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1 Socioterapia v sociálnej práci  

Sociálni pracovníci, pracovníčky pomáhajú klientom zvládať úlohy bežného života a nájsť ich 

zmysluplné uplatnenie. Pomoc prebieha rôznymi formami, tak ambulantnou formou v rámci organi-

zácií a zariadení sociálnych služieb. Ďalšou formou je terénna sociálna práca, s dôrazom na individu-

álnu prácu s klientom v jeho prirodzenom prostredí. Pri svojej každodennej práci využíva sociálny 

pracovník najčastejšie praktickú pomoc formou poradenskej či terapeutickej pomoci klientovi s cie-

ľom, aby sa táto pomoc odzrkadlila v línii klientovho sociálneho systému a následne v celej spoloč-

nosti.  

V odbornej literatúre len sporadicky nachádzame odkazy na socioterapiu a socioterapeutické me-

tódy. V tejto súvislosti sú najčastejšie spomínané rôzne druhy terapií ako arteterapia, ergoterapia, 

biblioterapia, muzikoterapia, canisterapia, hipoterapia, psychomotorická terapia, socioterapeutické 

kluby, a mnohé iné. Tieto terapie rešpektuje aj Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 § 61 Z. z.: 

„Ak má poskytovateľ sociálnej služby na to vytvorené podmienky, môže vykonávať na účel zvýšenia 

kvality poskytovanej sociálnej služby muzikoterapiu, arteterapiu, hipoterapiu, canisterapiu, bibliote-

rapiu, hydroterapiu, aromaterapiu a činnostnú terapiu.“ 

V oblasti pomáhajúcich profesií sa stretávame s viacerými postupmi, prístupmi či metódami, kto-

rých spoločným základom je terapia. Socioterapia resp. sociálna terapia je východiskovým bodom pre 

terapiu v sociálnej práci. Socioterapia v sociálnej práci vychádza z jednej zo základných paradigiem – 

terapeutickej paradigmy (Navrátil, 2001, in: Matoušek, et al., 2001). V sociálnej práci sa však stretá-

vame s požiadavkou čo možno najkomplexnejšej intervencie, ktorá zároveň musí kombinovať prístu-

py charakteristické pre všetky paradigmy tak, aby sa eliminovala jednostrannosť a nedostatky jednot-

livých metodických prístupov. Terapiu ako metódu pomoci klientovi, ktorá prostredníctvom psycho-

logických prostriedkov môže zmeniť postoj klienta k náročnej situácii. Kratochvíl (1998) tvrdí, že 

práve zmena postoja a prežívanie tejto situácie môže viesť k lepšej adaptácii klientov. Sociálna terapia 

je aj jednou zo základných fáz práce sociálneho pracovníka s klientom. Strieženec (2001) ju definuje 

ako činnosť zameranú na obnovu, zlepšenie, ozdravenie alebo zmiernenie sociálneho stavu, v ktorom 

sa klient nachádza; ide o odstránenie porušenej rovnováhy medzi klientom a prostredím. 

Na význam využívania socioterapie sociálnymi pracovníkmi v rámci vytvárania sociálnoterapeu-

tického kontextu práce s klientom upozorňuje aj Vymětal (2003, s. 239), ktorý tvrdí, že „socioterapia 

zahŕňa prístupy a opatrenia, v ktorých sa využíva liečebný potenciál ľudskej pospolitosti, ľudského 

spoločenstva. Je to teda pôsobenie ľudským prostredím a spoločenskými aktivitami v rámci primár-

nej, sekundárnej a terciárnej prevencie porúch zdravia.“ Socioterapia sa sústreďuje na reálny svet a 

sociálne správanie používateľa v tomto svete. Cieľom je pomôcť posilniť jeho schopnosť „žiť a konať 

v sociálnom a politickom priestore danej spoločnosti“ (Venglářová et al., 2008, s. 93). S podobným 

tvrdením prichádza aj Strieženec (2001), ktorý ju popisuje ako spoločné ovplyvňovanie sociálneho 

správania klienta sociálnym pracovníkom a samotným klientom. Keďže však pojednávame o sociálnej 
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terapii, podľa autora musí obsahovať a zohľadňovať i elementy širšieho sociálneho prostredia, ako sú 

ľudia v širšom i užšom okolí a vlastnosti prostredia, v ktorom klient žije a koná. Autor tým naznačuje, 

že v sociálnej terapii nepracujeme len na ovplyvňovaní sociálneho správania klienta, ale aj jeho kom-

plexu činností a zásahov v prostredí klienta, ktoré sú súčasťou želaných zmien, a ktoré nemožno od 

sociálnej terapie oddeľovať. Nepôjde teda len o činnosti obsahujúce jednotlivé terapie, ale o komplex 

všetkých opatrení, ktoré si vyžaduje zmena, aby boli dosiahnuté vytýčené ciele v rámci sociálnej terapie.  

Pri definovaní socioterapie sa prikláňame k definícii Zakouřilovej (2008, s. 7), ktorá socioterapiu 

vymedzuje ako špecifický druh odbornej intervencie, ktorej cieľom je dosahovať priamym i nepria-

mym pôsobením žiaduce zmeny v správaní klientov a v ich sociálnom okolí. Socioterapia je riešenie 

situácie, ktorá bezprostredne ohrozuje klienta a predchádza vzniku rizikového správania aj podmie-

nok, ktoré môžu jeho vznik podporovať. Socioterapia je podľa autorky sprevádzanie alebo priamo 

vedenie klienta, no v krajnom prípade i zasahovanie, čo má viesť k zmenšeniu ťažkostí a prevencii 

pred rizikovým správaním klientov v spoločnosti. Túto definíciu dopĺňa pracovný tím Inštitútu psy-

choterapie a socioterapie, ktorý tvrdí, že socioterapia je práca so sociálnymi skupinami aj jednotliv-

cami, ktorí sú znevýhodnení, ohrození alebo vo vzájomnom konflikte. V rámci socioterapie považu-

jeme zúčastnené strany za rovnocenných partnerov a pričom žiadna sa nepovažuje za nositeľa prob-

lému (Lozsi, 2011). So socioterapiou na Slovensku sa stretávame hlavne v podobe špecializovaného 

sociálneho poradenstva. Dôležitosť ukotvenia socioterapie v sociálnom systéme spočíva v práci od-

borníkov prostredníctvom rozpracovania metód socioterapie ako jednej z primárnych metód pri pod-

porovaní a zvyšovaní kvality života klientov a ich sociálneho systému no i lepšieho fungovania spo-

ločnosti.  

 

2 Socioterapia ako metóda sociálnej práce 

Práca sociálnych pracovníkov sa zakladá na dodržiavaní a integrácii profesijných hodnôt v rámci 

svojej profesie. Dôležitosť sa kladie hlavne na fakt, že sociálni pracovníci budú schopní zosúladiť 

požiadavky klientov s požiadavkami danej spoločnosti. Riešiteľmi problémov však zostávajú klienti a 

sociálny pracovník by mal preberanie zodpovednosti za nich vedome odmietať. Sociálny pracovník 

pritom hodnotí a posudzuje danú problematiku bez odsudzovania klienta a jeho konania. V tejto sú-

vislosti upozorňuje Navrátil (in: Matoušek 2003) na dôležitosť vzťahu medzi pracovníkom a klien-

tom. Práve sociálne fungovanie klienta je úzko späté s jeho sociálnou pohodou. Preto, aby klient pocí-

til pohodu, je nutné starať sa o vzťah pracovníka a jeho klienta. Na dôležitosť tohto vzťahu upozorňu-

je práve terapeutická paradigma. Vzťah sociálneho pracovníka a jeho klienta môže byť kľúčový pre 

nadviazanie dobrej spolupráce. Podľa tejto paradigmy sa predpokladá, že sociálny pracovník má 

vzdelanie v oblasti psychológie, terapie a veľakrát aj sebapoznávací výcvik. Matoušek (2003) uvádza, 

že socioterapia je súborom opatrení slúžiacich k priaznivému ovplyvňovaniu stavu a situácie osôb, 

ktoré sú z hľadiska vzniku a vývoja negatívnych javov rizikové alebo sa ocitli v sociálnej núdzi. So-

cioterapia je usmerňovaný postup pri práci s klientom smerujúci k predpokladanému cieľu. Lipner 

(2009) ako jeden z najväčších zástancov socioterapeutického prístupu pripúšťa, že socioterapia stále 

patrí k nie príliš etablovaným oblastiam, ktoré na plošné prijatie čakajú. Tento autor vymedzuje socio-

terapiu širokou škálou významov. Ide o všade prítomnú oblasť s ohľadom na svoju sociálnu kompe-

tenciu, prakticky všetok rámec terapie až po stanoviská vnímajúce socioterapiu ako jednu z metód 

psychoterapie alebo sociálnej práce, ako disciplínu usilujúcu hlavne o podporu, zmenu, nastolenie či 

obnovu sociálneho fungovania u osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Ako tvrdí Dobšovič (2012) 

v prípade socioterapie môže byť za jej metódu považovaný aj jej realizátor, ktorý má byť podľa autora 

so svojou jedinečnosťou a schopnosťou schopný podporovať budovanie dôverného a intímneho vzťa-

hu s klientom. Socioterapeut má v práci k dispozícii množstvo postupov a techník používaných napr. 

v psychoterapii, medicíne, špeciálnej/liečebnej pedagogike či sociálnej práci. Týmito technikami a 

svojou osobnosťou – etikou, morálkou, zrelosťou, postojmi, empatiou, kongruenciou a schopnosťou 

bezpodmienečne pozitívne prijímať klienta, zabezpečuje socioterapeut u každého klienta jedinečný 

priebeh socioterapie. Z hore uvedeného vyplýva, že socioterapia je náročný spôsob sprevádzania so-

ciálneho klienta, na ktorý je potrebná osobnostná zrelosť samotného socioterapeuta a dôvera vo svoje 

schopnosti a schopnosti klienta. Dáva priestor na samostatnosť pri riešení záťažových sociálnych situ-

ácií a zároveň učí klienta byť vnímavejším voči svojmu prežívaniu a vlastným potrebám. 
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Na kvalitu realizovania socioterapie vplýva i terapeutova znalosť svojich kompetencií a cieľov. Aj 

preto sa kladie dôraz na prácu s cieľmi. Pozornosť pri práci je potrebné upriamiť na postavenie, kon-

kretizovanie, snahu plnenia a zároveň dostatočnú trpezlivosť pri dosahovaní vytýčených cieľov (Za-

kouřilova 2008). Ciele by mali byť konkrétne a vytvorené pre všetky problémové oblasti, aby došlo 

pre pracovníka k vyhodnocovaniu jeho intervencie a aby klient poznal postup terapie. Na cieľoch 

terapie sa pracovník s klientom spoločne dohodnú. Priebežné hodnotenie by malo byť zamerané na to, 

čo už klient dosiahol a čo musí pre splnenie cieľov urobiť. V prípade ak klient nedokáže zatiaľ do-

siahnuť stanovený cieľ, je vhodné tento cieľ rozčleniť na viac splniteľných krokov (Zakouřilova 

2008). Za najvšeobecnejší cieľ socioterapie je možné považovať zvyšovanie kvality života klienta 

podporovaním jeho sociálnej istoty, samostatnosti, zlepšovaním komunikácie a znovuzapojením do 

spolubytia v jeho sociálnom systéme. Socioterapiu možno aplikovať vo viacerých oblastiach verejné-

ho a spoločenského života, a to formou zlepšenia funkcie sociálneho systému, čo je jej prirodzeným 

dôsledkom (Dobšovič, 2011, s. 1). Medzi najčastejšie základné ciele socioterapie sa môže zaradiť 

podpora klienta a jeho prispôsobenie sa na nové okolnosti, začlenenie do spoločnosti, nájdenie nových 

možností na nápravu situácie a jej riešenie, zmeny v správaní a prístupe klienta a prevenciu. Zo strany 

rodiny sú to predovšetkým zmeny v postojoch, až zbavenie sa nevhodných vplyvov rodiny (Zakouři-

lova, 2008). 

Z uvedeného vyplýva, že socioterapiu možno považovať za činnosť socioterapeuta zameriavajúcu 

sa na sfunkčnenie sociálnych vzťahov klienta. Socioterapeut pomáha klientovi pri zadefinovaní so-

ciálneho problému, identifikovaní prekážok, organizovaní a navrhovaní spôsobov ich eliminácie 

v spolupráci s inými účastníkmi súčasného sociálneho systému. Iný pohľad na ciele socioterapie po-

skytuje Kredátus (in: Žiaková 2005), ktorý považuje za cieľ socioterapie „...korekciu postojov, ktoré 

sú zmenené následkom prežívanej krízy, následkom ochorenia, znovuzískania sociálnych rolí.“ Cie-

ľom je vytvorenie priestoru vedúceho k podpore podmienok a znovuzačlenenia sa do plnohodnotného 

sociálneho systému vedúceho k spokojnému životu, k obnoveniu takého sociálneho správania, ktoré 

umožní návrat do reálneho života a bezpečného fungovania v reálnom živote. Zakouřilová (2008) toto 

tvrdenie dopĺňa a tvrdí, že cieľom socioterapie je dosahovať priamym aj nepriamym pôsobením žia-

duce zmeny v správaní klienta a v jeho sociálnom okolí riešiť situáciu, ktorá bezprostredne ohrozuje 

klienta a predchádzať vzniku rizikového správania a podmienok, ktoré môžu jeho vznik podporovať. 

Jedna z popredných odborníčok na otázky sociálnej práce na Slovensku Levická (2003), chápe sociál-

nu terapiu ako sociálno-výchovné pôsobenie na klienta s cieľom dosiahnutia nápravy (sanácie) pome-

rov v osobnom živote klienta. Sanácia sa realizuje prostredníctvom konkrétnej formy sociálnej pomo-

ci. Sociálna terapia je proces založený na dynamickej interakcii medzi klientom a sociálnym pracov-

níkom. V tomto procese ide o vedomé úsilie vedúce k formovaniu názorov, presvedčení, postojov, 

citov a konaní klientov. Úlohou sociálneho pracovníka je teda mobilizácia individuálnych kapacít 

klienta a jeho okolia vedúcich k novým, predovšetkým pozitívnym zážitkom klienta.  

V praxi sa môžeme stretnúť s rôznymi typmi socioterapie. Ide o liečbu prostredím (tzn. pomocou 

povzbudivej a príjemnej atmosféry a prostredia), spoločenstvom (podieľanie sa chorých na terapii), 

sociorehabilitačné programy (napríklad v chránených dielňach), svojpomocné programy (tzn. vytvá-

ranie skupín s rovnakým postihnutím), socioterapia v prirodzenom prostredí (tzn. terapeut pomáha 

klientovi v riešení jeho situácie) (Vymětal 2003). Môžeme teda povedať, že socioterapia obsahuje 

rôzne formy poradenstva, diagnostiku, prevenciu, krízovú intervenciu, spoluprácu s ľuďmi z klientov-

ho okolia, tímovú spoluprácu odborníkov, rehabilitáciu, resocializáciu, depistáž, vlastnú terapiu (Za-

kouřilova 2008). Z vyššie uvedeného usudzujem, že socioterapia je metóda práce sociálneho pracovní-

ka, ktorý pri svojej činnosti musí využívať aj poznatky z iných odborov, akými sú medicína, psycholo-

gické poradenstvo, špeciálna pedagogika či psychológia. Ako ďalej popisuje Lipner (2009) socioterapia 

sa zameriava nielen na klienta či skupinu, ale aj na sociálne okolie, v ktorom klienti pôsobia. 

 

3 Metaanalýza  

V rámci riešenej problematiky socioterapie sme realizovali metaanalýzu. Vlastnému analyzovaniu 

predchádzal zber dát, teda vyhľadávanie štúdií na danú tému, čo sme realizovali vo vedeckých projek-

toch VEGA, KEGA, štúdiom publikovaných článkov v časopise Sociálni práce/Sociálna práca 

a zborníkoch uverejnených na internetovej stránke Inštitútu edukológie a sociálnej práce, Filozofickej 
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fakulty Prešovskej univerzity (ďalej len IESP FF PU). Cieľom výskumného zamerania bolo prostred-

níctvom analýzy dokumentov zistiť riešenie problematiky socioterapie v rámci vedecko-výskumných 

problémov: 

 vo vedeckých projektoch VEGA, KEGA v rokoch 2007 – 2015; 

 vo vedeckých zborníkoch vydaných na Inštitúte edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove 

v rokoch 1997 – 2015; 

 v časopise Sociálni práce/Sociálna práca v rokoch 2002 – 2015. 

 

Graf 1 Socioterapia- sociálna terapia v projektoch VEGA:  

 

Z výsledkov uvedených v grafe vyplýva, že socioterapia ako metóda sociálnej práce sa vo vedec-

kých projektoch VEGA začína objavovať až v roku 2013 projektom Sociálna terapia v sociálnej prá-

ci na Slovensku, realizovanom prof. PhDr. Beátou Balogovou, PhD. V roku 2014 projekt Teoretické a 

metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy sociálnej práce, realizovaný prof. 

PhDr. Beátou Balogovou, PhD. V roku 2015 projekt Sociálne a osobnostné charakteristiky onkolo-

gických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou 

klientov a klientok, realizovaný prof. PhDr. Evou Žiakovou, CSc. 

Analýzou dokumentov sme zistili, že v projektoch KEGA socioterapia nebola predmetom riešenia. 

 

Graf 2 Vedecké zborníky – IESP FF PU v Prešove v rokoch 1997 – 2015 
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Ďalšou časťou analýzy bolo analyzovanie zborníkov uverejnených na internetovej stránke IESP 

FF PU. Prostredníctvom grafu 2 sa dozvedáme, že analyzovaných bolo 20 zborníkov. Socioterapiu vo 

vybraných zborníkoch nachádzame v dvoch prípadoch: 

 Rok 1998 – socioterapia je predmetom riešenia v príspevku: KREDÁTUS, Jozef. 1998. Socio-

terapia – teória a súčasná prax. In: TOKÁROVÁ, Anna, ed. Sociálna práca - ľudské práva - vzdeláva-

nie dospelých: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 24. a 25. 

novembra 1998 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. 1998. ISBN 80-8885-49-3. [onli-

ne]. In socialnapraca.weebly.com, [cit. 2015-27-04] Dostupné na http://socialnapraca.weebly.com/ 

dokumenty.html. 

 Rok 2012 – socioterapia je predmetom riešenia v príspevku: BALOGOVÁ, Beáta. 2012. Socio-

terapeutické príležitosti a bariéry sociálnych pracovníkov. In: BALOGOVÁ, Beáta, Eva KLIMEN-

TOVÁ, eds. Výzvy a trendy vo vzdelávaní v sociálnej práci: zborník príspevkov z medzinárodnej 

vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove. Prešov: Prešovská univerzita v 

Prešove. ISBN 978-80-555-0613-5. [online]. In socialnapraca.weebly.com, [cit. 2015-27-04] Dostup-

né na http://socialnapraca.weebly.com/dokumenty.html. 

 

Graf 3 Časopis Sociálni práce/Sociálna práca 

 
 

V 52 číslach časopisu Sociálni práce/Sociálna práca nachádzame pojem socioterapia/sociálna 

terapia v siedmych prípadoch: 

 1/2004 – Štandardy kvality sociálnych služieb a kvalita sociálnych služieb. Mgr. Jana Margová, 

riaditeľka Domova dôchodcov a domov sociálnych služieb v Michalovciach,  

 1/2007 – Široká verejnosť stále vníma sociálnych pracovníkov ako úradníkov. Pavel Bajer a 

Anna Tokárová,  

 2/2008 – Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu „sociální práce“. Libor Musil,  

 1/2010 – Sociální práce se skupinami ohroženými sociálním vyloučeními. Jana Kopřivová,  

 3/2010 – Teorie je pro sociální pracovníky jedním ze zdrojů profesionální identity. Jana 

Kopřivová,  

 3/2010 – Vzdělávání, teorie a praxe jsou neoddělitelné součásti sociální práce. Jana Kopřivová,  

 2/2014 – Recenzia publikácie: Speciální techniky sociální terapie rodin. Eva Zakouřilová 

Konštatujeme, že k riešeniu socioterapie ako záklednej metódy sociálnej práce dochádza v nami 

analyzovaných materiáloch v menšej miere. Socioterapiu považujeme za rýchlo rozvýjajúcu sa 

metódu v podmienkach našej modernej spoločnosti. Ešte v nedávnej minulosti sa socioterapii u nás 

nepriznával význam, ktorý v súčasných podmienkach nadobúda a uznanie o ktoré stále musí bojovať. 

http://socialnapraca.weebly.com/%0bdokumenty.html
http://socialnapraca.weebly.com/%0bdokumenty.html
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Aj napriek tomu je dôležité upriamiť pozornosť na rozvíjanie a potrebu socioterapie ako i prácu vzde-

laných sociálnych pracovníkov vyžívajúcich pri svojej práci socioterapiu.  

Výsledkom realizovanej analýzy je redefinovanie socioterapie na podklade analyzovaných 

dokumentov: 

 socioterapia je vo všeobecnosti dokumentovaná ako jedna z metód prípravy ľudí na zvládanie 

kríz,  

 patrí neodkladne do teoretickej a praktickej výbavy sociálneho pracovníka a pracovníčky,  

 socioterapiu využíva sociálny pracovník, pracovníčka najmä v rámci špecializovaného 

sociálneho poradenstva,  

 socioterapia sa zameriava na zlepšenie vzájomnej adaptácie jednotlivcov, rodín, skupín a 

sociálneho prostredia, v ktorom žijú a na rozvoj sebarešpektu a sebazodpovednosti využívajúc ich 

individuálne kapacity, medziľudské vzťahy a zdroje poskytnuté komunitou. 

 

Záver  

V literatúre je socioterapia vymedzená ako jedna z metód pomoci klientom nachádzajúcich sa 

v rôznych náročných životných krízach. Socioterapia patrí neodkladne do teoretickej a praktickej 

výbavy sociálneho pracovníka. Využíva ju najmä v rámci špecializovaného sociálneho poradenstva, 

pri zlepšovaní adaptácie jednotlivcov, rodín, skupín a sociálneho prostredia, v ktorom žijú a rozvoji 

sebarešpektu a sebazodpovednosti využívajúc vnútorné kapacity klientov, medziľudské vzťahy a 

zdroje poskytnuté komunitou. Úlohou sociálneho pracovníka v rámci socioterapie je sprevádzanie 

klientov, v snahe pomôcť im prekonať zložité situácie v ktorých sa nachádzajú. Socioterapia je nároč-

ný spôsob práce so sociálnym klientom, na ktorý je potrebný výcvik v socioterapii, empatia, zručnosť 

a dôvera odborníka vo svoje schopnosti a schopnosti klienta. Dáva priestor na samostatnosť pri riešení 

záťažových sociálnych situácií a zároveň učí klienta byť vnímavejším voči svojmu prežívaniu a vlast-

ným potrebám.  
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