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Abstrakt 
Sociální práce je nerozlučně spjata s projektem moderny a jejího rozvoje. Moderna 
prochází v současné době druhou vlnou modernizace. Protože je sociální práce svázána 
s vývojem moderny, je třeba diskutovat důsledky modernizace pro sociální práci. Cílem 
předkládané stati je nově promýšlet definování sociální práce v podmínkách 
postindustriální moderny i možné scénáře vývoje sociální práce.  
 
Abstract 
Social work is inseparably connected to the project of modernism and to its development. 
At present, modernism is going through the second stage of modernisation. As social work 
is closely tied to the development of modernism, it is necessary to discuss the 
consequences of modernisation for social work. The aim of this paper is to newly reflect 
on the definition of social work in the conditions of post-industrial modernism as well as 
on the possible scenarios of social work development.  
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Úvod 
 

ociální práce je nerozlučně spjata s projektem moderny a jejího roz-
voje (Rauschenbach, 1992: 26). Moderna, industriální společnost, 

organizovaná modernita, to jsou synonyma společnosti, ve které se zrodi-
la sociální práce.  

Moderna prochází v současné době druhou vlnou modernizace. 
V první vlně modernizace, po druhé světové válce, se jednalo o vy-
vrcholení fáze industriální společnosti. V dnešní době jde o společnost 
služeb, která ztrácí mnohé jistoty fáze předchozí a v níž panuje řada ne-
jasností ohledně dalšího směru vývoje. To, co bylo považováno 
v padesátých letech za neproblémové se stává na přelomu století závaž-
ným problémem. Týká se to především otázek sociálních, ale také ekolo-
gických.  

Právě proto, že je sociální práce bytostně svázána s vývojem moder-
ny (často je definována jako funkcionální odpověď na strukturální změny 
spojené s budováním industriální společnosti, Merten, 1997: 8) je nejvyš-
ší čas diskutovat důsledky modernizace pro sociální práci.  

Diskuze na toto téma se vede podle mého názoru spíše sporadicky 
a v Evropě je převážně záležitostí německých autorů.  

Úloha a cíle sociální práce v postindustriální moderně, reflexivní či 
tekuté modernitě (synonyma moderny ve druhé fázi modernizace) byla 
v poslední době tématem mezinárodních konferencí. Například 5. Spol-
kový kongres sociální práce v Kasselu (SRN) v roce 2003 se zabýval 
úlohou sociální práce při utváření sociálna nebo mezinárodní konference 
v Ostravě v roce 2005, která se zabývala proměnami systémů zajištění 
v Evropě  a jejich důsledky pro sociální práci. Nejnověji se uvedeným 
tématem zabývala konference s názvem „Warum Soziale Arbeit? Gesell-
schafliche Perspektiven öffentlicher Wohlfahrt“, která se konala 12. – 14. 
10. 2006 v Bielefeldu v Německu.  

 
V České republice se diskurz s tématem důsledků modernizace pro 

sociální práci prakticky nevede s výjimkou konference konané v roce 
2005 na univerzitě v Hradci Králové.  

České písemnictví se až na dva autory (Navrátil, 2005; Kappl, 2005) 
a na Chytila (1998, 2004, 2005) touto tematikou nezabývá. 

S
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Cílem mé stati je nově promýšlet definování sociální práce v pod-
mínkách postindustriální moderny i možné scénáře jejího vývoje.  

 
 

1  Znaky moderní společnosti ve druhé fázi modernizace  
 
Abych mohl diskutovat vliv modernizace moderní společnosti na 

vývoj sociální práce, pokusím se s využitím prací Kellera (2007), Becka 
(2004) a Baumana (2003, 2004), definovat znaky moderní společnosti ve 
druhé fázi modernizace, které jsou relevantní pro sociální práci.  

 
Individualizace 
Lidé jsou k individualizací odsouzeni. Každý stojí v tváří v tvář slo-

žité realitě jako její rovnocenný partner. Lidé stojí před úkolem řešit pro-
blémy vlastními silami při omezení zdrojů, které mají jako jednotlivci 
k dispozici. Hrozby a rizika jsou produkována sociálně, nutnost vyrovnat 
se s nimi je přísně individualizována. V sociální rovině vede individuali-
zace ke stále větší závislosti jednotlivých individuí na společenských 
systémech.  

 
Funkční diferenciace 
Nárůst funkční diferenciace má zvýšit výkonnost společnosti ve 

všech oblastech její činnosti. Na úrovni sociálna to vede k tomu, že vzá-
jemná pomoc a podpora mezi lidmi se stává pouze jednou ze speciali-
zovaných oblastí jejíž význam nepřesahuje jakoukoliv jinou specializaci. 
Sociální ochrana a pomoc v kritických životních situacích není o nic dů-
ležitější než problémy ekonomické, politické, vojenské a další. V důsled-
ku vzájemného soupeření o finance se jiné podsystémy chovají vůči soci-
ální oblasti konkurenčně.  

 
Racionalizace 
Model systémové racionalizace, který odpovídá logice rostoucí efek-

tivity je aplikován též na sociální oblast. Sociálno má nárok na existenci 
v případě, že se vyplácí. Sociální pomoc má být organizována na princi-
pech tržní ekonomiky.  
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Generalizace 
Jednání lidí se osvobozuje od lokálních kontextů a orientuje se na 

stále obecnější a univerzálněji platné vztahy, normy a hodnoty. Globální 
integrace je doprovázen lokální desintegrací. Nástup generalizovaného 
utilitarismu vede k tomu, že oblasti vzdělávání, sociální ochrany, rodiny, 
politiky, vědy se mění v pouhá odvětví ekonomie. Ekonomie vystupuje 
jako paradigma společné všem humanitním a sociálním vědám.  

 
Proměna struktury společnosti 
Zanikají třídy a zároveň s tím se vyostřují sociální nerovnosti. Bída 

se individualizuje, přestává lidi spojovat, rozděluje je. Práce (v důsledku 
flexibilizace pracovních kontraktů) přestává pracující zajišťovat. Jsou 
zpochybňovány instituce stabilizující industriální modernu – rodina i stát. 
Rodina přestává být pro své členy více či méně spolehlivou oporou. Mo-
dernizace sociálního státu znamená to, že veřejný sektor ustupuje trhu se 
sociálními problémy.  

 
Proměna sociálna 
Sociálno ve smyslu nejrůznějších vazeb pomoci a ochrany v kri-

tických situacích se v moderní společnosti transformovalo do institucí 
sekundární sociability. Modernizace je namířena proti sekundárním vaz-
bám ochrany a požaduje jejich zeštíhlení, odbourání, redukci.  

 
Kolonizace veřejného privátním 
Zatím co v první fázi modernity bylo soukromé kolonizováno veřej-

nou mocí, nyní je oblast veřejného kolonizována soukromými silami. 
Privatizace veřejných služeb – školství, zdravotnictví, sociálních služeb, 
ale i soudnictví, policie a vězeňství je heslem modernizace.  

 
Nejistota 
Modernizace společnosti přináší vše prostupující nejistotu. Jistota, 

kontinuita a důvěra jako základ stabilních vztahů se vytrácí. Zvládání 
běžného života je natolik zatíženo nejistotou, že se stává riskantním úko-
lem.  
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2  Důsledky modernizace pro sociální práci 
 
Chceme-li diskutovat budoucnost sociální práce ve společnosti post-

industriální moderny nebo jinak řečeno diskutovat důsledky modernizace 
pro sociální práci musíme se pokusit sociální práci definovat.  

Sociální práce je, jak už jsem uvedl, dítětem moderny. Je funkcio-
nální odpovědi na strukturální změny související se vznikem a rozvojem 
industriální společnosti (Merten, 1997).  

Jestliže přijmeme tezi o tom, že „sociálno“ jako nejrůznější vazby 
vzájemné pomoci a ochrany v kritických situacích prošlo přechodem od 
přirozeně daných, primárních zdrojů zajištění ke zdrojům sekundárním 
uměle vytvářeným, pak máme odpověď na to, kdy se sociální práce zro-
dila. Sociální práce vzniká jako „pracovní nástroj“ institucí sekundární 
sociability, jejichž úkolem je řešit problémy moderní společnosti genero-
vané procesem modernizace, který připravil lidi o tradiční sociální opory.  

Pro mé úvahy je důležité Lorenzovo (2005) tvrzení, které publikoval 
v roce 2005, že vývoj teorií a metod sociální práce vždy úzce korespon-
doval s politickými trendy. Toto tvrzení je třeba redefinovat. Má druhá 
teze zní, že vývoj teorií a metod sociální práce vždy souvisel a souvisí 
s vývojem moderny. 

 
Teoretické koncepty sociální práce 
Staub-Bernasconi (1995, 1997, 1998) a Lorenz (2005) ve svých pra-

cích podávají přehled vývoje sociální práce. Tento přehled je důkazem 
teze o souvislosti vývoje teorií sociální práce s vývojem moderny.  

Jde o různé variace teoretického ukotvení sociální práce, kterou jsme 
definovali jako činnost institucí sekundární sociability jejímž cílem je 
řešení problémů moderní společnosti. Všechny teoretické koncepty se 
pohybují v prostoru industriální moderny a nepřekračují její rámec. Nere-
flektují výzvy postindustriální moderny, uvažují ve schématu – sociální 
problémy mají příčinu ve společnosti/jednotlivci. Neví si rady se skuteč-
ností, že hrozby a rizika v postindustriálním moderně jsou produkována 
sociálně zatímco nutnost vyrovnat se s nimi je přísně individualizována. 
Neberou v úvahu, že sociálno ve smyslu sociální ochrany se rozešlo se 
společností a sociální práce přestává být nejen legitimizována, ale nemusí 
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být v důsledku prohlubující se funkční diferenciace a racionalizace ani 
financována.  

V tomto smyslu lze souhlasit se Stoeszem (1997), který předpovídá 
konec sociální práce, protože vznikla v období industrializace a zmeškala 
přechod do postindustriální společnosti. Pokud jde o teorii pak sociální 
práce skutečně přechod do modernizované moderny nezvládla. Pravdu 
má Lorenz (2005), který píše, že sociální práce na teoretický rozvoj re-
zignovala.  

 
Sociální práce jako profese 
Pokud jde o definování sociální práce jako profese ani nejnovější de-

finice Mezinárodní asociace škol sociální práce a Mezinárodní federace 
sociálních pracovníků z roku 2000 nereaguje na modernizační tendence, 
kterými jsou v prvé řadě prohloubení racionalizace a generalizace spolu 
s kolonializací veřejného sektoru privátním. Cílem uvedených tendencí je 
aplikace ekonomického kódu do sociální práce. V době, kdy veřejná sféra 
vyžaduje obranu proti invazi soukromí, a to paradoxně kvůli udržení in-
dividuální svobody, sociální pracovníci mlčí. Reakce sociální práce jako 
profese na modernizační tendence shrnuje Lorenz (2005) v přehledu vý-
voje metod sociální práce, který publikoval v roce 2005. Přitakávají tak 
jednorozměrným teoriím modernizace jejichž autoři podle Kellera (2007) 
v každé době bezvýhradně souhlasí s převládajícími trendy a považují je 
automaticky za správné. Poradenskými metodami podporují tezi o tom, 
že individualizace umožňuje rozvoj jedince schopného a kompetentního 
konkurovat v tržní společnosti. Metodami case managementu podporují 
tezi o sociální práci jako službě distribuované racionálně podle ekono-
mických kritérií.  

 
Vzdělávání v sociální práci 
Pokud jde o vzdělávání v sociální práci lze konstatovat, že tato ob-

last rovněž kriticky nereflektuje modernizační tendence. Vzdělávání je 
čím dál víc podřízeno ekonomickým imperativům. Přeměna školy na 
firmu poskytující služby v oblasti vzdělávání mění smysl a povahu výu-
ky. Namísto širokého spektra předávaných hodnot získává škola jedinou 
určující funkci – zprostředkovat ekonomické zhodnocení lidského kapitá-
lu. Obsahem vzdělávání nemá být předávání abstraktních vědomostí ný-
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brž kompetencí flexibilně zužitkovatelných vzhledem k rychle měnící se 
poptávce na trhu práce. Soustředění školy na formování „kompetencí“ po 
nichž je na trhu momentálně poptávka má usnadnit adaptaci zaměstnance 
ve zrychlující se ekonomické transformaci. Právě koncentrace na kompe-
tence a nikoliv poskytování hlubokého společenskovědního vzdělání 
sociálním pracovníkům neumožňuje reagovat na rychle měnící se pod-
mínky ve společnosti. Důsledkem je pak neschopnost sociálních pracov-
níků kriticky reflektovat modernizační tendence.  

 
Individuální sociální práce 
Podoba individuální sociální práce je odrazem teoretické diskuze 

v sociální práci a vyrovnává se rovněž s dichotomií individuum/spo-
lečnost. Jak už bylo uvedeno tato dichotomie nebere v úvahu, že hrozby 
a rizika jsou produkovány sociálně, zatímco nutnost vyrovnat se s nimi je 
individualizována.  

Druhým dilematem individuální sociální práce je otázka zda jde ještě 
pořád o práci s jednotlivcem nebo sociální práci orientovanou na rodinu, 
formální a neformální systémy pomoci. V této diskuzi je evidentní nezna-
lost charakteristik modernizace. Rodina totiž přestává být pro své členy 
spolehlivou oporou. Prohlubující se individualizace zpochybňuje možnost 
využívat v individuální sociální práci formální a neformální systémy po-
moci. Pokud jde o metody individuální sociální práce, ukazuje se, že case 
management se snaží individuální sociální práci modernizovat, přizpůso-
bit generalizačním tendencím moderny, jejíchž znakem je vítězství eko-
nomické racionality. Dle mého názoru však jde o Pyrhovo vítězství indi-
viduální sociální práce, pokud jde o užití case managementu. Prohloubení 
racionalizace povede v relativně krátké době k zastavení financování 
sociální práce z veřejných zdrojů a individuální sociální práce zvláště. 
Modernizace individuální sociální práce je zároveň jejím soumrakem. 

 
Skupinová sociální práce 
Pokud jsem byl skeptický ve věci přežití individuální sociální práce, 

pak u skupinové sociální práce skepse týkající se její další existence hra-
ničí s jistotou.  

Pokud analyzujeme teoretický vývoj skupinové sociální práce ne-
zbyde než konstatovat, že je úplně ponořen v moderně. Vůbec nezaregis-
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troval, že za okny ložnice ve které dřímá se svět totálně proměnil, moder-
nizoval.  

 
Cíle skupinové sociální práce jsou pro postindustriální společnost 

přinejmenším nezajímavé. Uvedu jen některé: 
 vzdělávání a růst – je věcí každého jednotlivce, který jako vlastník 

svého osobního kapitálu vystupuje v roli drobného podnikatele se 
sebou samým,  

 náprava (změna nežádoucího chování) – tu lze řešit podle teoretiků 
modernizace levněji, vypuzením zločinců z civilizace do divočiny, 
Amazonského pralesa, na Saharu nebo do polárních oblastí (Šíma, 
1999: 108). 
Pokud jde o typy skupinové práce je otázkou diskuze zda nemohou 

přežít modernizaci skupinové sociální práce svépomocné skupiny. I tady 
jsem skeptický vzhledem k prohlubující se tendenci individualizace.  

Stejně jako v případě individuální sociální práce i u skupinové so-
ciální práce předpokládám, že prohloubení racionalizačních tendencí 
povede k zastavení jejího financování z veřejných prostředků.  

 
Komunitní práce 
Komunitní práce snad proto, že jde o nejmladší typ intervence reagu-

je na modernizaci v sociální práci a reaguje na modernizaci aktivně na 
úrovni strategií. Pokud jde o teoretické koncepty ani komunitní práce 
nedokázala reagovat na modernizaci.  

Podle Elsen (2007) se tři modely komunitní práce vyrovnávají 
s modernizačními tendencemi – komunitní rozvoj (community develop-
ment), komunitní vzdělávání (community education) a komunitní organi-
zování (community organizing). Vezmeme-li v úvahu znaky moderniza-
ce, jak jsem je vymezil v předchozím textu, lze tvrzení Elsen (2007) zpo-
chybnit. Rozvoj komunit byl dotován z veřejných prostředků, se kterými 
nelze v budoucnu počítat. Komunitní vzdělávání je také problematické 
realizovat v situaci kdy vzdělávání je chápáno jako individuální záležitost 
a kdy nebude mít nikdo zájem financovat komunitní vzdělávání ve smys-
lu pedagogiky osvobození koncipované Paolo Freire. Pokud jde 
o komunitní organizování pak má Elsen (2007) pravdu, pokud je chápe 
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jako reakci komunitní práce na individualizaci, tj. způsob probuzení „sen-
se of community“.  

 
Komunitní ekonomika jako strategie komunitní práce je reakcí na 

modernizaci. Každý projekt, který má za cíl udržení a trvalý rozvoj ko-
munity a je v rozporu se zájmy kapitálu, které ovládají nejen ekonomiku 
a společnost, ale také myšlení lidí. Takový projekt je – ať už je jakkoliv 
omezený – sociálně ekonomickou protiváhou a korektivem vůči domi-
nantnosti kapitálu. Do centra pozornosti staví životní zájmy komunity. 
Proti orientaci na vlastní užitek klade požadavky obecného blaha, proti 
soutěži staví solidaritu a kooperaci (Elsen, 2007). 

Tak jak ji definuje Elsen (2007) komunitní ekonomika reaguje na 
procesy modernizace tj. individualizaci, generalizaci, proměny struktury 
společnosti, proměny sociálna i kolonizaci veřejného sektoru. Elsen 
(2007) svým přístupem jako jediná také řeší problémy nejistoty. Elsen 
(2007) také není mimo diskurz části autorů zabývajících se reakcí sociál-
ní práce na modernizaci v USA. Jak píše Staub-Bernasconi (1998) je 
solidární ekonomika v USA považována za způsob řešení destruovaných 
komunit.  

 
Analýza diskuze o modernizaci sociální práce 
Jak už jsem uvedl, pro diskuzi o modernizaci sociální práce 

v Evropě je signifikantní, že jde o diskuzi vedenou převážně německými 
nebo německy píšícími autory.  

 
Dalším znakem této diskuze je její marginalita. Pokud srovnáme 

produkci autorů zabývajících se problémy modernizace sociální práce 
s produkcí autorů píšících o sociální práci jako vědě, případně diskutují-
cích problémy teoretického ukotvení sociální práce (avšak bez reflexe 
modernizace) je okrajovost této diskuze zřejmá.  

Následující rys diskuze o modernizaci sociální práce vystihla Elsen 
(2007) když napsala, že autoři účastnící se této diskuze nejsou schopni 
nahlédnout přes okraj talíře sociální práce. Tento rys je patrný zejména 
u autorů, kteří nejsou schopni překročit rámec definující sociální práci 
jako funkci moderny. Proto věří, že „opravení“ starých prostředků sociál-
ní práce je tou správnou reakcí na výzvy modernizace Navrátil (2005), 
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Kappl (2005), Haupert (1997), Feth (1997), Merten (1997, 2000), Domi-
nelli (2006), Maurer (2006), Thirsch (2006).  

Další skupina autorů, v čele s Rauschenbachem (1992), velmi přesně 
diagnostikuje a reflektuje problémy sociální práce v důsledku moderniza-
ce. Ve fázi návrhů, jak měnit cíle a metody sociální práce, je však stejně 
bezradná jako autoři skupiny předchozí. Patří sem Spatscheck (2005), ale 
i Göppner, Hämäläinen (2004).  

 
V diskuzi o modernizaci sociální práce lze identifikovat relativně 

silnou skupinu autorů, kteří reagují na modernizaci právě návrhy moder-
nizace sociální práce převzetím jednorozměrných teorií modernizace 
i jejího jazyka. Jde o skupinu autorů v čele s Wendtem (1991), kteří se 
snaží racionalizovat = ekonomizovat sociální práci. Zde patří Erath, Klug 
(2000), z anglicky píšících autorů Harris (2003).  

Ke zcela okrajovým autorům, z hlediska akceptace v akademické 
komunitě, patří Elsen (2007). Té se však v diskuzi o důsledcích moderni-
zace pro sociální práci podařilo nahlédnout přes okraj talíře.  

 
 

Závěr 
 
Keller (2007) píše, že teorie modernizace ve své první ani druhé vlně 

nevěnuje patřičnou pozornost dopadu modernizace na vztahy primární 
sociability ani na struktury sekundární sociability. Vývoj sociálna ve 
smyslu nejrůznějších vazeb o vzájemné pomoci a ochrany v kritických 
situacích prošel v procesu modernizace historicky dvěma fázemi. V první 
z ních oslabil, či přímo ochromil přirozené struktury sociability na bázi 
kmenové, příbuzenské, obecní a podobně. Tento rozvrat byl kompenzo-
ván příslibem umělých, sekundárních struktur sociability jako modelu 
modernějšího uspořádání. Ve druhé fázi je však modernizace namířená 
právě proti sekundárním vazbám ochrany  a požaduje jejich zeštíhlení, 
odbourání, redukci. 

Sociální práci jsem definoval jako nástroj instituci sekundární socia-
bility, jejíchž úkolem je řešit problémy moderní společnosti generované 
procesem modernizace, který připravil lidi o tradiční sociální opory. So-
ciální práce je tedy bytostně svázána s vývojem vazeb sociální ochrany.  
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To co platí pro modernizaci sekundárních vazeb ochrany, platí i pro 
sociální práci. K čemu povede destrukce sekundárních struktur sociabili-
ty? Keller (2007) si klade stejnou otázku a odpovídá si na ni opět otázkou 
– dojde k revitalizaci vazeb primární sociability a pokud ano jakou podo-
bu bude tato revitalizace mít?  

Podle Kellerova (2007) názoru vznikla moderní společnost v dů-
sledku vývoje vazeb sociální ochrany a zase se v ní může rozložit. Vznik 
modernity lze popsat jako proces sebedestrukce sociálna. Vývoj ochran-
ných sociálních vazeb vedl k ustavení moderní společnosti jakožto gene-
ralizovaného, funkčně diferencovaného, individualizovaného a racionali-
zovaného systému. Tím byly vytvořeny podmínky pro rozvoj ekonomic-
ké racionality, která pak sociálno použila jen jako jeden ze svých zdrojů. 
To, že žijeme v krátkém období dočasného triumfu ekonomického rozu-
mu nám brání nejen v pochopení mimoekonomických historických zá-
kladů modernity, ale také ve výhledu na její vysoce pravděpodobné – 
opět bytostně neekonomické vyústění. Je možné, že vývoj kdy moderni-
zace požírá sebe sama a pečlivě upravuje cestu k návratu do předmoder-
ních poměrů je nevratný a působí s přírodní silou neméně než proces 
globalizace. I po tom ovšem existuje volba. Volba mezi začleněním do 
sítí mocných patronů (refeudalizace společnosti) a nebo vytváření postpo-
litostí sobě rovných, kteří se budou navzájem chránit v situaci, když 
zmodernizovaná společnost to nedokáže.  

 
Z analýzy textů o sociální práci je evidentní, že autoři píšící o so-

ciální práci ji nechápou jako nástroj institucí sekundární sociability a ani 
nechápou její souvislost s vývojem sociálna jako vazeb sociální ochrany. 
Neberou v úvahu, že rozložení institucí sekundární sociability je také 
zásadním zpochybněním dosavadních koncepcí sociální práce a může být 
rovněž jejím koncem ve stávající podobě.  

Nerespektování uvedených premis ovlivňuje diskuzi o sociální práci 
jako vědě, o sociální práci jako profesi, o vzdělávání v sociální práci 
i o typech intervence a metodách sociální práce stejně jako o výzkumu 
v sociální práci. Zvláště je tato skutečnost patrná pokud jde o reflexi dů-
sledků modernizace pro sociální práci. Všechny úvahy o sociální práci 
jsou vedeny za nevysloveného předpokladu, že sociální práce je a bude 
funkcionální odpovědí na strukturální změny související se vznikem 
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a rozvojem industriální společnosti – rozuměj existuje a bude existovat. 
Důsledkem tohoto přesvědčení jsou pak výroky typu: „pro budoucnost 
sociální práce je důležitá práce na vlastním domě, na jeho statice a syste-
matice, rozumném určení funkcí a kvalitním provedením stavby důleži-
tější než klima a povětrnostní situace“ (Pfaffenberger, 2001: 43). 

Ze stejného předpokladu jako předchozí autoři, vychází ti, kteří chtě-
jí principy sociální práce platné v industriální moderně revitalizovat, nově 
definovat atd.  

 
Pro další typ diskurzu sociální práce jsou typické výroky: 

 sociální práce se musí bránit, 
 sociální práce musí bojovat, 
 sociální práce se musí politicky angažovat, repolitizovat. 

Zejména autorům posledního výroku unikla skutečnost, že politika 
v důsledku globalizace přestává rozhodovat o důležitých věcech veřejné-
ho zájmu.  

Poslední skupina autorů, stejně jako autoři jednorozměrných teorií 
modernizace, považuje za účelné tendence modernizace akceptovat 
a využít pro nové definování cílů sociální práce. Jde o autory ekonomic-
kých přístupů sociální práce. Ani tito autoři si nepřipouští, že přijetí mo-
dernizační tendence racionalizace je začátkem konce sociální práce. 
S určitostí se dá tvrdit, že ti, kteří potřebují služby sociální práce si je 
nebudou moci koupit poněvadž nemají peníze. Pokud budou mít peníze 
nebudou potřebovat sociální práci.  

Dalším důvodem proč účastníci diskurzu sociální práce nereflektují 
možné scénáře vývoje modernizace je to, že dnes žijeme v přechodné 
fázi, kdy dosavadní instituce moderny přímo nezanikají (alespoň v tzv. 
západní společnosti). Vlivem modernizace přestávají plnit ty funkce, 
které doposud plnily. Modernizace sociální práce zatím neznamená konec 
sociální práce. Znamená to, že přestává být službou sui generis a stává se 
službou na trhu služeb, jako jiné služby např. odvoz odpadků. Stejně jako 
jiné služby je orientována na zisk.  

V současném diskurzu sociální práce však lze nalézt i autory, kteří 
přichází s návrhy na redefinování sociální práce v situaci, kdy v důsledku 
postupující modernizace bude její dosavadní funkce vyvlastněna. Jde 
o autory Elsen (1998, 2000, 2007), Vallimann (2000), Burghard (2003) 



Důsledky modernizace pro sociální práci 
 
22

a další, kteří vidí cíle sociální práce v udržení a rozvoji komunit prostřed-
nictvím komunitní ekonomiky. Takto koncipovaná sociální práce může 
podle našeho názoru přežít i v situaci návratu společnosti do předmoder-
ních poměrů. Může využít svých zkušeností při vytváření postpolitostí 
lidí sobě rovných, kteří se budou navzájem chránit v situaci, kdy to mo-
dernizovaná společnost už nedokáže.  
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