým prichádzajú za sociálnym pracovníkom – umožňujú nájsť 

medzi nimi isté podobné črty, prejavy správania.  

Klienti zneužívajúci návykové látky, resp. klienti so závislosťami, kladú na prácu sociálneho pracovníka 

špecifické nároky. Je to preto, lebo neraz sa vyznačujú popieraním problému s návykovou látkou, obviňovaním 

okolia za ťažkosti, do ktorých sa kvôli droge dostali, sklonom ku klamstvu, odmietaním spolupráce s poradcom 

a pod. Pri zvýšenej intenzite a pretrvávaní takýchto prejavov alebo ich kumulácii možno hovoriť o tzv. 

rizikových klientoch (Gabura, 2005). Z užívateľov drog sa to týka osobitne tých, ktorí stoja na prahu „drogovej 

závislosti“, ďalej tých, ktorí už sú drogovo závislí a nevedia žiť bez prísunu drogy a tiež liečených závislých, 

ktorí liečbou prešli, no zlyhali alebo ju i ukončili, no sú bez životných perspektív a potrebujú intenzívnu 

socioterapeutickú pomoc.  

Z hľadiska prístupu k riešeniu vlastných problémov tvoria klientsku skupinu užívateľov návykových 

látok prevažne klienti, ktorí nehľadajú pomoc z vlastnej iniciatívy, ale prichádzajú na podnet nejakej inštitúcie 

ako je polícia, súd, škola, zdravotníctvo. Ide teda o nedobrovoľných klientov alebo klientov v odpore. Títo 

klienti si problém nepripúšťajú, bagatelizujú ho, nemajú motiváciu spolupracovať, nechcú zmeniť svoj životný 

štýl, resp. sa zmeny z rôznych dôvodov obávajú. Kontakt so sociálnym pracovníkom udržujú z dôvodu možných 

následkov kvôli porušeniu nariadenia. Uvedená situácia sťažuje a predlžuje prácu sociálneho pracovníka 

s klientom, nakoľko – bez akceptácie problému a vnútornej motivácie ho riešiť – je priaznivá prognóza vopred 

ohrozená. Sociálni pracovníci sa u klientov so závislosťami neraz stretnú i s agresívnymi a manipulatívnymi 

prejavmi. Agresivita v správaní môže súvisieť s nedobrovoľnou účasťou na poradenstve, s pocitom 

obmedzovania, ohrozenia, ale i emočnej lability a zvýšenej dráždivosti, ktorá často charakterizuje závislého 

klienta. Manipulatívne prejavy klienta, ako napríklad prúd reči, prekrúcanie skutočnosti, obviňovanie iných, 

vtieranie sa do priazne poradcu sledujú posilnenie vlastnej pozície a získanie prevahy nad sociálnym 

pracovníkom (Gabura, 2005). Na takéto tendencie alkoholovo alebo drogovo závislých upozorňujú i R. K. Payne 

et al. (2010, s. 207). Podľa uvedených autorov, sociálni pracovníci, ktorí sa nedostatočne orientujú 

v problematike závislostí sa často nechtiac stávajú „komplicmi“ závislých. V snahe pochopiť ich situáciu, 

bezvýhradne prijímajú vysvetlenia a dôvody užívania návykovej látky (napr. „pijem, lebo som nešťastný“). 

Závislí klienti – v snahe udržať si svoj vzťah s drogou – majú tendenciu neznalosť a neistotu sociálneho 

pracovníka zneužívať. Aj z tohto dôvodu je psychologická a adiktologická príprava sociálneho pracovníka 

pre prácu s užívateľmi drog nevyhnutná.  

V sociálnej práci s rôznymi skupinami klientov vrátane užívateľov drog sa uplatňujú poradenské prístupy, 

ktoré vychádzajú z rôznych teórií. Ako uvádza P. Gabura (2005, s. 23), väčšina sociálnych pracovníkov 

v sociálnom poradenstve symbioticky spája alebo selektívne využíva prvky viacerých poradenských konceptov. 

Preto sa sociálne poradenstvo, ktoré v našich podmienkach nemá dlhú históriu, považuje za typický príklad 

eklektického poradenstva. Popri ňom sa však uplatňujú i prístupy, ktoré sa líšia teoretickými východiskami 

a na ne nadväzujúcimi intervenciami. Ide najmä o prístup orientovaný na správanie a prístup orientovaný 

na pochopenie. Intervencie prvého prístupu sú zamerané viac na kontrolu správania klienta. Intervencie druhého 

smerujú k podpore klienta, keď rieši, resp. sa spolupodieľa na riešení svojho problému.  

Teoretickou plaformou prvého prístupu je behaviorizmus a najmä jeho novšia forma, kognitívny 

behaviorizmus, ktorý za determinant správania klienta považuje to, ako interpretuje udalosti vo svojom prostredí. 

K cieľom prístupu orientovaného na správanie užívateľov drog patrí doživotná abstinencia, schopnosť odmietnuť 

drogu a riešiť záťažové situácie, obnovenie alebo osvojenie si nových sociálnych a pracovných zručností, 

životných návykov a pod. Správanie klienta je pod kontrolou, jeho žiaduce prejavy sa odmeňujú, nežiaduce 

trestajú. Využívajú sa pri tom nariadenia, zákazy, nesúhlas, odmietanie, dávanie rád, inštruovanie, presviedčanie, 

nácvik správania, motivovanie cez povzbudzovanie, pochvalu, uznanie, prejav sympatie a pod. Cieľom 

poradenstva, terapie, ktoré vychádzajú z kognitívno-behaviorálneho modelu je navyše pomôcť klientovi vytvoriť 

si iné, adaptabilnejšie myšlienkové pochody a rozvinúť jeho kognitívnu pripravenosť riešiť problémy. 

V sociálnej práci je aplikácia tohoto modelu známa ako tzv. úlohovo orientovaný prístup. Klient sa pri ňom učí 

definovať problémy a nazerať na ne z rôznych hľadísk, učí sa navrhovať rôzne spôsoby ich riešenia, posudzovať 

ich vhodnosť, učí sa plánovať a uskutočňovať úlohy, ktoré vedú k riešeniu vlastných, ťažiskových problémov. 
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Tento prístup sa dá uplatniť u klientov – užívateľov drog – ktorí sú motivovaní k zmene. Na prístupe 

orientovanom na správanie klienta býva často založená výchovná rehabilitácia, sociálna terapia a resocializácia 

v rezidenciálnych i ambulantných zariadeniach a rôznych svojpomocných komunitách. Miera uplatňovanej 

direktivity, kontroly a riadenia klienta pritom môže byť rôzna (Matoušek, 2001).  

Teoretickým východiskom prístupu orientovaného na pochopenie klienta je humanisticky orientovaná 

psychológia. Za relevantné zdroje príčin zneužívania návykových látok a vzniku závislosti sa považujú 

intrapsychické problémy klienta a nie okolnosti vonkajšieho prostredia. Prístup orientovaný na pochopenie 

prináša pomoc najmä tým klientom, u ktorých sa konzum drog spája s potrebou zlepšiť, napraviť sebapoňatie, 

ozdraviť sebavedomie, podporiť osobnostný rast. Aplikácia humanistických myšlienok na poradenskú činnosť 

znamená, že za hlavný nástroj pomoci v sociálnej práci založenej na tomto prístupe sa považuje vzťah 

sociálneho poradcu, poradkyne a klienta. Ten sa má vyznačovať akceptáciou klienta, empatiou, 

nedirektívnosťou, motiváciou a podporou bez kladenia podmienok, ochotou prijať klientove videnie situácie, 

dôverou v jeho pozitívny rast. Klient je vnímaný ako slobodný človek, s právom rozhodovať o spôsobe svojho 

života, no súčasne so zodpovednosťou za seba a svoje správanie. Pomáhajúci pracovník je zodpovedný 

voči klientovi, za vytvorenie podmienok k zdarnému priebehu ich spolupráce, no nie je zodpovedný za klienta 

samého (Matoušek 2001, Navrátil, 2003, Bartošíková, Miovský, Kalina, 2003). Na prístupe založenom 

na pochopení klientov so závislosťami sa zakladajú i nové typy služieb a spôsoby práce s touto klientelou. 

Charakterizuje ich, po prvé, akceptácia rozhodnutia istej časti klientov naďalej užívať drogu, nenútiť ich 

k zmene životného štýlu a prispôsobeniu sa väčšinovej spoločnosti a po druhé, ponuka pomoci zameraná 

na znižovanie škôd spojených s užívaním drog. Zdravotné, sociálne, sociálno-edukačné a sociálno-právne služby 

ako súčasť stratégie znižovania škôd – ochrany zdravia a života jednotlivca i širšej spoločnosti – sa poskytujú 

terénne i ambulantne. V našich podmienkach nemajú dlhú tradíciu a neraz sa stretávajú s nepochopením. 

K porozumeniu ich podstaty a podpore vo verejnosti môže napomôcť osveta, ale najmä edukácia mladej 

generácie v oblasti zdravého životného štýlu, ale i špecificky zameraná na oblasť drogových závislostí. 

   

Záver 

 

Sociálna práca ako multidisciplinárna vedecká disciplína využíva a ďalej transformuje poznatky mnohých 

vied. Svoje miesto má medzi nimi i psychológia, ktorá je stabilnou súčasťou pregraduálnej prípravy budúcich 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Psychologický poznatkový systém im pomáha lepšie pochopiť 

prežívanie, správanie a konanie klienta a základné psychologické teórie im ponúkajú istú filozofickú 

a metodologickú bázu pre voľbu prístupov a metód práce s klientom. Psychologické poznatky o špecifikách 

istých skupín klientov zas umožňujú lepšie a pohotovejšie sa orientovať v práci s cieľovou skupinou, v danom 

prípade s užívateľmi drog. Táto skupina klientov početne narastá a kladie špecifické nároky na sociálnych 

pracovníkov.  
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