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Úvod  

Socioterapiu ako základnú metódu sociálnej práce považujeme za znovuobjavenú činnosť sociál-

nych pracovníkov a pracovníčok formujúcu sa na základe potrieb klientov a problémov spoločnosti.  

V procese socioterapie dochádza k prezentácii kvalifikačných predpokladov samotných pracovní-

čok a pracovníkov. Do interakcie s klientom vstupuje ich odbornosť, osobnostné charakteristiky ako 

aj sebareflexia, vrátane rodovej sebareflexie. Na to, aby sociálne pracovníčky a pracovníci boli inter-

venčne profesionálni, je dôležité aplikovanie rodových charakteristík v postmodernej1 rodovo citlivej 

sociálnej práci2 a odmietanie ženskej aj mužskej prirodzenosti, čo by mohlo mať za následok špeci-

fické ženské a mužské modely praxe sociálnej práce. Naším zámerom je upozorniť na gender ako 

relevantnú tému v terapeutickom kontexte, nielen socioterapie, ale aj celkovo sociálnej práce na Slo-

vensku. 

 

1 Gender v sociálnej práci a socioterapii 

Napriek prítomnosti fenoménu gender ako sociálneho javu vo všetkých ľudských interakciách, v 

teórii a praxi sociálnej práce môžeme povedať, že ani v súčasnosti nie je tomuto pojmu venovaná 

dostatočná pozornosť. Podľa Radky Janebovej (2005; 2006; 2007; 2008; 2008a) a Radky Janebovej 

a Lucie Černej (2009) nachádzame v sociálnej práci mnohé rodovo podmienené špecifiká, ktorých 

príkladom môže byť rodová nevyváženosť v zastúpení žien a mužov na pozíciách sociálnych pracov-

níkov a pracovníčok či niektoré rodovo diferencované sociálne problémy. 

V rámci definovania pojmu gender je potrebné od seba odlíšiť pojmy pohlavie a samotný gender. 

Pohlavie môžeme vymedziť ako súbor biologických vlastností charakteristických pre mužov a ženy. 

Gender je pojem označujúci nie biologické, ale sociálne aspekty pohlavia. Vychádza z predpokladu, 

že mužmi a ženami sa nerodíme, ale stávame sa nimi v dôsledku socializácie a života v konkrétnej 

spoločnosti (Smetáčková – Vlková 2005, in Pavlík 2005). Vychádzajúc z Moniky Bosej (2014, s. 9) 

môžeme gender (slovensky rod) chápať ako nástroj slúžiaci k analýze a porozumeniu spoločenských 

vzťahov odhaľujúci asymetriu medzi mužmi a ženami – gender autorka vymedzuje ako koncept pre-

konávajúci „biologizujúce argumentácie o rozdieloch medzi mužmi a ženami“, dokonca netýkajúci sa 

                                                      
1
 Postmodernizmus vychádzajúc z Miroslava Kappla (2005) môžeme chápať ako situáciu, v ktorej sa nachádza sú-

časný svet či kritický postoj k modernistickým pokusom. Teóriu, reflektujúcu vývoj západnej civilizácie až k súčasnej 

„postmodernej“ situácii. Zygmunt Bauman (2006) charakterizuje postmodernu ako spoločenský stav vymedzený 

ochotou spoločnosti pripustiť, že zdanlivo zmysluplné bytie je podložené chaosom.  
2
 Tento prístup je predovšetkým reflexiou rodových aspektov problému, na ktorý sa zameriava, pričom je potrebné 

vyvarovať sa zamieňaniu pojmov rod a pohlavie. Cieľ rodovo citlivého prístupu možno definovať  ako zamedzenie 

a predchádzanie rodovej diskriminácii. Zohľadňovanie rodového hľadiska je záväznou stratégiou pre krajiny EÚ 

(Bosá 2014). 
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len konkrétnych jednotlivcov. Hrubá chyba nastáva totožným používaním termínov rod a pohlavie, 

kedy dochádza nielen k oslabeniu, ale aj znemožneniu správneho používania tohto pojmu.   

Termín gender je založený najmä na sociokultúrnych rozdieloch, teda na vplyve kultúry a spoloč-

nosti pri formovaní vlastností žien či mužov. Tieto vplyvy sú podmienené časom a prostredím, z čoho 

vyplýva, že delenie mužských alebo ženských rolí je v rôznych kultúrach odlišné. Gender môžeme 

chápať aj ako sociálne a kultúrne vytvorené predstavy o rozdieloch medzi mužmi a ženami, mocen-

ských vzťahoch a nerovnostiach, ktoré transformujú reprodukciu týchto rozdielov v inštitucializova-

ných rutinách, praktikách spoločnosti (Tesařová – Lišková 2002). Iné chápanie ponúka Ann Oakleyo-

vá (2000), ktorá vníma pojem gender ako sociálny konštrukt vyjadrujúci formovanie vlastností 

a správania v spoločnosti. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou kategóriou, gender sa nemení 

v závislosti od času či miesta. Pôsobenie gender ukazuje, že určenie rolí, správania a noriem vzťahu-

júcich sa k ženám a mužom je v rôznych spoločnostiach a rôznych obdobiach či rôznych sociálnych 

skupinách rozdielne. Ich záväznosť alebo determinácia nie je teda prirodzeným, nemenným stavom, 

ale dočasným stupňom vývoja sociálnych vzťahov medzi mužmi a ženami. Čermáková (2000, in Oak-

leyová 2000) prichádza s podobným názorom a dopĺňa ho o tvrdenie, že tieto rozdiely nie sú biolo-

gické, ako je tomu v prípade pohlavia, ale tvorené kultúrou a spoločnosťou. 

Problematiku rodu nachádzame v odbornej literatúre historicky spätú s feministickou teóriou upo-

zorňujúcou na problémy nerovnosti medzi mužmi a ženami, pričom rôzne feministické ideové smery 

vychádzajú z odlišných teoretických východísk, premietajúcich sa v odlišných princípoch v praxi 

sociálnych pracovníčok a pracovníkov, so zreteľom na vychádzajúce myšlienkové smery (Janebová 

2007). Aj v dodnes uznávanom a prielomovom príspevku Candace Westovej a Don H. Zimmermana 

Doing gender (1987) z osemdesiatych rokov 20. storočia je gender popisovaný nie ako niečo, čím 

sme, ale tým, čo robíme. Reagujúc na esencialisticky orientované teórie, či už vychádzajúce z biolo-

gického alebo sociálneho determinizmu, tento príspevok poukazuje na to, že gender je „rutinný výsle-

dok zasadený v každodennej interakcii“ (Deutsch 2007, s. 107). Ako taký je teda „stále vznikajúcim 

aspektom sociálnej interakcie,“ ktorý je „kontinuálne sociálne obnovený vo svetle normatívnych kon-

cepcií muža a ženy,“ a to takými spôsobmi, že odlišnosti medzi mužmi a ženami sa javia ako priro-

dzené (tamtiež). 

Pavel Navrátil (2005) konštatuje, že príchodom teórií analyzujúcich spoločenské zmeny 

v postmodernej dobe dochádza k zohľadňovaniu rodovej problematiky sociálneho postavenia 

a špecifických rodovo podmienených problémov u žien a mužov. Neskoro-moderná či postmoderná 

sociálna práca je v tejto súvislosti konfrontovaná s novými problémami spojenými na jednej strane s 

rozpadom tradičných spoločenských inštitúcií a kontrolných mechanizmov, na druhej strane s novým, 

reflexívnym poňatím identity človeka. Identita je každým jedincom utváraná ako individuálna biogra-

fia v reakcii na stály prísun nových informácií a meniaci sa sociálny kontext. Sociálne roly tradične 

späté so ženami (materstvo, starostlivosť o deti a domácnosť) a s muži (práca, výkon, materiálne za-

bezpečenie rodiny) už nie sú dané raz  a navždy, ich nositelia ako tvorcovia svojich individuálnych 

biografií ich môžu nanovo definovať aj niekoľkokrát za život (Giddens 1999, in Navrátil 2005). 

S podobným vymedzením gender prichádza K. Slavova (2013), ktorá ho vymedzuje  ako viacvýzna-

mový termín spájajúci biologickú spolupatričnosť indivídua s jeho sociálnou reprezentáciou – jeho 

mužskosťou alebo ženskosťou – a z toho vyplývajúcich stereotypov.  

Možno konštatovať, že analýzy sociálnej práce z hľadiska rodu sa objavujú v zahraničnej spisbe už 

niekoľko rokov. Na túto skutočnosť upozorňujú aj R. Janebová (2008) a A. Tokárová (2002), ktoré 

v tejto súvislosti upozorňujú na určité rodové vákuum. Podľa nich domáci odborný diskurz, na rozdiel 

od zahraničného, prezentuje sociálnu prácu a sociálne pracovníčky a pracovníkov ako rodovo neutrál-

nych.V zahraničnej odbornej spisbe je problematika rodu v sociálnej práci diskutovaná z rôznych 

uhlov pohľadu. Na nebezpečenstvo nezohľadňovania rodu sociálnymi pracovníčkami a pracovníkmi 

voči klientom upozorňuje napríklad Jonathan Bryn Scourfield (2002), ktorý sa zaoberal otázkou apli-

kácie poznania a hodnôt sociálnej práce v praxi, z výskumu realizovanom na úradoch sociálnoprávnej 

ochrany detí vo Veľkej Británii. Zistil, že sociálne pracovníčky a pracovníci sa vo svojej praxi dopúš-

ťali určitých rodových konštrukcií voči klientom. Ďalej autor upozorňuje na to, že v praxi sociálnych 

pracovníčok a pracovníkov existuje tendencia rigidného kategorizovania istých typov správania spo-

jených napríklad so sexuálnymi previneniami (v podmienkach každodennej praxe v oblasti ochrany 
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detí to boli väčšinou muži, ktorí sa dopúšťali zneužívania alebo týrania detí). V inej štúdii na základe 

údajov z výskumu vykonaného vo Walese dochádza k záveru, že rodové prístupy sociálnych pracov-

níčok a pracovníkov sú do istej miery ovplyvnené aj kultúrnymi vzorcami prevládajúcimi v určitej 

lokalite. Z jeho výskumu vyplynulo, že rodová identita je konštruovaná na základe miestnej prísluš-

nosti jej nositeľa, pričom sociálne pracovníčky a pracovníci majú tendenciu konštruovať si svojich 

klientov z hľadiska rodu podľa obrazov miestnych mužov a žien. Problematikou rodu a jeho vý-

skumom v sociálnej práci, zameraných na sociálnych pracovníkov mužov v starostlivosti o deti sa 

zaoberá aj B. Warde (2009). V rámci výskumu sa mu podarilo narušiť fenomén hegemónnej maskuli-

nity, spojený s predstavou, že starostlivosť o deti je výhradne v kompetencii žien. 

Dynamické zmeny, ktoré sa v súčasnej spoločnosti odohrávajú, spôsobujú vznik nových sociál-

nych rizík produkujúcich v troch základných oblastiach – rodina, trh práce a sociálny štát. Kým v 

minulosti tieto tri piliere predstavovali zdroj istoty, dnes dochádza k ich zlyhávaniu. Tomáš Sirovátka 

a Helena Bartáková (2008) poukazujú na to, že jedným z týchto rizík je aj genderové usporiadanie 

nastavené v časoch komunizmu a jeho prenášanie do súčasnej spoločnosti.  Podľa J. B. Scourfielda 

(2006) by antiopresívna3 prax sociálnej práce mala zahŕňať aj uznanie významu vplyvu lokálnych 

stereotypov pri vnímaní a konštruovaní genderu. Prikláňame sa k názoru Richarda A. Lippu (2009), 

ktorý upozorňuje na fakt, že aj napriek výrazným spoločenským a kultúrnym zmenám v minulom 

storočí, a predovšetkým dramatickým zmenám v ženských rolách, zostali stereotypné predstavy 

o mužoch a ženách relatívne nedotknuté. 

Na to, že gender by mal byť relevantnou kategóriou v sociálnej práci upozornili už vyššie spomí-

nané autorky R. Janebová a L. Černá (2009). Vlastná sebareflexia, vrátane rodovej sebareflexie so-

ciálnych pracovníčok a pracovníkov, je ďalším aspektom, ktorý poukazuje na prítomnosť rodu 

v sociálnej práci. Sociálne pracovníčky a pracovníci by mali rozumieť nielen životným postojom či 

spôsobu myslenia svojich klientov, ale mali by si byť zároveň vedomí svojich vlastných životných 

postojov a vzorcov myslenia. Ich prístup môže byť v dôsledku nereflektovania poznamenaný preno-

som vlastných životných modelov na klientov, čo môže mať za následok nesprávnu identifikáciu ich 

problémov. Etika povolania sociálnych pracovníčok a pracovníkov si vyžaduje posudzovanie klientov 

v konkrétnom sociálnom kontexte a povinnosť pokúšať sa zlepšiť sociálne podmienky života všet-

kých ľudí (Janebová 2008).  

S ohľadom na existenciu rodového znevýhodnenia žien a mužov patrí k profesijnej zodpovednosti 

sociálnych pracovníčok a pracovníkov podporovať rodovú rovnosť (Janebová 2008). Na rodovú pod-

mienenosť sociálnych problémov a nutnosť ich odrazu v teoretickej a praktickej úrovni sociálnej prá-

ce upozorňuje aj Margrit Brücknerová (2002). Podľa nej rozvoj teórie a výskumu rodu zdôrazňuje 

význam existencie rodových kontraktov pre porozumenie sociálnym javom a podporuje ho ako spô-

sob myslenia aj politiku orientovanú na rodovú rovnosť. Pre rodovo senzitívnu sociálnu prácu by 

malo byť charakteristické odmietanie tak ženskej, ako aj mužskej prirodzenosti. Rodové hľadisko 

integrované do sociálnej práce by podľa R. Janebovej (2008) umožnilo sociálnym pracovníčkam a 

pracovníkom nevidieť jednotlivcov, s ktorými pracujú, ako pevne začlenených do určitých rodových 

scenárov. Taktiež je nutné zaoberať sa kultúrnymi, sociálnymi, ekonomickými alebo politickými 

tlakmi ovplyvňujúcimi spôsob, akým si klienti utvárajú svoje identity, vrátane rodovej identity. Ako 

ďalej autorka popisuje, sociálna práca opierajúca sa o postmoderné myšlienkové prúdy, vrátane po-

stmoderného feminizmu, nepracuje s predstavou nemennej ženskej a mužskej prirodzenosti, naopak, 

zameriava sa na skúmanie spôsobov, akými si ľudia v každodenných vzájomných interakciách, 

v rámci rôznych sociálnych kontextov, utvárajú mužskú a ženskú identitu a takisto na kritiku rodo-

vých stereotypov viažucich sa na očakávané vlastnosti, schopnosti a ašpirácie žien a mužov. 

 

2 Rodovo citlivý prístup v socioterapii  

                                                      
3
 Antiopresívny prístup sa vo svojej podstate nesústreďuje len na klienta, ale aj na prostredie, v ktorom žije. Cie-

ľom sociálnej práce by podľa tohto prístupu mala byť redukcia individuálnej a inštitucionálnej diskriminácie na zá-

klade rasy, gender, handicapu, sociálnej triedy a sexuálnej orientácie (Thomas – Pierson 1996, in Thompson 1999).  
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Z vyššie popísaného vyplýva, že gender je čímsi, čo robíme či konštruujeme v sociálnej interakcii 

a jednou z takýchto interakcií je i socioterapia. Pod sociálnou interakciou v tomto kontexte si môžeme 

predstaviť samotnú socioterapiu a jej aplikačný rámec.  

Na základe štúdia slovenskej spisby môžeme konštatovať, že gender v socioterapii nie je dostatoč-

ne rozpracovaný. V anglosaskej praxi je predmetom rodinnej alebo partnerskej terapie ako súčasti 

psychoterapie považovaný za jeden zo základných zdrojov socioterapie (Lipner 2009). Napríklad C. 

Knudson-Martinová a M. J. Laughlinová (2005), v súvislosti s otázkou rodu v rodinnej terapii, pouka-

zujú na previazanosť rodinnej terapie s prístupom, vychádzajúcim z pohľadu na pohlavie a gender ako 

dvoch dichotomických kategórií, ktorý nerozlišuje medzi rodom a sexuálnou orientáciou, čo má z 

hľadiska používaných prístupov za následok jej obmedzenú flexibilitu. Autorky zároveň obhajujú 

postmoderné prístupy, ktoré sú založené na vzťahu podporujúcom rovnosť partnerov. Nahliadať na 

gender v terapii môžeme aj na základe tzv. interaktívneho modelu, s ktorým v roku 1987 prichádza-

jú Kay Deaux a Brenda Major. Podľa tohto modelu do interakcie vstupujú terapeutky a terapeuti s 

rôznymi očakávaniami založenými na presvedčeniach ohľadom gender. V interakcii s klientmi do-

chádza k aktivácii ich genderových schém, koncepcií seba a cieľov interakcie v závislosti od konkrét-

neho kontextu a ďalších faktorov sociálnej vhodnosti istých očakávaní (Gilbert 1999). Z uvedeného 

modelu vyplýva, že gender môže mať rôzne podoby vzhľadom na konkrétnu situáciu a konkrétnych 

ľudí, v našom prípade socioterapeutky, socioterapeutov a klientov, ktorí sa stretávajú v terapeutickej 

interakcii. Zároveň naznačuje, že presvedčenia, genderové schémy a predstavy ovplyvňujú naše rea-

govanie, reagovanie druhých i výsledky interakcie, a to aj bez toho, aby boli explicitne vyjadrené či 

boli predmetom interakcie.  

Neoddeliteľnou súčasťou sociálnej práce je práve terapia v rámci poskytovaných sociálnych slu-

žieb, usilujúca sa o skvalitnenie klientovho života a napomáhajúca žiaducim zmenám v správaní 

klienta. Užitím rôznych metód a techník napomáha ľuďom v zložitých životných situáciách, ktoré 

nedokážu vyriešiť sami alebo za pomoci svojho okolia. Výrazne tak ovplyvňuje kvalitu a celkový 

charakter sociálnej práce (Zakouřilová 2014).  V rámci využívania terapie v sociálnej práci upozorňu-

jú Šárka Gjuričová a Jiří Kubička (2009) na dôležitosť prezentovania samotných terapeutiek a terape-

utov v terapii, a teda aj v socioterapii, a ich reflexie v terapeutickom rozhovore. Gender je aktívnym 

procesom medzi terapeutkou či terapeutom a klientom (Gilbert 1999). Ako píšu Andrej Kuruc a Hana 

Smitková (2011, s. 35) terapeutky, terapeuti a klienti sú „ovplyvnení spoločenskými rodovými stereo-

typmi v rámci i mimo terapeutickej situácie, čo je samozrejmým dôsledkom bytia v konkrétnom kul-

túrnom, spoločenskom a historickom kontexte.“ 

V tejto súvislosti možno „socioterapiu (sociálnu terapiu) vymedziť ako špecifický druh odbornej 

intervencie, ktorej cieľom je dosahovať priamym i nepriamym pôsobením žiaduce zmeny v správaní 

klienta a v jeho sociálnom okolí riešiť situáciu, ktorá ho bezprostredne ohrozuje či predchádzať vzni-

ku rizikového správania“ (Zakouřilová 2014, s. 15). Aj napriek nespochybniteľnému previazaniu so-

cioterapie so psychoterapiou ako jedeného zo svojich významných zdrojov je poňatie socioterapie 

ďaleko širšie. Kým psychoterapia je založená na intenzívnom pôsobení na viac či menej izolovaného 

jedinca, socioterapia zdôrazňuje význam sociálnej situácie a sociálneho pôsobenia (Dörner – Plog 

1999). Rozdiely medzi psychoterapiou a sociálnou terapiou popisuje aj Eva Zakouřilová (2014, s. 18 

– 19): 

- sociálna terapia vo všeobecnosti využíva techniky a metódy, nezameriavajúce sa na hĺbkovú pod-

statu človeka, ale skôr na získanie potrebných informácií o problematike a možnostiach vedúcich k 

motivácii a zlepšeniu stavu komunikácie s okolím a získaniu reálneho náhľadu na svoju situáciu; 

- v sociálna terapia má jednoduchšie diagnostické prostriedky, nevyužíva testy ani klinické vyšet-

renia. Zameriava sa na zisťovanie informácií o prostredí, z ktorého klient pochádza. Má prístup k 

dokumentácii aj od iných odborníkov alebo inštitúcií vzťahujúcich sa k situácii klienta; 

- sociálna terapia sa realizuje aj napriek nedobrovoľnosti klientov, najmä pri pomoci maloletým 

deťom. Je realizovaná v teréne, v prirodzenom prostredí klienta; 

- sociálny pracovník funguje v rámci sociálnej terapie v niekoľkých rovinách: pomáha, kontroluje 

a mnohokrát tiež sankcionuje. Zasahuje direktívne i represívne, hlavne pri práci s maloletými; 

- psychoterapia, rieši väčšinou už vzniknuté problémy, socioterapia sa týmto problémom snaží 

predchádzať. Snaží sa o prevenciu prehlbovania a ďalšie nenabaľovanie problémov; 
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- v sociálnej terapii je dôraz kladený na vyriešenie klientovho problému, kedy sa terapeut zameria-

va na súčasnosť a budúcnosť. Naopak psychoterapia pracuje často práve s minulosťou; 

- čo sa dĺžky trvania liečby týka, sociálna terapia môže trvať roky. Môže dokonca prechádzať z 

generácie na generáciu. 

Poňatie socioterapie nie je v odborných zdrojoch chápané jednoznačne. Na rôzne uhly pohľadu na 

socioterapiu upozorňuje M. Lipner (2002) a v súčasnosti Beáta Balogová (2012; 2013) a M. Bosá, D. 

Šoltésová a B. Balogová (2015). Socioterapia je niektorými autormi chápaná širšie ako rámec a zá-

klad akýchkoľvek terapeutických zásahov (Dörner – Plog 1999), inými potom užšie ako čiastková 

metóda psychiatrie, psychoterapie či sociálnej práce (Lipner 2002). Oldřich Matoušek (2003) definuje 

socioterapiu ako súbor opatrení slúžiacich k priaznivému ovplyvneniu stavu a situácie osôb, ktoré sú z 

hľadiska vzniku a vývoja negatívnych javov rizikové alebo sa už ocitli v sociálnej núdzi. Podľa M. 

Lipnera (2002) možno hovoriť o socioterapii vtedy, keď ide o reintegráciu a resocializáciu človeka, o 

jeho (znova) nadobudnutie schopnosti zvládať svoju úlohu v sociálnych interakciách. Pri tomto tvrde-

ní nachádzame spojitosť medzi socioterapiou a sociálnou prácou, ktorá sa snaží o obnovu či zlepšenie 

sociálneho fungovania človeka. Prikláňame sa k názoru P. Navrátila (2000), podľa ktorého je cieľom 

sociálnej práce podpora sociálneho fungovania klienta, pričom táto potreba môže byť skupinovo alebo 

individuálne pociťovaná a vyjadrená. Jedným z poňatí socioterapie je poňatie akcentujúce terapeutic-

ký vplyv ľudskej spoločnosti. Socioterapia v tomto zmysle zahŕňa prístupy a metódy využívajúce 

liečivý potenciál spoločenského prostredia a spoločenských aktivít a majúci preventívny charakter. Z 

hľadiska cielene zameraných prístupov sem patrí napríklad terapeutická komunita, sociorehabilitačné 

či svojpomocné programy (Vymětal 2000; 2010). Na socioterapiu ako neoddeliteľnú súčasť sociálnej 

práce upozorňuje aj B. Balogová (2012), ktorá ju popisuje v kontexte špecializovaného sociálneho 

poradenstva v sociálnej práci. S podobným tvrdením prichádza M. Lipner (2002), ktorý tvrdí, že so-

cioterapiu možno považovať za súčasť sociálnej práce a zároveň toto tvrdenie dopĺňa o fakt, že socio-

terapiu môžeme chápať aj ako interdisciplinárny odbor na základe jej samotného cieľa, dosiahnutia 

ľudskej integrity a kompetencie a podpory schopnosti realizovať osobnostné potenciality človeka v 

rámci fungujúceho sociálneho poľa a dynamiky sociálnych vzťahov. Vzhľadom na tieto tvrdenia sa dá 

vychádzať z predpokladu, že socioterapiu možno vnímať rovnakou rodovou optikou ako sociálnu 

prácu, a teda aj tematizovať tie rodové aspekty, ktoré sú aktuálne aj v sociálnej práci všeobecne. Na 

nevyhnutnosť socioterapie ako súčasti sociálnej práce upozorňuje práve E. Zakouřilová (2014). Cha-

rakterizuje ju ako špecifický druh odbornej intervencie, ktorej cieľom je dosahovať priamym i ne-

priamym pôsobením žiaducich zmien v správaní klienta a jeho sociálnom okolí. Pomáha pri riešení 

situácie, ktorá ho bezprostredne ohrozuje, a predchádzaní vzniku rizikového správania.  

Dôležitosť uvedomovania si gendru v socioterapii spočíva aj v tom, že terapeutky a terapeuti pri-

chádzajú do terapie a realizujú ju s rôznymi fixnými presvedčeniami o tom, akí sú klienti vzhľadom 

na pohlavie a akí nie sú či akí by mali byť v konkrétnej interakcii. V rámci terapeutickej práce tak 

gender ovplyvňuje napríklad to, ako pracujú s klientom v najširšom slova zmysle, akú starostlivosť 

poskytujú, aké porozumenie prezentovaných problémov udržiavajú, aké neverbálne spôsoby komuni-

kácie používajú, ako identifikujú rôzne symptómy, aké vyhliadky na zlepšenie pripisujú klientom, ako 

nastavujú ciele terapie, ako narábajú s mocou a pod. (Gilbert 2009; Kuruc – Smitková 2007). Na strik-

tnosť a jedinečnosť vo vzťahu ku každému klientovi v rámci interakcie medzi klientom 

a pracovníkom v socioterpii poukazuje aj E. Zakouřilová (2014). Autorka toto tvrdenie ďalej dopĺňa o 

poznatok, že takáto terapia má byť jasne štrukturovaná, dynamická, vopred pripravená a vedomá. 

Domnievame sa, že aj vzhľadom na to, že genderová identita je sociálnym a kultúrnym konštruk-

tom, súborom ideí, presvedčení o tom, ako sa treba správať, prezentovať, aké roly treba na seba brať 

(Čerešník 2011) je ju možné priaznivo ovplyvňovať pozitívnym pôsobením na zmenu myslenia dotk-

nutých osôb, hoci sa genderové stereotypy, ako naučené a kultúrne akceptované spôsoby správania, 

historicky menia (paralelne so zmenami v spoločnosti). Problém v rámci terapie môže nastať, keď 

klientom prezentované problémy môžu aktivovať terapeutove presvedčenia súvisiace s gender, ako aj 

teórie a stereotypy asociované s týmito presvedčeniami. Tieto potom nie sú len komplexným filtrom, 

cez ktorý sú vypočuté klientom prezentované okolnosti a problémy, ale ovplyvňujú aj správanie tera-

peuta, ktoré sa týka zozbierania informácií potrebných k zasadeniu prezentovaných problémov do 

kontextu klientovho života a následnej diagnózy a terapie (Gilbert 1999).  
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Záver  

Z popísaného teda vyplýva, že z perspektívy sociálnej práce a socioterapie je podstatné zaoberať sa 

dosahom pohlavia/gender v terapii a v role terapeutky a terapeuta skúmať kultúrnu a sociálnu situova-

nosť, poznať kultúrne diskurzy, existujúce sociálne praktiky, ako i svoje presvedčenia a očakávania a 

spoločenské princípy súvisiace s gender. Prikláňame sa k názoru A. Tokárovej (2011), ktorá tvrdí, že 

moderná sociálna práca, v rámci ktorej chápeme aj už spomínanú socioterapiu a pomáhajúce povola-

nia, si vyžadujú v rámci novej kultúry práce aj novú genderovú filozofiu starostlivosti, nakoľko 

v zaužívanom význame klasickej etiky a sociálnej praxe je starostlivosť feminizovaná a privatizovaná, 

spája sa so ženou, vníma sa ako niečo, čo je ženám dané, čo patrí k ich podstate.   

Ako uvádzajú Š. Gjuričová a J. Kubička (2009, s. 52), genderová perspektíva môže pre terapeutky 

a terapeutov a sociálne pracovníčky a pracovníkov „priniesť iné porozumenie, než na aké boli zvyk-

nutí, ponúka napr. spochybnenie normatívneho vnímania ako sa normálni muži a ženy v rodinách 

správajú, porozumenie pre pocity a správanie, ktoré nás naučila naša kultúra, ale i porozumenie sle-

pým uličkám vzťahov“. 

Sociálny pracovník, ktorý aplikuje genderovo citlivý prístup, je znalý problematiky genderovej so-

cializácie, segregácie, hodnôt a štandardov ženskosti a mužskosti, vo svojom prístupe odráža nespra-

vodlivé rozdelenie moci medzi mužov a ženy pracujúc na zmene nerovného rozloženia moci. Hlavný 

dôraz sa v sociálnej práci kladie na identifikáciu príčin sociálnych problémov žien a mužov a na špe-

cifické prístupy k ich riešeniam, napr. k ženám ako obetiam rodového násilia, k špecifickým situáciám 

osamelých matiek a otcov, k diskriminácii pri zverovaní detí do starostlivosti (Tokárová 2011). 

Pri práci sociálnej pracovníčky a pracovníka považujeme zároveň za kľúčové rozoznávať prítom-

nosť genderových procesov v terapii a práci s klientom a pod. Napriek snahe odborníčok a odborní-

kov zaoberajúcich sa touto problematikou konštatujeme, že táto téma v praxi sociálnych pracovníčok 

a pracovníkov na Slovensku nie je uplatňovaná. 
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