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Abstrakt  
V teórii a praxi sociálnej práce nie je jednoznačne vymedzená problematika dobrej praxe. 
V odbornej praxi akcentuje požiadavka otvoreného dialógu, ktorý by určil akýsi model 
vymedzenia dobrej praxe. Jenou z ciest ako sa čo najlepšie priblížiť k jej vymedzeniu je 
jasnejšie vymedziť opozitá tohto pojmu ako je riskantná prax, rutinná prax, obranná prax, 
zamietavá prax a chaotická prax. 
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Abstract 
In theory and practice of social work is not clearly defined the issues of good practice. 
Inprofessional practice, emphasized the requirement of an open dialogue to determine 
a kind of model for the definition of good practice. One way is best to get closer to its 
definition is more clearly defined this concept as opozitá is a risky practice, routine 
practice, defensive practice, the negative experience and chaotic experience. 
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Úvod  
 
 podmienkach SR nie je vytvorený jednotný systém vývoja, disemi-
nácie a zavádzania tzv. “dobrej praxe”, nakoľko tento pojem nie je 

definovaný a štandardizovaný. Rovnako nie sú popísané kritériá, na zá-
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klade ktorých sa pilotná skúsenosť sociálneho subjektu stáva dobrou pra-
xou, ktorou by sa mohli inšpirovať iné subjekty, príp. ktorá by sa mohla 
zovšeobecniť v rámci národnej legislatívy a širšej praxe sociálnych sub-
jektov. Najrozšírenejší spôsob zavádzania nových ideí, foriem práce sú 
tzv. pilotné projekty, ktoré realizujú rôzne subjekty (napr. neštátny sektor, 
orgány verejnej správy) najčastejšie na základe skúseností a poznatkov zo 
zahraničia (Repková, 2009). 
 
 
1 Ako dosiahnuť dobrú prax  

 
Tematika dobrej praxe evokuje sled otázok: Čo vedie k praxi 

s vysokým štandardom; Čo je dobrá prax; Ako ju dosiahneme; Aké kroky 
potrebujeme urobiť. Našu pozornosť nasmerujeme na prvky, ktoré sú 
podstatné pre dobrú prax. Ide predovšetkým o subjektívny pohľad na 
analyzovanú problematiku s cieľom čo najväčšej miery objektivizácie. 
Vzniká tu priestor pre vykryštalizovanie nových spôsobov videnia, no-
vých ciest. Napriek tomu, že myšlienky, ktoré tu prezentujeme, nie sú 
myslené kontroverzne, je potrebné si uvedomiť, že celá oblasť je sporná. 
Pretože mnohí odborníci nielen zo Slovenska, ale aj v európskom kontex-
te rôzne definujú pojem dobrá prax. A tak pokus o definovanie „dobrej 
praxe“ je v pravom slova zmysle určitým prejavom odbornej diskusie. 
Avšak už v úvode chceme vymedziť základné kroky smeru analýzy, 
domnievajúc sa, že definovanie „dobrej praxe“ je spojené s koncepciou 
toho, čo je sociálna práca a k čomu slúži. Vieme, že sociálna práca pre-
chádza procesom opätovnej etablácie, je tichou profesiou a zároveň sme 
si vedomí toho, že zmeny v nej trvajú dlho. R. Dahrendorf (1991) použí-
va porovnanie, že podstatné politické zmeny nepotrebujú viac ako šesť 
mesiacov, základné ekonomické zmeny sa dajú zvládnuť tak za šesť ro-
kov a východiskové sociálne zmeny, potrebujú viac ako šesťdesiat rokov.  

Všeobecne sa akceptuje, že cieľom sociálnej práce je „konať dobro“, 
reagovať na problémy a neuspokojené potreby a zlepšovať situáciu tým, 
ktorí to potrebujú. Ak premýšľame v intenciách úspechu alebo zlyhania, 
potom je ľahké vyjadriť to jednoduchou otázkou: bola naša intervencia 
úspešná alebo zlyhala pri zlepšovaní tejto situácie? Je tu však opomenutá 
otázka, že intervencia sociálnej práce môže situáciu aj zhoršiť. Samo-
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zrejme je nám jasné, že intervencia je schopná pozitívne zmeniť životy 
ľudí, ale tiež byť aj nebezpečná a poškodiť klienta. Sociálny pracovník 
má veľkú moc a táto moc môže viesť k úspešným alebo neúspešným 
záverom. Absencia úspechu však môže byť oveľa viac ako zlyhanie. 
Z toho vyplýva, že je dôležité zabezpečiť, aby sa intervencia vyhýbala 
vnášaniu takéhoto poškodenia. Potreba vyhýbať sa riskantnej praxi je 
preto kľúčovým záujmom sociálnych pracovníkov (Thompson, Bates, 
1998, s. 6, in: Thompson, 1999).  

N. Thompson (1999) sa domnieva, že ak chceme čo najobjektívnej-
šie charakterizovať, čo je dobrá prax, je potrebné vychádzať z opozít 
a tak hovorí o riskantnej praxi do ktorej zaraďuje: rutinnú (routinized); 
obrannú (defensive); zamietavú (defeatist); chaotickú (chaotic); opresív-
nu (oppresive). 

 
1.1  Rutinná prax (Routinized practice) 

 
Pokus zaoberať sa každou stránkou práce ako jedinečnou situáciou, 

ktorú je potrebné  starostlivo prehodnotiť prv než na ňu budeme reago-
vať, by nás rýchlo priviedol do situácie, kedy by sme boli beznádejne 
preťažení úlohami a neostal by nám čas alebo energia na ich dokončenie. 
Potom je jasné, že rutina naozaj má miesto v sociálnej práci. Rutina môže 
byť veľmi užitočná pri práci s jednoduchými, opakujúcimi sa úlohami, 
ktoré si vyžadujú len malú koncentráciu. Problém však nastáva vtedy, 
keď odborníci z praxe rozširujú používanie rutinných postupov na situá-
cie, ktoré sú oveľa zložitejšie a náročnejšie než tie, ktorými sa rutinná 
reakcia môže reálne zaoberať. To je ten bod, v ktorom sa prax môže stať 
nebezpečnou. Nebezpečenstvá zahŕňajú: 
 stratu sympatií alebo urážanie klienta nezáujmom o jeho problémy 

a potreby, 
 prehliadanie dôležitých stránok situácie, lebo sme sa spoliehali na 

neotestované predpoklady, 
 zamotanie stereotypov v dôsledku zlyhania pri získavaní dostatoč-

ných informácií na vytvorenie presnejšieho a spoľahlivejšieho obra-
zu, 

 navrhovanie neprimeraného priebehu konania, lebo nie sú docenené 
zložité stránky situácie, 
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 nedostatok možností učenia sa a profesionálneho rozvoja (Veteška, 
2009), 

 nedostatok príležitostí uspokojenia z práce, čím sa zvyšuje možnosť 
napätia a vyhorenia. 
Rutinná prax môže byť výsledkom pracovného preťaženia, nedostat-

ku sebadôvery na strane pracovníka, kultúry tímu alebo organizácie, ktorá 
podporuje takúto prax, prípadne kombinácie uvedených príčin. Nech je to 
spôsobené čímkoľvek, malo by byť dostatočne jasné, že dobrá prax 
v sociálnej práci musí byť nerutinná – t. j. nesmie rozširovať používanie 
rutinných postupov v praxi, kde sa vyžaduje  individuálnejší a reflektívny 
prístup. 

Dôležitou zručnosťou v tomto ohľade je schopnosť rozlišovať medzi 
situáciami, kde rutinný prístup je bezpečný a primeraný a takými situá-
ciami, kde to vôbec nie je vhodné – a preto ani bezpečné. Nie je potrebné 
pripomínať, že takéto aspekty praxe, ktoré si vyžadujú  priamy kontakt 
s ľuďmi, teda kontakt z očí do očí, nemali by sa vykonávať na rutinnom 
základe. Keďže všetci si môžeme vytvoriť svoje vlastné vzory práce 
s klientom, musíme byť veľmi opatrní a nedovoliť, aby sa tieto vzory 
stali také pohodlné, že ich používame v situáciách, kde  sú potencionálne 
veľmi nebezpečné. 

 
1.2  Obranná prax (Defensive practice)  

 
Sociálni pracovníci sú často kritizovaní v médiách aj inde, a tak si 

vytvárajú akúsi obrannú stratégiu. A naviac, mnohí sociálni pracovníci 
pracujú vo veľkých neosobných  byrokraciách, kde nič, čo by sa mohlo 
potencionálne pokaziť, nie je bezpečné. S prihliadnutím na to, nie je pre-
kvapujúce, že defenzívna mentalita „prikry si chrbát“ sa stala bežným 
vzorom myslenia mnohých. Avšak, tento typ prístupu môže byť krajne 
nebezpečný. Je to preto, že defenzívny prístup môže viesť k: 
 napätiu medzi pracovníkom a klientom – napätia, ktoré môžu byť 

nesprávne interpretované, napríklad ako nervozita alebo nedostatok 
dôvery, a tým sa podkopáva rozvíjanie  pozitívneho profesionálneho 
vzťahu, 

 napätiu medzi pracovníkom a kolegami v iných agentúrach, môže 
viesť k prerušeniu  efektívnej multidisciplinárnej spolupráce, 
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 nesprávnej interpretácii dôležitých aspektov situácie, lebo pracovník 
sa sústreďuje príliš úzko na prípadné rizikové faktory, 

 neochote skúmať problémy natoľko, koľko si to vyžaduje prípad; 
takýto prístup vedie k situácii, ktorej pracovník nechce čeliť, 

 k nedostatku príležitostí učiť sa a profesionálne sa rozvíjať v dôsled-
ku príliš  úzkeho zamerania na situáciu, 

 k nedostatku príležitostí nájsť uspokojenie v práci – defenzívna prax 
neprináša potešenie a nedáva ani pocit odmeny za prácu. 
Iróniou defenzívnej praxe je, že v skutočnosti zvyšuje možnosti, že 

pracovník „sa dostane do problémov“. Tam, kde sa pracovník prestáva 
zameriavať na úlohu a nahrádza to zdôrazňovaním defenzívy, robí oveľa 
pravdepodobnejším to, že sa niečo pokazí a teda, že príde sťažnosť, dia-
gnostika, alebo súdny prípad odhalí, že prístup pracovníka nebol vhodný 
len preto, že zameranie sociálnej práce na splnenie úlohy bolo nahradené 
zameraním na „hranie sa na jej bezpečnosť“. Najlepším spôsobom, ako sa 
pracovník môže ubezpečiť, že on je mimo ťažkostí, je sústrediť sa na 
dobrú prax  a nie na defenzívnu prax. 

Niektoré organizácie žiaľ majú prenikavú kultúru defenzívy. Teda 
celá organizácia môže byť neochotná prijímať riziko vyvíjajúc veľký tlak 
na svojich zamestnancov, aby sa vyhýbali rizikovým situáciám všade 
tam, kde je to možné – robia to zložitým, no nie celkom nemožným, aby 
sa príslušní sociálni pracovníci zapájali do dobrej (nedefenzívnej) praxe. 
Je potrebné si uvedomiť, že prijímanie rizika nevyhnutne patrí do sociál-
nej práce (Parton et al., 1997; Kemshall a Pritchard, 1996, in: Thompson, 
1999), a tak je naozaj veľmi krátkozraké, aby sa aj jednotliví zamestnanci 
aj organizácie zameriavali na vyhýbanie sa riziku na úkor snahy maxima-
lizovať efektívnosť prostredníctvom dobrej praxe. 

 
1.3 Zamietavá prax (Defeatist practice)   

 
Je potrebné si uvedomiť, že sociálna práca je náročná práca. Má 

svoje úspechy, no prináša so sebou aj veľa neúspechov, frustrácii 
a problémov. Je ľahké pochopiť, ako za určitých okolností, je pre niekto-
rých odborníkov z praxe ťažké udržať rovnovážny pohľad a zvažovať 
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pozitíva oproti negatívam, čo vedie k určitej forme zamietania.1 Sociálna 
práca nie je takou činnosťou, kde úspešné závery sú každodennou skúse-
nosťou. Preto je potrebné si definovať, čo považujeme za úspech, ako 
často by sme ho mali asi očakávať a ako ho budeme „sláviť“. Hlavne by 
sme mali mať na mysli, že: 
 v mnohých prípadoch, ktorými sa zaoberajú sociálni pracovníci, je 

zahrnutá snaha zabrániť zhoršeniu alebo úplnému kolapsu situácie – 
udržanie statusu quo je preto často úspechom v plnom slova zmysle, 
hoci sa to takto nepociťuje, 

 okolnosti sú často také, že faktory, ktorú sú mimo našej kontroly, 
nám bránia robiť pokrok alebo dosiahnuť dohodnuté ciele – ale mali 
by sme si uvedomiť, že ak sme urobili všetko, čo sa od nás očakáva-
lo, potom aj toto je určitou formou úspechu aj keď obmedzenou, 
keďže sa nám podarilo maximalizovať možnosti pozitívnych záve-
rov; našu úlohu sme zohrali s našimi najlepšími schopnosťami 
a môžeme byť na to hrdí. 
Sociálna práca nie je typ povolania, kde úspech a uspokojenie 

z práce sú vám podané „ako na tanieri“. Je to skôr práca, kde úspech je 
často sprevádzaný neúspechom a kde príležitostný úspech nás poháňa 
vpred k ďalšiemu úspešnému kroku. S prihliadnutím na to je dôležité, aby 
praktici a manažéri si uvedomili, že nie vždy sa dostaneme tam, kam sme 
chceli. Sociálni pracovníci sa zaoberajú problémami, ktoré sú často mi-
moriadne zložité a pevne usadené a majú iba obmedzené zdroje 
k dispozícii, s ktorými môžu narábať. Preto musíme byť realistickí, čo sa 
týka našich očakávaní. Byť realistickým a byť zamietavým nie je však to 
isté. Byť realistickým môže a malo by byť platformou dobrej praxe, za-
tiaľ čo byť zamietavým je jednoznačne návodom na zlú prax. 

 

                                                 
1 Ilustrujeme to na nasledujúcom príklade z praxe: Lynn bola študentkou na umiestnenie 
v rezidenčnom centre pre ľudí, ktorí majú problém s alkoholizmom. Svoju prácu začala s nadšením, 
ale čoskoro  narazila na bariéru. Nech navrhla čokoľvek, jej tútorka všetko zavrhla a znehodnotila 
svojím pesimistickým a zamietavým prístupom. Lynn čoskoro začala pociťovať, že nič nie je možné 
okrem obmedzovania a morálnej podpory. Začala sa cítiť deprimovaná kvôli tejto skúsenosti. Po-
mohol jej iný pracovník centra a dodal jej istotu komentovaním, že dúfa, že zamietavý prístup jej 
tútorky ju nepoznačí (Thompson, Bates, 1998, s. 11, in: Thompson, 1999).  
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1.4  Chaotická prax (Chaotic practice)  
 
Parnell (1995, in: Thompson, 1999) zdôrazňuje, že hoci časový ma-

nažment (time management skills) sa považuje za dôležitú súčasť výbavy 
zručnosti sociálneho pracovníka, neobjavuje sa veľmi v literatúre sociál-
nej práce alebo ako súčasť plánu činnosti profesionálneho zaškolenia. 
Vykonávať prax bez toho, aby sme boli schopní efektívne riadiť svoj čas 
a pracovné zaťaženie, je dosť problematické. Pracovník, ktorý nie je 
schopný dosiahnuť úspech v nasledujúcich oblastiach, je vystavený veľmi 
veľkému riziku nebezpečnej praxe: 
 vedenie zápisníka – aby sme mali istotu, že budeme v pravý čas na 

pravom mieste, 
 stanovenie priorít, aby sme mali istotu, že najprv budú urobené tie 

najdôležitejšie veci, 
 efektívna komunikácia s ľuďmi, ak a kedy sa to vyžaduje, nezabud-

núť informovať ľudí o tom, čo sa deje, 
 sústavné aktualizovanie záznamov, 
 reálnosť v tom, čo môžeme a nemôžeme dosiahnuť podľa časového 

harmonogramu – preťažený pracovník môže byť veľmi nebezpeč-
ným pracovníkom. 
Lajdácka práca v týchto aspektoch praxe môže byť nebezpečná 

v mnohých ohľadoch. Existuje mnoho sociálnych pracovníkov, ktorí 
vedia veľmi zručne komunikovať, ale pravidelne sa im nedarí využívať 
svoje zručnosti s dobrý účinkom, lebo ich dezorganizovaný prístup 
k práci znamená, že často nekomunikujú vtedy, keď majú. No a samo-
zrejme poruchy komunikácie sa považujú za hlavnú príčinu problémov 
v rámci sociálnej práce. Podobne, či už nám to vyhovuje, alebo nie, zá-
znamy sú dôležitou súčasťou praxe sociálnej práce a nie iba administra-
tívnou záležitosťou, ktorej sa treba vyhýbať – neaktualizovanie záznamov 
môže mať katastrofálne dôsledky, ak niekto vo vašej neprítomnosti po-
trebuje intervenovať (napríklad, ak ste na dovolenke).  

V spojitosti s chaotickým, dezorganizovaným alebo nedisciplinova-
ným prístupom k praxi sú výrazné problémy. V tomto smere je potrebné 
zdôrazniť jednu významnú záležitosť, a to, že organizovaná činnosť za-
hrňuje súbor zručností a nie je to iba záležitosť toho, že sme sa narodili 
ako organizovaná alebo dezorganizovaná osoba (Thompson, 1999). 
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Schopnosť naučiť sa ako vykonávať prácu efektívne, a tým sa vyhnúť 
chaosu, je niečo, čomu sa môžeme časom naučiť. V sociálnej práci je 
dosť zmätku aj bez toho, aby sme to zhoršovali tým, že  nebudeme rozví-
jať svoje organizačné zručnosti. 

 
1.5  Opresívna prax (Oppresive practice)  

 
Potrebu uvedomiť si závažnosť diskriminácie a opresie v živote 

a okolnostiach klientov sme už pripomenuli. Mali by sme však zdôrazniť, 
že ak nie sme opatrní, naša prax môže prispieť k opresii, ktorú klienti  už 
prežívajú, alebo vyvolať opresiu. Teda, ak sa nechránime pred týmto 
nebezpečím, je vážne riziko, že naša prax môže byť opresívna v pravom 
slova zmysle. Môže to vzniknúť mnohorakým spôsobom: 
 cez naivitu alebo ignoranciu: neuvedomenie si dôležitosti problémov 

nerovnosti a ich vyvolanie tým, že im nevenujeme pozornosť (naprí-
klad, neuvedomíme si potrebu tlmočníka v práci s niekým, koho pr-
vým jazykom nie je slovenčina), 

 posilňovaním stereotypov: rýchlym prechodom k záverom o určitom 
jednotlivcovi bez skutočného vyhodnotenia okolností (napríklad, 
predpokladáme, že ázijské rodiny nepotrebujú podporu, lebo oni „sa 
starajú sami o seba“),  

 prostredníctvom neprimeraného jazyka: vyjadrovanie sa takými spô-
sobmi, ktoré zvyšujú diskrimináciu (napríklad, zdôrazňovaním veku 
vo vzťahu k starším ľuďom ako napríklad „drahí starčekovia“ (pozri 
Thompson, 1995a, in: Thompson, 1999),  

 použitím neprimeranej moci: zlyhanie ochrany proti zneužitiu  vašej 
osobnej alebo profesionálnej moci (napríklad, poskytovanie nižšej 
úrovne služby klientovi, ktorý je homosexuálom, lebo vy odsudzuje-
te homosexualitu), 

 využívanie „medicínskeho modelu“ riešenia: pôsobiť ako „expert“, 
ktorý rozhoduje o tom, čo robiť bez ohľadu na ľudí, ktorých sa to 
týka (napríklad, pokus nastoliť vaše vlastné rozhodnutie o situácii 
skôr než prejavíte snahu pracovať v partnerstve). 
S prihliadnutím na tieto príklady je dôležité, aby sme mali istotu 

v tom, že si uvedomujeme diskrimináciu a opresiu v živote a okolnos-
tiach klientov a že sme si plne vedomí nebezpečenstva opresie našej 
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vlastnej praxe. Praktici sociálnej práce môžu nevedomky konať opresívne 
voči ľuďom, životy ktorých môžu byť charakterizované značným sociál-
nym znevýhodnením a nerovnosťou, ak nie sú podniknuté kroky preven-
cie. To je päť hlavných spôsobov, kde prax môže byť spojená s rizikom, 
že urobíme viac škody ako osohu. Prediskutované problémy mali dať 
jasnejší obraz o tom, čomu je potrebné sa vyhnúť, ak chceme podporiť 
dobrú prax. A následne vzniká potreba zamyslieť sa nad tým, aké dôležité 
kroky môžeme a mali by sme urobiť, aby sa vysoko kvalitná prax stala 
realitou.  

 
 

2  Možné riešenia  
 
N. Thompson (1999) v tejto súvislosti s nebezpečnou praxou ponú-

ka riešenie a vidí ho v práci v partnerstve (ktoré síce nie je nové, preto-
že medicínsky model stále pretrváva), v systematickosti, emancipačnej 
a reflexívnej praxi. Za nevyhnutnú súčasť výkonu sociálnej praxe pova-
žuje supervíziu. Všetky tieto realizované procesy by mali eliminovať 
existenciu nekvality diagnostického a intervenčného procesu u klienta.  

Avšak s označením dobrá prax sa stretávame aj v inom kontexte 
a iných súvislostiach, využívaných zvlášť v medicíne, kedy určité mode-
ly, štýly práce jednotlivcov, či kolektívov dosahujú efektívne výsledky 
a tým ich môžeme považovať za príklady dobrej praxe. V sociálnej práci 
sú využívané príklady dobrej praxe s realizáciou a implementáciou pro-
jektov, ktoré riešia požiadavku spoločenskej praxe, tak na lokálnej, re-
gionálnej, ako aj na celoštátnej úrovni. Za dobru prax, budeme považovať 
nielen proces práce sociálneho pracovníka, ktorý je vysoko pozitívny vo 
vzťahu k samotnému klientovi a sociálnemu pracovníkovi, ale aj všetky 
projekty a komunitné postupy práce, ktoré riešia aktuálny, respektíve 
akútny problém v lokalite. Takéto riešenia môžu mať neskôr aj svoju 
legislatívnu podobu, čiže ide o paradigmatický proces, kedy sa určitý 
precedens, riešený určitým spôsobom stáva budúcim možným riešením, 
ukotveným v teórii a metodológii sociálnej práce či sociálnej politike. 

A tak vrátiac sa k úvodnému konštatovaniu K. Repkovej (2009), že 
v podmienkach Slovenska nie je pojem „dobrá prax“ definovaný 
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a štandardizovaný, je dôležité pri jeho etablácii v sociálnej práci prejsť 
procesom:  
 definovania,  
 vymedzenia kritérií, 
 inšpirácie zo zahraničných skúseností, 
 a využitia doterajších skúsenosti zo Slovenska.  

V širšom kontexte je nevyhnutné si uvedomiť, že naša percepcia je 
relatívna a preto toto konštituovanie by malo prebiehať v línii konštrukti-
vizmu, ako smeru, kedy realitu aktívne vytvárame. Napriek tomu, že tu 
existujú akési dva prúdy, cesty vnímania dobrej praxe, existuje medzi 
nimi veľa podobností a rozdiely sa javia skôr komplementárne a prinášajú 
nové poňatie epistemiologie a kauzality. 

Napriek Thompsonovej procesnej ponuke dobrej praxe, predsa len 
na Slovensku budeme vnímať dobrú prax skôr ako realizáciu pilotných 
projektov a tak opätovne vzniká potreba vymedzenia dobrej praxe ako 
projektovej aktivity (Repková, 2009): 
 na základe ktorej sa formuluje nový spôsob riešenia sociálneho prob-

lému, 
 v rámci ktorej sú angažované rozličné zainteresované subjekty, 
 ktorá prináša efektívnejšie riešenia voči cieľovým skupinám 

a z hľadiska udržateľnosti verejných a individuálnych zdrojov, 
 ktorá na základe overenia efektívnosti nového riešenia ovplyvňuje 

sociálnu legislatívu alebo širšiu prax sociálnych subjektov.   
 
 

Záver 
 
Neexistuje žiadna definitívna odpoveď na otázku „čo je dobrá prax“. 

Avšak pracovné nasadenie nás dennodenne stavia pred jasný výber na 
základe určitých kritérií. Toto bol aj prípad práce na projekte INTER-
LINKS, ktorý je súčasťou siedmeho rámcového programu a je zameraný 
na riešenie problému neformálnych opatrovateľov. A práve pri výbere 
príkladov dobrej praxe absentovala jasná koncepcia. Tak vznikla myš-
lienka pokúsiť sa definovať tento pojem. Bolo by však krajne naivné 
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neuvedomiť si, že sú aj iné silné hlasy, ktoré majú čo povedať k tomu, 
akú formu bude mať dobrá prax, čo je prijateľné a čo nie.  

Súhlasiac s Thompsonom môžeme povedať, že našou úlohou je udr-
žať rovnováhu medzi našim odporom voči diktátu zo strany pomerne 
mocných skupín (či už politikov alebo iných profesionálnych skupín) 
a našou reakciou na to, čo oni, ale predovšetkým klienti by mali povedať 
o charaktere, kvalite a výsledkoch našej praxe. Mali by sme si uvedomiť, 
že my sami nerozhodujeme o tom, čo tvorí dobrú alebo prijateľnú prax, 
ale predsa len je potrebné pokúsiť sa o tento paradigmatický koncept. 
Pretože sociálna práca je profesionálna prax a zodpovedáme sa za ňu 
celej spoločnosti a tým, s ktorými pracujeme v partnerstve, klientom 
a kolegom. Mali by sme udržiavať akúsi jemnú čiaru medzi dvoma prob-
lematickými extrémami. Na jednej strane sme ľudia so zamietavým pos-
tojom (defetisti) a nemáme snahu použiť naše skúsenosti a odborné ve-
domosti na formovanie svojej profesie a jej úrovne a na druhej strane sa 
pokúšame stanoviť svoje vlastné pravidlá a normy bez ohľadu na iných 
zainteresovaných ľudí, hlavne najdôležitejšej skupiny ľudí, tých, ktorým 
slúžime – našu klientelu. Je prekvapujúce, aké ľahké je dostať sa do kon-
fliktu v debatách o tom, čo je dobrá prax a čo by sme nemali akceptovať, 
odraziť pokusy iných skupín definovať hranice skúmania sociálnej práce 
zvonku (napríklad, Brewer a Lait, 1982, in: Thompson, 1999) a pritom 
nebrať do úvahy stanovisko ľudí, pre ktorých sociálna práca existuje. 
Našim cieľom je dosiahnuť tú najlepšiu prax na vysokej profesionálnej 
úrovni.  
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