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K některým úlohám studijního oboru sociální 
prace  

 
Pavel Kliment 

 
 Abstrakt: Ve svém příspěvku pojednávám o úlohách studijního 
oboru sociální práce ve společnosti založené na vědomostech. Pokouším 
se nastínit skutečnost, že se pole praxe sociální práce v současné společ-
nosti neustále proměňuje a tuto proměnu musí reflektovat jak sociální 
práce jako vědní obor, tak i sociální práce jako studijní disciplína. 
V těchto souvislostech upozorňuji na nutnost zavedení nových přístupů 
v procesu profesionální přípravy budoucích, ale též i stávajících sociál-
ních pracovníků. 
  
 Abstract: In my contribution, I deal with some aspects of the Social 
Work study subject within the knowledge-based society. I attempt to at-
tract attention to the fact that role of social work in the present society 
continuously varies and these variations must be reflected in Social 
Work both as a study subject and a scientific discipline. Considering 
these conditions, I would like to emphasize the necessity of introduction 
of new approaches into the process of professional training of potential 
or existing social workers. 
 
 Klíčová slova: vědomost, dovednost, funkční gramotnost, typy 
funkční gramotnosti, adaptace na změnu.  
 
 S ohledem na téma konference se nejprve pokusím nastínit úlo-
hu samotných vědomostí v současné společnosti, abych se následně 
pokusil o postižení úlohy sociální práce v nastalých sociálních 
podmínkách.  
 Úloha vědomostí, takto výsledků poznávacích procesů, se v prů-
běhu vývoje lidstva zásadním způsobem změnila. V ještě nedávné 
minulosti byly nabyté vědomosti spojeny spíše s otázkami bytím 
jedince, měly za úkol podporovat sebepoznání jedince. Pokud se 
jednalo o praktickou využitelnost vědění, tak ta se omezovala na 
rétorické kompetence, kdy se řešilo, co říci a jak to říci. Teprve ná-
sledně začalo být vědění spojováno s jednáním individua. Nej-prve 
se vědomosti začaly uplatňovat v procesu průmyslové revoluce, ná-
sledně začaly být uplatňovány v procesu růstu produktivity práce a 
teprve v posledních padesáti letech začaly být vědomosti uplatňo-
vány v procesech vedení a provázení lidí obecně. Byly odkrývány 
znalosti, jak mohou být dnešní vědomosti co nejlépe využity, jaké 
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nové vědomosti jsou potřebné, zda jsou prakticky upotřebitelné a 
co je nutno udělat, aby naše poznávání bylo co nejvíc efektivní.1 
 Drucker zdůrazňuje nutnost aplikace nabytých vědomostí, je ur-
čující, jak může být vědomostí co nejlépe využito, aby bylo dosa-
ženo žádoucích ekonomických, ale též sociálních výsledků. Znalosti 
se tak v jeho pojetí stávají primárním výrobní faktorem, půda, 
práce a kapitál se staly faktory až sekundárními. Sekundární vý-
robní faktory mohou být získány, pokud máme k dispozici zna-
losti.2 Z tohoto tvrzení lze odvodit tvrzení, že vědění znamená moc. 
Přičemž nemusí jít pouze o využití znalostí k dosažení žádoucích 
ekonomických výsledků, ale též výsledků sociálních, potřebné zna-
losti jsou prostředkem k dosažení očekávané sociální změny. So-
ciální pracovník tedy musí, má-li být ve své činnosti úspěšným, 
disponovat žádoucí škálou takových znalostí.  
 Jeví se tedy účelným rozlišovat mezi vědomosti jako prostými 
informacemi zobrazujícími skutečnosti na straně jedné a jejich 
možností aplikace v konkrétním jednání na straně druhé. Je nutno 
konstatovat, že český jazyk nemá dostatek adekvátních termínů, 
které by uvedené odlišení bezkonfliktně zachytilo. V psychologické 
literatuře bývá někdy rozlišováno mezi vědomostmi a dovednos-
tmi. Vědomost je chápána jako organizace neboli systém informací 
o jistém objektu nebo objektech vnitřního a vnějšího světa.3 Jinými 
slovy lze vědomost chápat jako osvojenou (naučenou) zásobou po-
znatků o světě.4 Jednotlivé vědomosti vytvářejí soubory vědomostí, 
pomocí nichž zobrazuje individuum svůj životní svět. Dané soubory 
vědomostí pomáhají tento svět strukturovat, pomocí nich indivi-
duum postihuje jednotlivé vztahy mezi strukturními prvky světa. 
Díky této strukturaci se jedinci stává jeho životní svět srozumitelný 
a z jeho pohledu ve své stálosti a proměnlivosti též kontrolovatelný. 
Naproti tomu dovednost vyjadřuje skutečnost, že nabyté vědomosti 
dokáže individuum využívat v reálném životě, je zde zdůrazněn ap-
likační charakter vědomostí, osvojené dovednosti zvyšují adaptivní 
potenciál jedince.  

                                                 
1 Srov. Drucker, Peter. Postkapitalistická společnost. 1. vyd. Praha: Management 
Press, 19993, s. 25 an. 
2 Srov. Drucker, Peter. Postkapitalistická společnost. 1. vyd. Praha: Management 
Press, 19993, s. 25 an. 
3 Srov. Říčan, Pavel. Psychologie osobnosti. 2. vyd. Praha: Orbis, 1975, s. 133.  
4 Srov. Balcar, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti. 2. vyd. Chrudim: 
Mach, 1991, s.101.  
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 Rozlišovat mezi pojmy vědomost a dovednost s ohledem na 
možný výsledek vzdělávacích aktivit se jeví bezesporu jako účelné, 
pak by bylo vhodnější spíše než o společnosti založené na vědo-
mostech hovořit o společnosti založené na dovednostech. Vše však 
komplikuje skutečnost, že pokusy užívat pojmu dovednost ve výše 
naznačeném smyslu v psychologii opakovaně selhaly, zmíněný po-
jem je spíše využíván ve smyslu zvládnutí žádoucích psychomoto-
rických aktivit (dovednost sedět, stát, chodit a podobně).  
 Možnou cestou se jeví používání pojmu funkční gramotnost. Za 
funkční gramotnost lze považovat schopnost umět nabyté vědo-
mosti kontextuálně využívat, jakož i umět se orientovat ve světě 
expandujících informací, neboli umět reagovat na nastalou změnu 
(o čemž pojednávám v textu níže). Funkční gramotnost je defino-
vána jako schopnost svého nositele participovat ve světě informací, 
což je předpokladem adekvátní integrace do existující společnosti.5  
 Pokud se tedy o současné společnosti ve společenských vědách 
hovoří jako o společnosti založené na vědomostech, tak by tyto mě-
ly být chápány ve smyslu dosažení funkční gramotnosti. Na vzdělá-
vání v sociální práci musí být nahlíženo jako na proces provázení a 
vedení studentů s cílem naučit je, jak lze nabyté vědomosti adek-
vátně využít v praxi sociální práce. Cílem je, aby stávající, ale též i 
budoucí sociální pracovníci nebyli toliko gramotní v prob-lematice 
teorie sociální práce, ale aby dosáhli rovněž funkční gra-motnosti 
v dané oblasti.  
 Je problematické vymezit základní okruhy funkční gramotnosti 
sociálního pracovníka. Rabušicová uvádí, že jedinec v soudobé 
společnost by měl být v ideálním případě nositelem funkční gra-
motnosti literární (vyhledávat a používat jednotlivé informace 
v literárním textu), dokumentové (vyhledávat a používat informace 
v jednotlivých dokumentech) a numerické (používat jednotlivé ma-
tematické operace).6 Je zřejmé, že těžiště práce sociálního pracov-
níka nespočívá v brilantním zvládnutí numerických operací, dosa-
žení numerické funkční gramotnosti je bezesporu u něj žádoucí, 
nelze však danou gramotnost u něj považovat za stěžejní. Jeví se 
však účelným vedle literární a dokumentové funkční gramotnosti u 
sociálního pracovníka dále vyžadovat funkční gramotnost komuni-

                                                 
5 Srov. Rabušicová, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: 
Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002, s. 10-11. 
6 Srov. Rabušicová, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu. 1. vyd. Brno: 
Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002, s. 85-86. 
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kativní, tedy umět komunikovat se svými klienty, eventuelně part-
nery. Jedná se o dovednost efektivní komunikace, za kterou lze po-
važovat schopnost adekvátního sdělování a přijímání významů, 
které jsou obsaženy v interakci. Komunikativní funkční gramotnost 
lze považovat za základ praktické práce s klientem, efektivní ko-
munikace je prostředkem dosažení sociální změny, rovněž je pod-
kladem schopnosti sociálního pracovníka kooperovat v rámci pra-
covního týmu.  
 Z výše uvedených okruhů funkční gramotnosti je snadné vysou-
dit, že takto obecně definované cílové kategorie nelze v oblasti vý-
uky sociální práce dosáhnout jednostrannou orientací na běžné 
formy univerzitního studia, myslím tím přednášky a semináře ve 
svých obvyklých podobách. Vzdělávání v sociální práci by mělo 
v sobě obsahovat (v souladu v souladu s výše uvedeným) jak prvky 
formálního, tak i prvky informálního vzdělávání. Dané pojmy užívá 
Bartoňková se Šimkem, kdy formální vzdělávání je orientováno na 
rozvoj schopností osvojovat si poznatkové struktury, informální je 
pak orientováno na rozvoj dovedností prakticky uplatňovat získané 
vědomosti v praxi.7 
 Navíc je žádoucí, aby se ve svém přístupu jednalo o spíše o 
vzdělávání sobě rovných než o vzdělávání shora v pojedí Jarvise. 
“Vzdělávání shora je model, který ukazuje, že vzdělávání je funkcí 
sociálního systému, tedy že sociální systém umisťuje jedince ve 
společnosti prostřednictvím vzdělávacích procesů. Vzdělávání sobě 
rovných předpokládá, že jedinec je svobodný, schopný se rozvíjet a 
realizovat svůj vlastní potenciál a tvořit lidský sociální řád jako vý-
sledek svých nově objevených znalostí, schopností a zkušeností.“8 
 Nenastávají žádné výraznější obtíže, pokud jsou prvky „vzdělá-
vání sobě rovných“ užívány v procesu zvyšování kvalifikace stáva-
jících sociálních pracovníků. Tyto však nastanou v prezenčních 
formách studia, kdy studenti, budoucí sociální pracovníci zpra-
vidla nevycházejí z praxe, mezi vyučující a studenty pak vězí po-
měrně výrazná vědomostní mezera. Dané činí výukovou interakci 
výrazně asymetrickou v neprospěch studentů, jedná se spíše o 
„vzdělávání shora“, což vcelku negativně ovlivňuje i výslednou 
kvalitu výukového procesu. Student je v takové situaci spíše veden, 

                                                 
7 Srov. Bartoňková, H.; Šimek, D. Andragogika. Studijní texty pro distanční 
studium. 1. vyd. Olomouc: FF UP, 2002, s. 44. 
8 Bartoňková, H.; Šimek, D. Andragogika. Studijní texty pro distanční studium. 1. 
vyd. Olomouc: FF UP, 2002, s.19. 
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zaujímá pasivní roli, výsledky výukového procesu mají povahu vě-
domostí. Vzdělávací proces pak v sobě nese znaky více formálního, 
než informálního vzdělávání. 
 Je žádoucí daný poměr více zvrátit ve prospěch informálního 
vzdělávání, cestou k tomuto je snaha více využívat některých forem 
výuky, které doposud na univerzitní půdě zcela nezdomácněly. 
Upozorňuji, že nevolám po jednostranné orientaci k informálnímu 
jednání, je nutno vytvořit vzdělanostní základ, který může být 
v budoucnu studenty kdykoliv konkretizován na reálné problémy 
praxe. Studenti by však měli být vzděláváni k oné schopnosti kon-
kretizace. Vlastní poměr mezi formálním a informálním vzdělává-
ním v sociální práci by se však měl blížit k rovnováze, zatím je pa-
trna nerovnováha v neprospěch právě infromálního vzdělávání.  
 Otázkou je, jaké postupy zvolit, aby se sledovaný poměr ve vzdě-
lávacích přístupech skutečně zvrátil. Předně je nutno dát ve výuce 
větší prostor, ve srovnání se současností, praktické výuce v příp-
ravě studentů. Havrdová zmiňuje, že ve vybraných zemích Evropy 
je 30-50 % výuky věnováno právě praktické výuce. Zavádění a or-
ganizace praktické výuky do studia s sebou přináší též další žádoucí 
efekt, a to je skutečnost, že se proces zavádění a organizování 
praktické výuky stává postupně podnětem k setkávání a dialogu 
mezi dvěma do té doby relativně autonomními světy, a to světem 
akademický a světem praxe sociální práce.9 Uvedená setkávání, 
vedle konferencí a rozličných profesně orientovaných kurzů, jsou 
prostředkem získávání nových zkušeností na poli sociální práce. 
Dochází tak k obohacování zúčastněných stran setkání, dotčené 
strany se tak učí navzájem a nemusí být objevováno již poznané.10 
 Funkční gramotnosti se dá dobrat též zaváděním supervize do 
procesu výuky, kasuistických seminářů, jakož i faktických partici-
pativních metod vzdělávání. Řešené školní úkoly by rovněž měly 
plnit problémy, které mají své kořeny v praxi sociální práce. Sys-
tém vzdělání sociálních pracovníků dále musí naplňovat úlohy so-
ciální práce jako takové. Úlohou sociální práce je odhalování, vy-
světlování, zmírňování a řešení sociálních problémů.11 Sociální 

                                                 
9 Srov. Havrdová, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce. Vydaní neuvedeno. 
Praha: OSMIUM, 1999, s. 13-14. 
10 Srov. Adams, Robert, Dominelli, Lena, Payne, Malcolm. Social Work: Themes, 
Issues and Critical Debates.New York: PALGRAVE, 1998, s. 99-101.  
11 Srov. Matoušek, Oldřich. Slovník sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003, s. 
213.  
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problém je z pohledu individua, skupiny nebo komunity aktem ne-
schopnosti adaptovat se na změny panující v daném sociálním 
prostředí. Je zřejmé, že ono sociální prostředí se neustále vyvíjí a 
tím i proměňuje, což je a dále i musí být samotnou vědou reflekto-
váno. Zmiňovaná proměna sociálního prostředí s sebou přirozeně 
přináší i modifikaci cílů sociální práce. Teorie a praxe sociální 
práce je dynamickým systémem, který neustále musí redefinovat 
své jednotlivé specifické cíle, tomu přizpůsobovat své metody a 
techniky práce, jakož i neustále měnit profesionální přípravu bu-
doucích, ale i stávajících sociálních pracovníků.  
 Právě otázka stanovení cílových kategorií v rámci studia so-
ciálně práce je značně problematická. Nelze totiž bezezbytku anti-
cipovat všechny možné situace, které se mohou v praxi sociálního 
pracovníka vyskytnout. Rovněž nelze odhadnout další vývoj spo-
lečnosti a související výskyt sociálních změn, které mají být v bu-
doucnu korigovány eventuelně řešeny právě na poli sociální práce. 
Rabušicová v této souvislosti upozorňuje, že stěžejním cílem vzdě-
lávacího procesu v dnešní společnosti by se měla stát příprava člo-
věka na potenciální změnu.12  
 Sociální pracovník by měl být připravován na výskyt takových 
změn s vědomím, že anticipace změny v jedinci vyvolává iracio-
nální odpor (tak jako u našich klientů). Je přirozené, že vidina 
změny vyvolává u individua pocit ztráty, čímž je narušena jeho po-
třeba bezpečí, a to i přesto, že případná změna s sebou může přiná-
šet poměrně významné zisky. Studenti by měli být trénováni 
v dovednosti vidět ve změně jak ztráty, tak i přínosy a výzvy. Vývoj 
společnosti s sebou přináší řadu změnou a sociální práce jako obor 
induktivní a empiricky orientovaný musí na dané změny adekvátně 
reagovat, což se odrazí též na poli praxe sociální práce. Příprava na 
změnu v sobě zahrnuje schopnost sociálního pracovníka vystupo-
vat relativně autonomně na poli sociální praxe. Sociální pracovník 
by měl konkrétně umět sám s ohledem na nastalou změnu redefi-
novat cíle své činnosti, jakož i případně umět redefinovat a doplnit 
svou identitu sociálního pracovníka, dále by měl užívat žádoucích 
technik sociální intervence přiléhavě nastalému kontextu, tento by 
měl odpovídajícím způsobem určit. V rámci přípravy na změnu by 
měl umět též průběžně doplňovat svůj znalostní aparát, jakož i řídit 
svůj další profesionální rozvoj. 
                                                 
12 Srov. Rabušicová, Milada. Gramotnost: staré téma v novém pohledu.1. vyd. Brno: 
Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2002, s. 168.  
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 Z výše uvedeného vyplývá, že pokud mají být studenti sociální 
práce odpovídajícím způsobem provázeni svými vyučujícími do 
dynamického stavu, který nese označení funkční gramotnost, tak to 
pro tyto vyučující znamená změnit některé vlastní zaběhnuté formy 
výuky a překonat tak případnou obavu z těchto změn. Vyučující je 
povinován hledat stále nové a optimální cesty výuky, řídí tak 
vlastní změnu přístupů ke studentům, k praxi a teorii sociální 
práce a zvyšuje tak vlastní funkční gramotnost učitele sociální 
práce.  
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