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1 INŠTITUCIONALIZÁCIA ŠKOLSKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

V KONTEXTE POSTMODERNY  

 

 

ociálna práca ako profesia je v súčasnosti konfrontovaná s roz-
ličnými názormi spochybňujúcimi jej opodstatnenosť. Hovorí 

sa o tzv. kríze v sociálnej práci, ktorá je vnímaná v širšom kontexte 
profesionálnych, organizačných, sociálnych a politických zmien 
prebiehajúcich od 60. rokov 20. storočia (Asquith, Clark a Water-
house 2005). Pochybnosti súvisia hlavne so schopnosťou sociálnej 
práce riešiť aktuálne sociálne problémy a reagovať na dobové vý-
zvy. Nejednoznačnosť názorov na to, čo je sociálna práca a aká by 
mala byť jej úloha v spoločnosti, pramení do veľkej miery z ambi-
valentnosti profesie. Súvisí s variabilitou a širokou škálou úloh, 
pozícií a činností sociálnych pracovníkov, ale aj s existenciou rôz-
nych definícií toho, čo je sociálna práca a aká je jej povaha. Sociálna 
práca sa musí v mnohých ohľadoch vyrovnávať s fragmentáciou, 
ktorá je spôsobená diverzifikáciou, individualizáciou a mnohými 
ďalšími znakmi postmodernej spoločnosti (Chytil 2007; Keller 
2007; Zita 2008b; Navrátil 1998, 2005 a i.).1  

Rôznorodosť môže na jednej strane znamenať pozitívum v zmysle 
možnosti voľby, na druhej strane sa môže spájať s nejasným obra-
zom o sociálnej práci a následne prispievať k neistote. Vytráca sa 
pocit štruktúrovanosti každodennej reality. Individualizmus ako 
jeden z dôsledkov postmodernej spoločnosti sa v tejto súvislosti 
môže vnímať nielen ako príležitosť na sebarealizáciu a autonómiu 
jednotlivca, ale aj ako nárast tlakov na samostatné zvládanie života 
(Navrátil a Navrátilová 2008).  

                                                           
1  K nim zaraďuje Payne (2009) napr. rýchlosť nastupujúcich zmien, rastúci význam 

rozdielností, pluralitu, relativitu, nárast možností a slobody voľby, zvyšovanie pove-
domia o sociálne konštruovanej povahe ľudskej existencie. 
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Vplyv uvedených postmoderných dôsledkov na sociálnu prácu je 
v československom odbornom diskurze reflektovaný najmä v po-
dobe konštatovania nízkej miery inštitucionalizácie sociálnej práce. 
Niektorí autori uvažujú o príčinách tohto stavu vo väzbe na vní-
manie sociálnej práce ako tichej profesie2 (napr. Zita 2008b a i.). 
Nízka miera ukotvenia a ustanovenia sociálnej práce v súčasných 
podmienkach sa prejavuje predovšetkým v nedostatočnej pomoci 
klientom a klientkám, nedostatočnej schopnosti sociálnych pracov-
níkov a pracovníčok sformulovať vlastnú špecifickú ponuku3 
a nízkom povedomí verejnosti o špecifikách pomoci zo strany so-
ciálnych pracovníkov (Musil 2008). Táto nejasnosť sa následne 
premieta aj do pomoci poskytovanej sociálnymi pracovníkmi 
a pracovníčkami, ktorá mnohokrát nie je považovaná za systema-
tickú, štandardnú a očakávanú potenciálnou klientelou. V odbor-
nom diskurze je tak často pertraktovaná otázka budúcnosti sociál-
nej práce. Do popredia sa dostáva myšlienka potreby vytvorenia 
dialógu o rekonštrukcii sociálnej práce v postmodernom svete 
(Noble 2004). Tieto skutočnosti nás tiež vedú k úvahám o možnos-
tiach podpory procesu postmodernej inštitucionalizácie školskej 
sociálnej práce v podmienkach Slovenskej republiky. Vychádzame 
pritom z konštatovania Musila (2013) o tom, že tradičný spôsob 
ustanovenia sociálnej práce, prezentovaný v zahraničnej spisbe, 
u nás zrejme v dôsledku súčasne nastavených podmienok nebude 
možný.  

Úroveň uznania potreby sociálnej práce významne závisí od po-
žiadavky jej plnohodnotnej akceptácie ako profesie, pre ktorú sú 
príznačné určité špecifiká. Musil (2012) v tomto kontexte formuluje 
charakteristiky viažuce sa na inštitucionalizáciu sociálnej práce ako 
pomáhajúceho odboru. Súčasne ide aj o základné predpoklady, 

                                                           
2  Prívlastok môže signalizovať napr. prejav nesúhlasu, neistoty, skromnosti, preťaže-

nosti, bezmocnosti či apatie sociálnych pracovníkov a pracovníčok. 
3  To, čo je pre sociálnu prácu charakteristické, čím sa odlišuje jej pomoc od pomoci 

iných profesií. 
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nevyhnutné na uznanie profesie školskej sociálnej práce v pod-
mienkach Slovenska. Týmito znakmi sú predovšetkým:  

 uznanie špecifického problému v spoločnosti a zároveň špeci-
fického problému školskej sociálnej práce, 

 uznanie, že existuje špecifický spôsob riešenia problému 
(napr. každý vie, čo môže očakávať od školského sociálneho 
pracovníka a pracovníčky), 

 očakávanie v spoločnosti, že školskí sociálni pracovníci a pra-
covníčky budú ponúkať pomoc tým, ktorí sú s problémom 
konfrontovaní, 

 ľudia od seba vzájomne očakávajú, že keď budú s problémom 
konfrontovaní, tak sa obrátia na školských sociálnych pracov-
níkov a pracovníčky a budú očakávať pomoc z ich strany, a to 
uznaným a všeobecne akceptovaným spôsobom.  

Uvedené charakteristiky sa viažu najmä na oblasť spoločenského 
uznania profesie. Zložitosť naplnenia tejto požiadavky v postmo-
dernej spoločnosti hodne súvisí s vymedzením pojmu profesia, 
vnímaného ako autonómny systém, ktorý sa musí ustanoviť sám. 
Toto ustanovenie alebo formovanie znamená dlhodobý proces 
a zrenie, ktoré sú spájané so získavaním autority a autonómneho 
konania (Wilensky 1964, in: Hofreiter 2009). Taktiež ide o proces 
monopolizácie, znamenajúci spoločensky priznanú legitimitu tej- 
-ktorej profesie podieľať sa na riešení špecifických problémov. Tá 
bola príznačná pre ustanovenie profesií v modernej spoločnosti. 
V tom čase bola myšlienka kreovania jednotlivých profesií spojená 
so získaním dôvery (presvedčením) verejnosti a štátu o výlučnej 
kompetencii danej profesie (jej monopole) na riešenie celospolo-
čenských (prierezových) problémov, čo sa následne premietlo aj do 
legislatívy a ďalších opatrení zabezpečujúcich týmto profesiám 
legitimitu (Musil 2012). Existujúce podmienky sťažujú zriadenie 
novej pozície daným spôsobom v dôsledku toho, že nedochádza 
k žiadnym garanciám monopolu, ale uznanie sa získava prostred-
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níctvom interdisciplinárnych tímov zameraných na riešenie tzv. 
akútnych (aktuálnych) problémov a momentálnych záujmov (Mu-
sil 2012).  

Ako sme naznačili vyššie, postmoderná inštitucionalizácia sociál-
nej práce je neodmysliteľne previazaná aj s otázkou tzv. novej pro-
fesionalizácie sociálnej práce. Koncept profesionalizácie4 umožňuje 
porozumieť rozdielom jednotlivých profesií, ich služieb a kľúčo-
vých zámerov (Lipsky 2010). Ako uvádza Matulayová (2010), od 
procesu profesionalizácie sa očakáva zvyšovanie informovanosti 
verejnosti o sociálnej práci, zvýšenie statusu sociálnej práce, čo 
predpokladá iniciatívu samotných sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok. Tento aspekt je obzvlášť dôležitý na etablovanie školskej 
sociálnej práce. Je pritom potrebné brať na vedomie súčasný kon-
text a podmienky výkonu sociálnej práce ovplyvnené sociálno-
politickou situáciou, ekonomickými podmienkami a pod.  

Koncept nového profesionalizmu prináša nový pohľad na zabez-
pečenie legitimity sociálnej práce prostredníctvom redefinovania 
jej roly. Spočíva v proaktívnom prístupe sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok k ich vlastnému rozvoju a vymedzeniu sféry pôsob-
nosti. Zmeny, ktoré sa týkajú procesu postmodernej profesionali-
zácie, je možné rozdeliť do oblasti funkčného a postojového rozvo-
ja (Evans 2008). Ide o proces, prostredníctvom ktorého by malo 
dochádzať ku skvalitňovaniu profesionálneho výkonu a ktorý vy-
žaduje zmenu v prístupe sociálnych pracovníkov a pracovníčok. 
Mal by tiež viesť k zvyšovaniu statusu profesie prostredníctvom 
preukázania vedomostí, poznatkov a najmä toho, čo odlišuje po-
moc, ktorú ponúkajú sociálni pracovníci a pracovníčky, od iných 
druhov pomoci. 

Na ustanovenie profesie v postmodernej spoločnosti sa tak ukazuje 
ako dôležité uznanie špecifického spôsobu pomoci sociálnych pra-

                                                           
4  Otázkam profesionalizácie a etablácie sociálnej práce sa bližšie venuje Balogová 

(2010). 



1 Inštitucionalizácia školskej sociálnej práce v kontexte postmoderny 

 
20 

covníkov pri riešení prierezových problémov, a to prostredníctvom 
prispenia k riešeniu akútneho (aktuálneho) problému (Musil 2012). 
Preukázanie ich prínosu medzi ostatnými profesionálmi a profe-
sionálkami je zároveň základným predpokladom vnímania sociál-
nych pracovníkov ako rovnocenných partnerov pri riešení dôleži-
tých tém; schopnosť sociálnych pracovníkov a pracovníčok po-
núknuť špecifický typ pomoci sa spája s témou ich identity a roly.  

Sociálna práca ako profesia v súčasnej dobe čelí otázkam súvisia-
cim so stratou profesijnej identity, čo má následne vplyv na prijí-
manie, udržanie a službu profesie (Asquith, Clark a Waterhouse 
2005). Určitým prejavom je napríklad skutočnosť, že sociálni pra-
covníci a pracovníčky čoraz častejšie spájajú svoju identitu 
s problémami a cieľovými skupinami, a nie s profesiou sociálnej 
práce. Ako mimoriadne významná sa tak ukazuje potreba objasniť 
profesionálnu identitu, a to predovšetkým kvôli zabezpečeniu jas-
ného vymedzenia roly sociálneho pracovníka a pracovníčky, ktorá 
sa odvíja aj od meniaceho sa charakteru vzťahu medzi pracovní-
kom a klientom. V súvislosti s procesom tzv. postmodernej inštitu-
cionalizácie sociálnej práce sa rola nechápe v tradičnom ponímaní 
ako napĺňanie očakávaní prostredníctvom jednotlivých činností, 
ale znamená schopnosť sociálnych pracovníkov a pracovníčok 
vymedziť svoju úlohu pri riešení akútnych problémov hlavne vo 
vzťahu k svojim zamestnávateľom (Musil 2012). Autor upozorňuje 
na dôležitosť splnenia podmienky aktívneho prístupu zo strany 
sociálnych pracovníkov najmä s ohľadom na nejasné predstavy 
o sociálnej práci v minulosti a ich pretrvávanie a prehlbovanie 
v súčasnosti. 

Zmena spočíva aj vo vymedzení pomoci. Momentálne badať od-
klon od pomoci v riešení problémov k podpore rozhodovania 
klientov. Zámerom je pomôcť klientom a klientkám získať kontro-
lu nad vlastným životom (Navrátil a Navrátilová 2008). Do popre-
dia sa súbežne dostáva partnerský prístup a vnímanie klienta ako 
experta na vlastný život. Musil (2012) považuje za špecifický typ 



Školská sociálna práca 

 
21 

pomoci sociálnych pracovníkov a pracovníčok v postmoderne po-
moc ľuďom v zvládaní interakcií a riešení ťažkostí, ktoré vznikajú 
v dôsledku problémových interakcií. Dôraz na sociálne interakcie, 
v zmysle napĺňania požiadavky sociálnej integrácie a vymedzenia 
sféry pôsobenia sociálneho pracovníka a pracovníčky, je súčasťou 
poslania sociálnej práce. Takýto uhol nazerania na význam sociál-
nej práce nachádzame napr. u Payna (2005, 2009), v definícii IFSW, 
či u Ůlehlu (2005). Cieľom sociálnej práce je pritom prispieť 
k tomu, aby boli reakcie na oboch stranách prijateľnejšie. Ide o zá-
kladný rozdiel v porovnaní so spájaním sociálnej práce s jedno-
stranným pôsobením a kompenzáciou problémov klientov a klien-
tiek. Zameranie sa na podporu zmeny je tu na obidvoch stranách 
ponímané ako rozšírenie kompetencií sociálneho pracovníka a pra-
covníčky. V modernom poňatí išlo skôr o saturovanie deficitov 
klienta, čím dochádzalo k pretrvávaniu problémov a k nejasnos-
tiam súvisiacim s vymedzením pomoci sociálnej práce (Musil 
2013).  

Neurčitosť a neistota sprevádzajúce prax sociálnej práce v postmo-
dernej spoločnosti znamenajú pre sociálnu prácu požiadavku ref-
lexivity vlastného konania, jeho príčin a dôsledkov (Payne 2009). 
Ide o proces, na ktorom participujú aj samotní klienti a klientky, 
chápaní ako prijímatelia služieb školských sociálnych pracovníkov 
(napr. rodičia, žiaci, škola, iné inštitúcie a pod.). Uvedený prvok je 
v školskej sociálnej práci mimoriadne dôležitý pri práci so všetký-
mi systémami a ich zapájaním do riešenia. Môže slúžiť aj ako pro-
fylaxia v podobe včasného rozpoznania určitého napätia v interak-
cii dieťaťa so školou. Ide o proces zložený z analýzy celkového 
stavu (klientových myšlienok, názorov, možností). V procese zme-
ny (rekonštrukcie), dochádza k prehodnocovaniu klienta ním sa-
mým. Svoju situáciu i seba začína vidieť v novom svetle. Predpo-
kladom tejto zmeny je u sociálnych pracovníkov vysoký stupeň 
sebauvedomenia. Zahŕňa hlavne uvedomenia si vlastných rolí, 
ktoré ovplyvňujú ich prax (Howe 2009).  
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Vyjednávanie rolí a reflexivita sú imanentnou súčasťou dnešnej 
sociálnej práce. Práve posilňovanie sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok v zmysle ich aktívneho prístupu k vyjednaniu svojej roly, 
spojenej s činnosťami smerujúcimi k zvládaniu problémov v inter-
akciách medzi žiakom a prostredím, by mohlo byť jednou z ciest 
k zavedeniu školskej sociálnej práce do slovenských škôl. To však 
u sociálnych pracovníkov predpokladá vzájomnú kooperáciu 
a rešpektovanie rôznych predstáv o sociálnej práci, ktorá by sa 
mohla stať základom pre formulovanie tzv. spoločnej ponuky 
(Musil 2008).5 Okrem iného ide aj o proces rozvíjania vlastných 
koncepcií, myšlienok a námetov na poskytovanie takých služieb 
a pomoci, ktoré nateraz nie sú existujúcimi profesiami v školách 
ponúkané, no pritom sú žiadané.  

Ako významná opora pri výkone intervencií a poskytovaní služieb 
školských sociálnych pracovníkov sa stala ekologická perspektíva, 
ktorá podnecuje uvedomenie, že problémy žiakov si vyžadujú in-
tervenciu viacerých systémov. Zároveň znamená, že organizačná 
kultúra a štruktúra školy vytvárajú rôzne úlohy a oblasti pôsobenia 
jednotlivých profesionálov a profesionálok v školskom systéme, 
ktoré by podľa nášho názoru nemali byť nemenné, ale mali by 
reflektovať súčasné potreby detí a ich rodín.   

 

1.1  EKOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA AKO REFERENČNÝ 
RÁMEC SOCIÁLNEJ PRÁCE V ŠKOLÁCH 

 

Školská sociálna práca sa snažila od svojich počiatkov prispôsobo-
vať svoje intervencie aktuálnym spoločenským požiadavkám. Po-
čas jej vývoja bol jej výkon determinovaný preferenciou rôznych 

                                                           
5  Bližšie sa týmto aspektom, ako aj jednotlivým stratégiám komunikácie, ktoré by 

prispeli k formulovaniu spoločnej ponuky sociálnych pracovníkov a pracovníčok 
a k rešpektovaniu rôznych predstáv o sociálnej práci, venuje Musil v príspevku Růz-
norodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu „sociální práce“ (Musil 2008). 
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prístupov.6 V teórii aj praxi sa ako mimoriadne vhodná ukázala 
aplikácia ekologickej perspektívy. Zmenu nazerania na školu 
a úlohu školskej sociálnej práce podnietili spoločensko-politické 
procesy prebiehajúce v druhej polovici 20. storočia. Ukázala sa 
potreba zintenzívnenia spolupráce školských sociálnych pracovní-
kov s učiteľmi, komunitou a žiakmi. Cieľom bola zmena vnímania 
školy ako súčasti širšieho systému a jej premena na systém otvore-
ný individuálnym vzdelávacím potrebám žiakov.7 Školská sociálna 
práca tu bola považovaná za podporný nástroj systémovej preme-
ny škôl. 

Základy ekologickej perspektívy, ako kľúčového teoretického rám-
ca, ktorého využitie je prítomné v školskej sociálnej práci dodnes, 
spočívajú vo všeobecnej teórii systémov. Jedným z jej hlavných 
zakladateľov bol Bertallanfy, ktorý ju aplikoval osobitne vo vzťahu 
k biologickým systémom. Prelomovým bolo rozpoznanie významu 
tejto teórie aj pre sociálne systémy.8 Všeobecná teória systémov 
bola využívaná v oblasti sociálnej práce už od polovice 50. rokov 
20. storočia (Bowen 2004; Payne 2005). Jej plné rozvinutie a výraz-
ný vplyv na sociálnu prácu sa prejavuje približne v 60. – 70. rokoch 
20. storočia (Chavkin 1993; Hollstein-Brinkmann 2001; Howe 2009).  

Najväčší význam využitia systémových konceptov9 v sociálnej 
práci spočíva podľa Hollstein-Brinkmann (2001) predovšetkým 

                                                           
6  Mnohé z nich mali svoj pôvod v iných vedách. Príkladom je prenášanie medicín-

skych termínov do oblasti sociálnej práce. Veľký vplyv medicíny a psychológie sa 
odzrkadlil napr. v dôraze na prípadovú prácu a klinickú orientáciu v sociálnej práci.  

7  Bližšie v podkapitole 2.1. 
8  Medzi prvými priekopníkmi v oblasti sociálnych vied, ktorí využívali myšlienku 

systémovej teórie, boli rodinní terapeuti ako napr. Minuchin, Satirová a i. Vnímali 
rodinu ako systém, uprednostňovali skôr riešenie problémov na interpersonálnej 
úrovni a zameriavali sa skôr na prítomnosť než na minulosť. Verili, že otvorené sys-
témy (rodiny) sú zdravšie a adaptabilnejšie v porovnaní s uzavretými systémami 
(Howe 2009). 

9  Systémové teórie prešli určitým vývojom – od teórie rovnováhy, otvorených systé-
mov až po teóriu samoorganizácie (Hollstein-Brinkmann 2001). Otázka využitia sys-



1 Inštitucionalizácia školskej sociálnej práce v kontexte postmoderny 

 
24 

v rozšírení kompetencií konania sociálnych pracovníkov a pracov-
níčok. Takisto predstavujú rámec formujúci predstavy o činnos-
tiach a funkciách školskej sociálnej práce. K ďalším prínosom pre 
sociálnu prácu podľa tohto autora patria nasledujúce skutočnosti: 

 umožňujú skúmanie sociálnych javov, vnímanie osôb a sociál-
nych problémov v ich spojitosti alebo prepletenosti, 

 predstavujú prechod od individualistického k interakcionis-

tickému modelu, 

 odhaľujú komplexitu reálnych životných situácií, 

 predstavujú možnosť aplikovať systémové myslenie aj seba-
reflexívne na sociálnych pracovníkov a pracovníčky a inštitú-
cie sociálnej práce, 

 kladú dôraz na sebaorganizáciu a sebadetermináciu – výsled-
kom je zdôrazňovanie vlastnej zodpovednosti klientov a klien-
tiek za riešenie svojich problémov, 

 slúžia ako operatívna teória poskytujúca referenčný rámec10 – 
umožňujú napojenie rôznych nových sociálnych kontextov 
a zaradenie tých existujúcich z nových hľadísk; prostredníc-
tvom systémovej teórie je možné zachytiť všetky roviny kona-

                                                                                                                       
témových teórií v sociálnej práci je podrobnejšie rozpracovaná autormi Payne (2005), 
Hollstein-Brinkmann (2001) a i.  

10 Slúži na systematizovanie získaných poznatkov o systémoch, s ktorými sociálny 
pracovník a pracovníčka prichádzajú do kontaktu, a to prostredníctvom prepožičania 
a aplikácie jednotlivých pojmov všeobecnej teórie systémov. Payne (2005) ich rozde-
ľuje do troch skupín: 1) pojmy vzťahujúce sa na štruktúru systému: hranice, na zá-
klade ktorých je možné posudzovať systém ako otvorený (umožňujúci výmenu ener-
gie s inými systémami) a uzavretý; 2) pojmy týkajúce sa procesov v systéme: input 
(vstupy), output (výstupy), entropia (entropy), ktorá označuje energiu systému; zna-
mená, že systém je schopný fungovať len vtedy, ak prijíma energiu (vstupy) 
z vonkajšieho prostredia; 3) pojmy vzťahujúce sa na stav systému: homeostáza (rov-
nováha, ktorá umožňuje systému vyrovnávať sa so zmenami), nonsumatívnosť (ce-
lok je viac ako suma jeho jednotlivých častí), reciprocita (zmena v jednej časti systé-
mu vyvoláva zmenu v celom systéme), ekvifinalita (dosiahnutie toho istého výsledku 
rôznymi spôsobmi). K ďalším pojmom patrí napr. autopoiéza – schopnosť sebaobno-
vy a uchovania systému prostredníctvom adaptácie a koordinácie zložitých procesov 
vo vnútri systému a i. 
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nia sociálnej práce a rovnako tak analyzovať inštitúcie sociál-
nej práce. 

Ide o akčné polia sociálnych pracovníkov a školských sociálnych 
pracovníkov, ktoré vytvárajú sféru ich pôsobenia v praxi. Medzi 
tieto systémové roviny konania patria (Pincus a Minahan, in: Payne 
2005; Hollstein-Brinkmann 2001):  

 Systém agenta zmeny – systém je tvorený sociálnymi pracov-
níkmi a organizáciami, v ktorých sú zamestnaní. Spolu 
s klientskym systémom vytvárajú tzv. intersystém.  

 Klientský systém – jednotlivci, skupiny, rodiny, komunity, ktorí 
hľadajú pomoc a spolupracujú s agentom zmeny – sociálnym 
pracovníkom a pracovníčkou. Môže ísť o aktuálnych klientov, 
ktorí súhlasia s pomocou a spolupodieľajú sa na tomto proce-
se, alebo sú to potenciálni klienti, ktorých sa sociálni pracov-
ník pokúša zapojiť do riešenia. Transakcionálny pohľad, ktorý 
je tu dôležitý, spočíva v tom, že problémy nie sú vnímané ako 
vlastnosti ľudí (tie predstavujú len jednu časť, ktorá spoluvyt-
vára problémový stav), ale ako vlastnosti situácie. Ide o nad-
individuálny pohľad a posun od individualistického modelu 
k interakcionistickému.  

 Cieľový systém – ľudia, organizácie, na ktoré musí školský so-
ciálny pracovník vplývať, aby sa dosiahla zmena. Klientský 
systém nemusí byť vždy cieľovým systémom.  

 Akčný systém – ľudia, s ktorými agent zmeny/školský sociálny 
pracovník spolupracuje so zámerom dosiahnutia konkrétnych 
cieľov. Riešenie problémov zahŕňa celú škálu úrovní, ktoré je 
pritom potrebné zohľadniť, ako napr. politické, finančné hod-
noty, reflektovanie vzťahov s nadradenými sociálnymi systé-
mami a pod.   
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Pre školskú sociálnu prácu sa ako vhodné východisko javí uplat-
nenie ekologickej perspektívy.11 Germain (1974, in: Hollstein-
Brinkmann 2001) argumentuje skutočnosťou, že všeobecná systé-
mová teória neponúka riešenia problémov, je zameraná skôr opis-
ne a analyticky. K ďalším dôvodom podľa nej patrí aj ťažká apli-
kovateľnosť technického jazyka systémovej teórie na ľudské sys-
témy a vysoká úroveň abstrakcie všeobecnej systémovej teórie, 
ktorá sťažuje jej aplikáciu na reálne situácie v oblasti sociálnej prá-
ce. Na základe uvedeného môžeme ekologickú teóriu považovať 
za menej abstraktnú formu všeobecnej teórie systémov. 

Ekologickú systémovú teóriu rozvinul koncom 70. rokov Bronfen-
brenner (Howe 2009). Z hľadiska tejto perspektívy je možné do-
siahnuť komplexnosť a vzájomnú prepojenosť ponúkaných služieb 
predovšetkým prostredníctvom spolupráce. Jedným zo základných 
špecifík ekologickej perspektívy je vnímanie človeka v prostredí, 
pričom sa zdôrazňuje vzťah a interakcie medzi jednotlivcom a jeho 
sociálnym a fyzickým prostredím. Predstavuje jadro poznatkov 
v sociálnej práci a je súčasťou pomáhajúceho prístupu (Siporin 
1980, in: Allen-Meares 1995). Odporúčanie využitia ekologického 
konceptuálneho rámca pre školskú sociálnu prácu nachádzame aj 
v štandardoch služieb školských sociálnych pracovníkov a pracov-
níčok (Standards for School Social Work Service 2012). Výhody jej 
uplatnenia v sociálnej práci spočívajú hlavne v tom, že umožňuje 
(Allen-Meares 1995): 

 získať komplexný pohľad, holistické vnímanie ľudí a socio-
kultúrneho prostredia, 

 multidimenzionálne videnie problémov, otvorený, eklektický 
prístup k využívaniu variabilných intervencií,  

 vnímanie prepojenia medzi jednotlivými časťami a celkom. 

                                                           
11  Medzi autorov a autorky zaoberajúcich sa uplatnením tejto perspektívy v oblasti 

sociálnej práce patrí, napr. Germain (1978), Bowen (2004), Allen-Meares (2004), Du-
pper (2003), Payne (2005), Howe (2009), Levická et al. (2013) a i. 
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Ekologická perspektíva pripomína, že zmena v jednej časti systému 
vedie k zodpovedajúcej, recipročnej zmene v celom systéme. Uve-
domenie si širších spojitostí vzťahov pri riešení problémov a situá-
cií medzi rodinou, žiakom a školou je umožnené prostredníctvom 
jednotlivých systémových úrovní: mikrosystém (rodina, trieda a i.), 
mezosystém (interakcie12 medzi dvoma mikrosystémami), exosys-
tém (napr. prostredie s nepriamym vplyvom na rozvoj dieťaťa), 
makroúroveň (širší sociokultúrny kontext) (Howe 2009).  

V sociálnej práci sa veľmi dobre adaptoval tzv. life-model (životný 
model), vypracovaný Germain a Gitterman, ktorý vychádza z eko-
logickej perspektívy (Howe 2009). Jeho špecifikum podčiarkuje odlí-
šenie od klinických procesov, ktoré sú skôr zamerané na nápravu 
osobných deficitov. Life-model sa koncentruje na silné stránky ľudí, 
ich potenciál napredovať, na modifikáciu prostredia (podľa potreby, 
so zameraním na udržanie rovnováhy a optimalizáciu jeho náro-
kov). Základným východiskom life-modelu sú transakcie13 medzi 
človekom a prostredím. Vychádza z premisy, že narušenie rovnová-
hy systému a schopnosť prispôsobenia sa zmenám môže byť zaprí-
činené určitými skupinami problémových situácií, ktoré navzájom 
súvisia a neexistujú oddelene.14 Tieto udalosti sa viažu na rôzne 
prostredia. Včasné nezachytenie ťažkostí dieťaťa, vyvolaných urči-
tými udalosťami a umocnených prostredím, môže byť spúšťačom 
rôznych porúch správania či negatívneho postoja dieťaťa ku škole. 
Takisto môže viesť k prehlbovaniu existujúcich a kumulovaniu 
ďalších problémov.  

                                                           
12  V ekologickej perspektíve sú vnímané ako proces, pomocou ktorého sa entita spája 

s inými entitami v sekvenciu akcie a reakcie (Allen-Meares 1995). 
13  Ide predovšetkým o negociácie s rôznymi systémami, s ktorými jedinec je alebo môže 

byť spojený. Odkazuje na vzájomnú závislosť častí a celku (Allen-Meares 1995). 
14  Udalosti, ktoré svojimi dôsledkami spôsobujú životné zmeny (vývinovo podmienené 

zmeny alebo, podľa Bronfenbrennera, nazývané aj ekologické prechody: smrť, puberta, 
rodičovstvo, choroba, krízy a pod.); situácie, ktoré sú charakteristické určitým tlakom 
z okolitého prostredia, napr. bytové pomery, prírodné udalosti, absencia ochrany pred 
životnými rizikami a pod.; interpersonálne procesy – komunikačné a vzťahové problémy, 
napr. v rodine, v práci a pod. (Germain a Gitterman 1983, in: Hollstein-Brinkmann 2001). 
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Na ilustráciu uvádzame niektoré zistenia z rozhovorov s učiteľmi 
a učiteľkami v predvýskume, ktoré znázorňuje schéma nižšie. Zis-
tenia sa týkajú problémov, na ktorých riešení by sa podľa učiteľov 
a učiteliek mohol podieľať školský sociálny pracovník a pracov-
níčka (časť A a B). V časti C schéma prezentuje aj navrhované in-
tervencie rozdelené do štyroch skupín podľa subjektov, s ktorými 
by mal podľa respondentov a respondentiek pracovať školský so-
ciálny pracovník a pracovníčka (žiaci, rodina, učitelia, iné subjekty 
a inštitúcie). Naznačuje pôsobenie školského sociálneho pracovní-
ka intervenujúceho na priesečníku tzv. problémových oblastí žiaka 
a problémových oblastí na strane prostredia. Obe dimenzie sú vzá-
jomne prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Napríklad nedosta-
točná spolupráca rodičov so školou, podľa respondentov zapríči-
nená deficitmi v kompetenciách rodičov (nedostatočná starostli-
vosť a pozornosť venovaná deťom, neplnenie rodičovských povin-
ností, prenášanie zodpovednosti na deti a i.), spôsobuje ťažkosti 
žiakov v sociálnych interakciách, v oblasti komunikácie (problémy 
s vyjadrovaním, odmietanie komunikovať), vo vzťahu k spolužia-
kom (agresívne prejavy, vzťahové problémy), učiteľom (neochota 
spolupracovať) a následne aj samotným rodičom (napr. nedostatok 
úcty).  

Na druhej strane stojí súčasné nastavenie intervenujúcich pod-
mienok15 v prostredí danej školy, ktoré je respondentmi vnímané 
ako prekážka pri realizovaní pomoci žiakom.16 Ide najmä o nedos-
tatok času na strane učiteľov a učiteliek, nedostatok personálnych 
kapacít (školská psychologička je na škole k dispozícii raz týžden-
ne z dôvodu, že pôsobí aj na iných základných školách a v centre 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), chýbajúce 

                                                           
15  Ide o podmienky súvisiace so stratégiami konania a s interakciami, ktoré môžu 

v určitom kontexte tieto stratégie uľahčovať alebo sťažovať (Strauss a Corbin 1999). 
16  V rozhovoroch sa nám nepodarilo identifikovať intervenujúce podmienky, ktoré by, 

naopak, umožňovali a uľahčovali prácu na riešení problémov súčasnými subjektmi 
v prostredí školy (ak neberieme do úvahy pomoc zo strany školského psychológa 
a asistenta učiteľa, ktorá bola niektorými respondentmi vnímaná ako formálna). 
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podmienky na realizovanie návštev v rodine subjektmi pracujúci-
mi v prostredí školy, nedostatočná podpora zo strany rodičov, 
nedostatočná spolupráca s rodičmi, chýbajúce znalosti a skúsenosti 
intervenujúcich subjektov, negatívne naladenie verejnosti voči ško-
le a učiteľom.  

Následky sa dotýkajú všetkých subsystémov spolutvoriacich sys-
tém školy. Prejavujú sa na strane žiakov (napr. problémy s komu-
nikáciou, nezáujem o školské povinnosti, absencia na vyučovaní, 
vzťahové problémy, neadekvátne a pasívne trávenie voľného času, 
imitovanie negatívnych vzorov a pod.), na strane učiteľa a školy 
(napr. zúžené vnímanie možných príčin nespolupráce zo strany 
žiaka a rodičov, neefektívna práca so žiakom, takmer žiadna spo-
lupráca s rodičmi, pretrvávanie problémov žiakov, preťaženosť 
a frustrácia učiteľov, negatívna mienka verejnosti o učiteľoch 
a škole), na strane rodičov (problémy vo vzťahu k dieťaťu, nabú-
ranie dôvery, pocit zlyhania, umocnenie negatívneho pocitu vo 
vzťahu ku škole, ktorý môže byť následne príčinou neochoty spo-
lupráce so školou a s učiteľmi a pod.), čo opäť prispieva k pretrvá-
vaniu naznačených problémov. 

Súhra všetkých týchto faktorov, a hlavne ich neriešenie, spôsobuje 
následne školskú neúspešnosť žiaka a je spúšťačom ďalších prob-
lémov. Sociálny pracovník, ako agent zmeny, sa tak nachádza me-
dzi zdrojmi (potenciálom) klientov (žiakov, rodičov, učiteľov), ich 
očakávaniami, možnosťami, schopnosťami riešiť daný stav 
a zdrojmi na strane prostredia (školy, komunity). Vhodným výbe-
rom intervencií17 môže v spolupráci s ďalšími profesionálmi pri-
spieť k optimálnemu sociálnemu fungovaniu žiakov, žiačok a ich 
rodín. Zmena je podmienená zohľadňovaním a rešpektovaním všet-
kých článkov a systémov na oboch stranách, ktoré vytvárajú jed-
notný celok. Význam transakcionálnej perspektívy spočíva vo vní-
maní problému predovšetkým ako vlastnosti situácie, a nie jedinca. 

                                                           
17  Intervencie školských sociálnych pracovníkov, ktoré považujú respondenti v tomto 

kontexte za prínosné, sa nachádzajú v schéme v časti C). 



1 Inštitucionalizácia školskej sociálnej práce v kontexte postmoderny 

 
30 

Obr. 1 Faktory etablovania ŠSP (podľa výpovedí učiteľov a učiteliek) 
v kontexte ekologickej perspektívy 

 
 

A) ŽIAK 

1. Ťažkosti v sociálnych  interakciách  znemožňujúce žiakom a žiačkam úzky vzťah s ostatnými v rámci 
prostredia: 

- komunikácia: problémy s komunikáciou (odmietanie komunikovať s učiteľmi, problémy s vyjadrovaním sa), 
imitovanie negatívnych vzorov 

- vzťah k spolužiakom: šikanovanie (slovné a fyzické napadnutie, kyberšikanovanie), vzťahové problémy, 
statusové problémy medzi žiakmi (nízke sebavedomie detí zo sociálne slabších rodín), chýbajúca súdržnosť, 
neúprimné vzťahy  

- vzťah k učiteľom: nedostatočná úcta, neochota spolupracovať (neplnenie si úloh) 
- vzťah k rodičom: nedostatočná úcta 
 
2. Ťažkosti v správaní žiakov znemožňujúce ich rast a rozvoj:  
- školská neúspešnosť: nedostatočná príprava na vyučovanie, nesamostatnosť pri učení, povrchná príprava 

do školy, problémy s koncentráciou (na vyučovaní aj v domácom prostredí), nižšia vedomostná úroveň, 
- nedostatočné školské výsledky napriek potenciálu žiakov, zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 
- voľný čas: neefektívne trávenie, pasívne aktivity, izolácia 

B) PROSTREDIE 

1. Rodina 
- spolupráca so školou: nedostatočná spolupráca rodičov s učiteľmi, podporovanie detí v absencii na výučbe, 

absencia rodičov na rodičovských združeniach, nerešpektovanie autority učiteľa 
- typ rodiny: neúplné rodiny, rozvedené rodiny, 
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-  alkoholizmus 
- ekonomická situácia: nezamestnanosť, zadlženosť 
- voľný čas: nedostatočná kontrola detí, nevhodný vplyv médií, pracovná vyťaženosť rodičov  
- kompetencie rodičov: nedostatočná starostlivosť a pozornosť venovaná deťom, neplnenie rodičovských 

povinností, prenášanie zodpovednosti na deti  
- očakávania rodičov: hodnota vzdelania, podpora dieťaťa pri zvládaní školských úloh, nároky rodičov  
 
2. Škola/učitelia 
- komunikácia so žiakmi: nezvládnutie situácie/neprimeraná verbálna komunikácia so žiakmi 
- vzťah učiteľ-žiak: nedostatok dôvery  
- pracovná vyťaženosť: preťaženosť učiteľov 
- spolupráca: nedostatočná spolupráca medzi školou a rodinou 
- riešenie problémov: zúžené vnímanie možných príčin nespolupráce zo strany žiaka, a tým neefektívna 

práca s ním 
- očakávania vo vzťahu k správaniu rodičov: neprejavovanie úcty, neochota komunikovať 
- očakávania vo vzťahu k žiakom 
 
3. Iné intervenujúce subjekty 
- neúčinnosť používaných intervencií 
- nedostatok znalostí a skúsenosti intervenujúcich subjektov 
 
4. Verejnosť (negatívna mienka o učiteľoch) 

C) INTERVENCIE ŠKOLSKÉHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA 

1. Žiaci 
- prevencia (prednášky, besedy, vštepovanie výchovných zásad, rozhovory so žiakmi)  
- včasná diagnostika ohrozenia žiaka 
- vyhľadávacia činnosť s cieľom vyhľadania žiakov v hmotnej a sociálnej núdzi 
- krízová intervencia 
- nápravná činnosť (súhrn postupov na dosiahnutie pozitívnej zmeny v konaní žiaka) 
- vytváranie rovných príležitostí vo vzdelávaní pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (pomoc pri 

plnení úloh do školy/príprave do školy, doučovanie) 
- sledovanie školskej dochádzky  
- pomoc žiakom v zapojení sa do rovesníckej skupiny 
- budovanie sebavedomia žiakov zo sociálne slabších rodín 
 
2. Rodina 
- sociálne poradenstvo rodičom s cieľom odporučiť poskytnutie odborných poradenských služieb špecializo-

vanými inštitúciami  
- práca s rodičmi žiakov metódami sociálnej práce v kombinácii s metódami edukácie dospelých (napr. učiť 

rodinu finančnej gramotnosti, prednášky a besedy o aktuálnych problémoch a možnostiach riešenia a pod.) 
- posudzovanie rodinného prostredia žiakov v prípade problémov (návštevy v rodine)  
 
3. Učitelia 
- poradenstvo učiteľom, poskytovanie informácií o žiakovi a rodine  
- pomoc učiteľom napr. pri výskyte problémového správania žiakov 
- pomoc pri budovaní vzťahu dôvery medzi učiteľom a žiakom 
 
4. Iné subjekty/inštitúcie 
- spolupráca s vybranými inštitúciami pri riešení individuálnych prípadov 
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Inými slovami, znamená uvedomenie si, že na existencii problému 
majú svoj podiel viaceré činitele. 

Uplatnenie ekologickej perspektívy v oblasti školskej sociálnej prá-
ce znamená pomoc sociálnym pracovníkom a pracovníčkam pri 
reflektovaní školy ako štruktúrovaného systému18 skladajúceho sa 
z mnohých vlastností, subsystémov a vzťahov, ktorý je súčasťou 
širších štruktúr, má permeabilné19 hranice a usiluje sa o rovnováhu 
s prostredím,20 v ktorom sa nachádza (Freeman 1995, in: Bowen 
2004). Vytvára platformu na skúmanie školy ako dynamického 
systému a jeho interakcií s ostatnými segmentmi spoločnosti. Zá-
roveň vymedzuje miesto a úlohy sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok v školskom prostredí. Ich cieľom je pritom zabezpečiť 
súlad medzi požiadavkami prostredia a schopnosťami žiakov vy-
rovnať sa s nimi. Ide o tzv. dvojitý mandát školských sociálnych 
pracovníkov ako činiteľov spoločenských zmien. Znamená pomoc 
deťom rozvíjať kompetencie prislúchajúce ich veku a na stane dru-
hej vplývať na väčšiu citlivosť školy a spoločnosti vo vzťahu 
k potrebám detí (Germain 1978). Na základe uvedeného a rovnako 
na základe štúdia literatúry – najmä Allen-Meares (2004), Hollste-
in-Brinkmann (2001), Bowen (2004), Howe (2009), Germain (1978), 
Payne (2005) a i. – je možné konštatovať, že ekologická perspektíva 
pomáha školským sociálnym pracovníkom a pracovníčkam:  

 porozumieť organizácii školy a jej subsystémov, 

 porozumieť a byť si vedomý vplyvov rôznych inštitúcií na 
sociálne fungovanie dieťaťa, 

                                                           
18  Systémy sú myšlienkové konštrukcie. Ide o model, prostredníctvom ktorého môžeme 

opísať prvky reality. Systém sa vyznačuje znakmi, ako sú napr.: plní určité funkcie, 
tvoria ho jednotlivé elementy (subsystémy) spojené vzájomnými reláciami do jednej 
štruktúry, je ohraničený od svojho okolia, dôležitá je komunikácia medzi prvkami 
(Hollstein-Brinkmann 2001). 

19  Jednou z podstatných vlastností systému je permeabilita – priepustnosť hraníc. 
20  Prostredie je vnímané ako agregát externých podmienok a vplyvov, ktoré pôsobia na 

dieťa a determinujú jeho život a rozvoj (Allen-Meares 2004). 



Školská sociálna práca 

 
33 

 získavať a systematizovať poznatky o dieťati z rôznych zdro-
jov (škola, rodina, komunita), 

 identifikovať a posúdiť všetky vplyvy podieľajúce sa na prob-
lémoch žiakov, 

 zabezpečiť komplexnosť intervencií – intervenovať na viace-
rých úrovniach a vo vzťahu k viacerým systémom (rodičia, 
škola, žiak, komunita, ostatné inštitúcie), 

 zamerať pozornosť na interakcie a transakcie medzi dieťaťom 
a prostredím.  

V systéme školy dochádza k usmerňovaniu sociálnych interakcií 
obzvlášť vo výchovno-vzdelávacom procese. V snahe o efektívne 
napĺňanie cieľov školy je potrebné zabezpečiť regulovanie nielen 
procesu učenia, ale rovnako aj sociálnych interakcií medzi učiteľ-
mi, žiakmi, rodičmi a ďalšími zamestnancami, prípadne inštitú-
ciami (Havlík a Koťa 2002). Práve táto oblasť by mohla byť základ-
nou sférou pôsobenia sociálnych pracovníkov v školách. Argumen-
tujeme cieľmi intervencií školskej sociálnej práce, ktoré podporujú 
výchovno-vzdelávacie ciele školy a pritom obsahujú transakcio-
nálny a interakcionistický prístup. V súlade s ekologickou perspek-
tívou sú zamerané na (Apter 1982, in: Allen-Meares 2004):  

 budovanie sociálnych zručností a kompetencií rodičov, žia-
kov, učiteľov, 

 identifikovanie možných zdrojov a inštitúcií, ktoré by mohli 
pomôcť deťom a rodine, 

 prispievanie k zmene negatívneho vnímania a predsudkov 
učiteľov voči žiakom, 

 rozvíjanie poznatkov o jednotlivých aktuálnych problémoch 
žiakov a ich porozumenia,  

 rozvíjanie spolupráce s jednotlivými profesionálmi v škole aj 
mimo nej (napr. so zložkami výchovného poradenstva a pre-
vencie a i.), 
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 rozvíjanie inovatívnych aktivít, ktoré sú v škole potrebné 
a žiadané (ako napr. organizovanie voľného času žiakov, za-
pájanie rodičov do aktivít školy a pod.).  

Náročnosť implementácie intervencií založených na ekologickej 
perspektíve vyplýva z viacerých skutočností. Súvisí s ťažkosťami 
uskutočnenia zmien v systéme školy. Ďalšou s tým súvisiacou ob-
lasťou je zameranie intervencií sociálnych pracovníkov a pracovní-
čok prevažne na mikroúroveň. V prospech významnejších a dlho-
dobých zmien sa ukazuje potreba ich iniciatívy aj na makroúrovni 
a taktiež angažovanosť vo viacerých systémoch naraz. Komplex-
nosť je na jednej strane výhodou. Umožňuje preskúmať súhru 
okolností, ktoré sa podieľajú na problémovej situácii. Tiež však 
môže prispievať k nesúrodosti praxe školských sociálnych pracov-
níkov a pracovníčok. V praxi môže ísť hlavne o ťažkosti s uskutoč-
niteľnosťou cieľov dotýkajúcich sa viacerých rovín problému 
a nejasnú predstavu o úlohe školskej sociálnej práce, ktorú môže 
táto komplexnosť vyvolávať. Rizikom môže byť aj stav, keď príliš-
ná koncentrácia školských sociálnych pracovníkov na rôznorodé 
aspekty, systémy a prácu so vzťahmi v širších súvislostiach môže 
viesť k tomu, že sa síce zlepší sociálne fungovanie klienta v niekto-
rých oblastiach, no nedôjde k samostatnosti pri zvládaní ďalších 
problémov, ktoré sa môžu v budúcnosti objaviť.  

Za najväčšiu výhodu a špecifickosť tohto prístupu je možné pova-
žovať transakcionálny pohľad a dôraz na interakcie prostredia 
a systému. Pri ustanovovaní školskej sociálnej práce znamená ok-
rem iného aj potrebu prekonania doterajšieho chápania intervencií 
a výkonu sociálnej práce prevažne ako kontrolného mechanizmu. 
Ďalší z predpokladov etablovania školskej sociálnej práce u nás sa 
spája s pripravenosťou súčasnej školy a spoločnosti reflektovať 
meniace sa potreby detí a reagovať na tieto zmeny. Ide o jeden 
z ústredných aspektov, ktoré stáli pri zrode školskej sociálnej práce 
v zahraničí. Modely jej výkonu v praxi, ktorým sa venuje nasledu-
júca časť, sa časom modifikovali, pričom zároveň predstavovali 
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odpoveď na odohrávajúce sa celospoločenské zmeny21 a vnímanie 
profesionálneho statusu školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok. 

 

1.1.1  Modely školskej sociálnej práce 

S postupným rozvojom školskej sociálnej práce sa vytvorila potre-
ba systematizovať jej rôznorodú prax. Vznikli tak viaceré modely, 
ktoré vychádzajú z centrálnych myšlienok, konceptov, hodnôt 
a cieľov charakteristických pre jej výkon v určitom období. Sú vý-
razom očakávaní vzťahujúcich sa na činnosti školských sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok. Ekologická perspektíva sa tu prejavuje 
v snahe zachytiť komplexnosť úloh a pôsobenia školských sociál-
nych pracovníkov na rôznych úrovniach vymedzených v jednotli-
vých modeloch. Tieto vyplývajú z multisektorového nazerania na 
problémy žiakov a z rozpoznania variabilných faktorov vplývajú-
cich na vzájomné interakcie školy, žiakov a ich rodín. Modely po-
skytujú deskripciu činností a cieľov školských sociálnych pracov-
níkov, čím prispievajú k vytvoreniu obrazu o aktuálnych spoločen-
ských potrebách. Obsahujú predstavy o poskytovaní služieb, ktoré 
sú kompatibilné s divergentnými prístupmi a konceptmi. Rovnako 
predstavujú jednotlivé systémové roviny konania školských so-
ciálnych pracovníkov a poskytujú prehľad o cieľových systémoch, 
ktoré stoja v centre ich záujmu. Bazálnou súčasťou ich diverzifiká-
cie sú pritom rôzne teoretické východiská. Alderson (1972) bol 
jeden z prvých, ktorý vypracoval modely školskej sociálnej práce. 
Sú rozdelené podľa zamerania, cieľov, cieľového systému, príčin 
ťažkostí, úloh, rol školských sociálnych pracovníkov a teórií, 
o ktoré sa opierajú. Ide o tradičný klinický model, model premeny 
školy, komunitný model a sociálnointerakčný model. 

                                                           
21  Bližšie o histórii školskej sociálnej práce v kapitole 2.1. 
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Tradičný klinický model (Traditional Clinical Model) 

 Zameranie: žiaci a žiačky so sociálnymi a emocionálnymi prob-
lémami, ktoré vplývajú na ich potenciál učiť sa. 

 Ciele: umožniť žiakovi, u ktorého boli zistené sociálne a emo-
cionálne ťažkosti, efektívnejšie fungovať vo vzťahu ku škole. 

 Cieľový systém: žiaci-klienti a ich rodičia. 

 Pohľad na zdroje ťažkostí: psychické a emocionálne problémy 
detí vyplývajú primárne z rodiny, najmä z problémov medzi 
rodičmi a deťmi. 

 Úlohy a činnosti školského sociálneho pracovníka (ŠSP): prípadová 
práca primárne so žiakmi a rodičmi, skupinová práca s rodi-
nou, prepojenie pôsobenia medzi žiakmi, rodičmi a pedago-
gickými zamestnancami vrátane učiteľov. 

 Hlavné roly ŠSP: umožniť podpornú spoluprácu a poraden-
stvo. Školskí sociálni pracovníci sú prizvaní a zapojení do pro-
cesu posúdenia situácie, aby sa podelili o svoj pohľad a pos-
trehy týkajúce sa pôsobenia a fungovania žiaka v škole.  

 Koncepčný a teoretický základ: psychoanalýza a psychológia osob-
nosti, sociálna psychológia, teória a metodológia prípadovej práce. 

Príčina problémov je v tomto modeli pripisovaná individuálnym 
psychickým bariéram zvládania záťažových stavov, ktoré brzdia 
potenciál žiaka a žiačky. Ťažkosti podľa tohto modelu vyplývajú 
zväčša zo vzťahov medzi rodičmi a deťmi. Spomenuté nazeranie na 
zdroje ťažkostí vychádza z teoretického rámca psychodynamických 
teórií. Určitá jednostrannosť pri posúdení životnej situácie dieťaťa sa 
premieta aj do skutočnosti, že škole nie je prisudzovaný žiadny po-
diel zodpovednosti na problémoch dieťaťa. Najväčšie výhrady sa 
týkajú nazerania na podmienky školy ako na dané a nemenné. Sna-
ha vykonať určitú zmenu a pomôcť žiakom pri zvládaní ich prob-
lémov teda znamená adaptáciu žiakov na podmienky školy.22 To-

                                                           
22  Uplatňuje sa najmä v školách, v ktorých nie sú časté konflikty spôsobené narušenou 

komunikáciou s miestnou komunitou a žiaci, ktorí ich navštevujú, sa nevyznačujú 
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muto modelu je vyčítané, že nezohľadňuje potrebu advokácie 
v prospech znevýhodnených žiakov, žiačok a rodín ani otázky 
opresie a moci. Tento model, napriek výhradám a kritike, zazna-
menáva prvenstvo v obľúbenosti medzi školskými sociálnymi pra-
covníkmi a pracovníčkami. 

Model zmeny (premeny) školy (School Change Model) 

 Zameranie: prostredie školy (osobitne normy, legislatíva, poli-
tika a podmienky školy). 

 Ciele: zmena disfunkčných noriem a podmienok školy. 

 Cieľový systém: celá škola. 

 Pohľad na zdroje ťažkostí: disfunkčné normy, podmienky, politi-
ka školy. 

 Úlohy a činnosti ŠSP: identifikovať normy a podmienky školy, 
ktoré sú disfunkčné; priama práca so žiakmi najmä prostred-
níctvom skupinovej práce, konzultácie s učiteľmi a učiteľkami, 
vedením školy individuálne aj skupinovo.  

 Hlavné roly ŠSP: advokácia, negociácia, poradenstvo, mediácia. 

 Koncepčný a teoretický základ: teória sociálnych vied, hlavne 
teórie deviácie, organizačná teória.   

V porovnaní s klinickým modelom zastáva model premeny školy 
opačnú pozíciu. Je zameraný na disfunkčné podmienky a normy 
školy, ktoré spôsobujú bariéry v optimálnom sociálnom fungovaní 
žiakov a v dosahovaní primeraných školských výsledkov. Cieľo-
vým systémom je v tomto prípade škola a intervencie školských 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok sú smerované ku všetkým 
subsystémom školy (učiteľom, zamestnancom školy, žiakom, rodi-
čom). Kľúčovým teoretickým rámcom je tu koncept deviácie so 
zameraním na etiketizačnú teóriu (labeling). Vychádza z premisy 
hovoriacej o možnosti „uväznenia“ žiaka v role devianta, do ktorej 
ho postuluje okolie a ktorá mu bráni fungovať v školskom systéme 

                                                                                                                       
prílišnou heterogenitou z hľadiska spoločenského statusu rodín, kultúrnych rozdie-
lov a pod. 
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v inej, pozitívne vnímanej role.23 Pozitívom, oproti klinickému mo-
delu, je, že model premeny školy presúva pozornosť na školu 
a pripúšťa, že aj táto inštitúcia sa môže podieľať na problémoch 
žiakov a žiačok svojimi podmienkami, ktorým sa žiak nevie a ani 
nemôže prispôsobiť, v prípade, že sú disfunkčné a neprimerané. 
Rozširuje tak intervencie školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok aj o ďalšie činnosti zamerané na advokáciu, negociáciu, 
pomoc študentom a študentkám pri identifikovaní problémov, 
ktoré považujú za zásadné vo svojej škole, skupinovú prácu 
s učiteľmi, žiakmi a ďalšími zamestnancami školy, zameranú na 
rozpoznanie ťažkostí a zapojenie sa do zmeny disfunkčných pod-
mienok školy (Wittes 1969, in: Alderson 1972).24 Na druhej strane, 
aj tomuto modelu je možné vyčítať zúžený pohľad na ťažkosti 
žiaka. Prílišná koncentrácia na školu ako ťažisko problémov pred-
stavuje prekážku vnímania ďalších aspektov a systémov vplývajú-
cich na žiaka, jeho životnú situáciu a rovnováhu. 

Komunitný model (Community School Model) 

 Zameranie: znevýhodnené komunity, ktoré nerozumejú a ne-
dôverujú škole. 

 Ciele: rozvoj porozumenia a podpory; rozvoj školských prog-
ramov na pomoc žiakom, ktorí sú obeťami chudoby; zlepšenie 
ich podmienok; vzdelávanie komunity týkajúce sa toho, čo jej 
môže škola ponúknuť. 

 Cieľový systém: komunita a škola, ako aj ostatné systémy. 

                                                           
23  Môže dôjsť k stavu, keď sa žiak plne stotožní s touto rolou alebo označenie deviant 

vyvolá v jeho správaní reakcie, ktoré nie sú žiaduce. Shafer (1967, in: Alderson 1972) 
upozorňuje na aspekt znemožnenia školskej úspešnosti žiaka prostredníctvom ná-
lepky „problémový žiak“ zo strany učiteľov a učiteliek. V dôsledku uvedeného sa 
správanie žiaka a žiačky môže stať naozaj problémové. Škodlivosť tohto javu spočíva 
v jeho, z časového hľadiska, dlhodobom pôsobení. Dochádza k stigmatizácii, ktorá 
následne sprevádza žiaka celou školskou dochádzkou. Táto negatívna skúsenosť sa 
často prenáša aj do dospelosti v podobe rôznych ťažkostí v sociálnom fungovaní 
a v interakciách s okolím. 

24  Školský sociálny pracovník je považovaný za agenta zmeny, ktorý nachádza a rozvíja 
mechanizmy zmeny. 
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 Pohľad na zdroje ťažkostí: chudoba a nedostatočné sociálne 
podmienky, nedostatočné porozumenie kultúrnym rozdielom 
a následkom chudoby zo strany zamestnancov a zamestnan-
kýň školy. 

 Úlohy a činnosti ŠSP: zapojiť školu do aktivít komunity, umož-
niť komunite klásť otázky a „nastoliť problémy“ – upozorniť 
na problémy, pomôcť komunite porozumieť škole a naopak, 
podporovať zapojenie komunity do programov školy. 

 Hlavné roly ŠSP: mediácia, advokácia, sieťovanie. 

 Koncepčný a teoretický základ: komunitno-školský koncept 
(community-school concept), komunikačná teória.  

Koncentruje pozornosť na študentov a študentky pochádzajúce so 
znevýhodnených komunít a na ich vybrané problémy, ako napr. 
rozširujúcu sa delikvenciu, nezamestnanosť mládeže, problémy so 
školskou dochádzkou a i.25 Narušený vzťah medzi komunitou 
a školou sa prejavuje vzájomným neporozumením a nedôverou. 
Úlohou školského sociálneho pracovníka a pracovníčky je, okrem 
iného, pomáhať učiteľom, učiteľkám a ďalším pracovníkom, pra-
covníčkam školy získavať poznatky a zručnosti týkajúce sa kultúr-
nych rozdielov, chudoby, deprivácie, znevýhodneného prostredia 
a pod., ktorých absencia môže byť príčinou spomínaného neporo-
zumenia a neefektívnej spolupráce zamestnancov a zamestnankýň 
školy s rodičmi žiakov. Isté pochybnosti v rámci tohto modelu sa 
týkajú pripravenosti školského sociálneho pracovníka a pracovníčky 
na náročné úlohy, ktoré vyplývajú zo zamerania komunitného mo-
delu. Otázkou ostáva, či sú školy pripravené a otvorené takejto 
možnosti spolupráce školského sociálneho pracovníka s komunitou. 
Polemiky sa vyskytujú aj vo vzťahu k lojalite školských sociálnych 
pracovníkov a dilemám, do ktorých sú postavení vzhľadom na po-

                                                           
25  Ide o komunity, ktorých normy a hodnoty sa rozchádzajú s normami a hodnotami 

školy. 
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zíciu agenta zmeny.26 Od školského sociálneho pracovníka a pra-
covníčky sa tu očakáva výkon v oblasti mediácie a advokácie, s cie-
ľom optimalizovať požiadavky ako na strane školy, tak aj komunity. 

Sociálnointerakčný model (Social Interaction Model)  

 Zameranie: recipročná interakcia medzi žiakmi a školou, identi-
fikácia problémov v interakcii. 

 Ciele: posilnenie rozvoja vzájomného systému pomoci, odstrá-
nenie bariér recipročnej interakcie. 

 Cieľový systém: žiaci, škola. 

 Pohľad na zdroje ťažkostí: ťažkosti žiaka-klienta a rozličných 
systémov, v ktorých dochádza k sociálnej interakcii (pri ko-
munikácii a vzájomnej pomoci). 

 Úlohy a činnosti ŠSP: identifikovať a zdôrazniť to, čo majú spo-
ločné, stanoviť si spoločné ciele, zlepšiť oblasť komunikácie, 
pomáhať v oblasti komunikácie, vytvoriť vzájomný systém po-
moci, usmerňovať prácu s jednotlivcom, skupinou a komunitou.  

 Hlavné roly ŠSP: mediácia, poradenstvo, uschopňovanie (enab-
ling). 

 Koncepčný a teoretický základ: systémová teória, teória sociál-
nych vied, komunikačná teória.

 
 

Sociálnointerakčný model je zasadený do širokého rámca, ktorého 
kľúčovými charakteristikami sú zameranie sa na interakcie jednot-
livca a skupín s jednotlivými sociálnymi systémami a inštitúciami 
a dôraz na sociálne problémy, správanie a akcie všetkých partici-
pantov sociálnej interakcie.27 Široko koncipované pole sociálnointe-
rakčného modelu môže v praxi spôsobovať niektorým školským 
sociálnym pracovníkom a pracovníčkam, ale aj ostatným zamest-
nancom a zamestnankyniam v škole neistotu pri zodpovedaní 

                                                           
26  Nie vždy je totiž možné plne vyhovieť záujmom zamestnávateľa aj komunity, najmä 

ak sú tieto v rozpore. 
27  Kľúčovým pojmom v tomto modeli je sociálna interakcia v zmysle vzájomného 

ovplyvňovania sa jednotlivcov a skupín. 
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otázky, komu by mal školský sociálny pracovník poskytovať svoje 
služby a koho záujmy by mal sledovať.28 Schwartz (1961, in: Alder-
son 1972) v tejto oblasti upozorňuje na riziko, že školský sociálny 
pracovník môže stratiť nadhľad nad situáciou, v prípade, ak jeho 
pozornosť je oklieštená tým, čo považuje za dôležité a koho záujmy 
sú pre neho prvoradé. Udáva príklad, v ktorom hovorí o možnej 
manipulácii systému školským sociálnym pracovníkom, v snahe 
dosiahnuť uspokojenie potrieb žiaka. Rovnako môže nastať aj 
opačný prípad, keď prílišná koncentrácia na systém znemožňuje 
vnímať a relevantne posúdiť individuálne fungovanie žiaka a žiač-
ky v tomto systéme.29 Slabou stránkou tohto modelu, podobne ako 
je to v klinickom modeli, je nedostatočný dôraz na advokáciu. Pre-
ceňovaním významu mediácie môže dochádzať k poškodzovaniu 
klienta, zvlášť ak školský sociálny pracovník nie je ochotný využí-
vať advokáciu ani vtedy, keď sú jednotlivé mocenské štruktúry 
odolné voči zmenám vo vzťahu k tým, ktorí sú voči nim istým 
spôsobom bezmocní.  

 
Tab. 1  Modely školskej sociálnej práce podľa Aldersona (1972) upravené 

autorkou 

Modely Ciele 

Tradičný klinický model  
(Traditional Clinical Model) 

 umožniť žiakovi, u ktorého 
boli zistené sociálne a emocio-
nálne ťažkosti, efektívnejšie 
fungovať vo vzťahu ku škole 

 

                                                           
28  To, čo sa javí ako výhoda tohto modelu v podobe využívania variabilných metód 

sociálnej práce s rôznymi systémami na rôznych úrovniach, môže v praxi školských 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok spôsobovať isté ťažkosti v podobe neujasne-
ných predstáv o ich výkone. 

29  Odpoveď na túto dilemu, podľa autora, spočíva v presvedčení, že školský sociálny 
pracovník by mal mať rovnakú zodpovednosť voči škole aj žiakovi. Mal by sa snažiť 
o hľadanie kompromisu a riešenia v prospech všetkých zainteresovaných subjektov, 
čo vyžaduje od školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok vysokú úroveň kre-
ativity, inovatívnosti a poznatkov o rôznych klientských systémoch, s ktorými pri-
chádza do interakcie. 
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Model zmeny (premeny) školy  
(School Change Model) 

 zmena disfunkčných noriem 
a podmienok školy 

Komunitný model 
(Community School Model) 

 rozvoj porozumenia 
a podpory, 

 rozvoj školských programov 
na pomoc žiakom, ktorí sú 
obeťami chudoby, 

 zlepšenie ich podmienok,  

 vzdelávanie komunity týkajúce 
sa toho, čo jej môže škola po-
núknuť 

Sociálnointerakčný model  
(Social Interaction Model) 

 posilnenie rozvoja vzájomného 
systému pomoci 

 odstránenie bariér recipročnej 
interakcie 

 Zdroj: ALDERSON, John J., 1972. Models of School Social Work Practice: Bases for 
Service Delivery. In: Michael J. AUSTIN, Jeffrey LICKSON a Philip L. SMITH, eds. 
Continuing education in social welfare: school social work and the effective use of manpower. 
Florida: State University System of Florida, s. 42-56. 

Istú paralelu a podobnosť uvedených modelov, najmä z hľadiska 
cieľa a cieľového systému, je možné vidieť aj s modelmi vymedze-
nými Speck (2009). Autorka sa však pri ich deskripcii viac koncen-
truje na makroúroveň. Nazerá na modely cez prizmu modernizač-
ných vplyvov dotýkajúcich sa spoločenských a politických zmien, 
ktoré ovplyvňovali vývoj školstva v Nemecku. V porovnaní 
s predchádzajúcimi modelmi v nich vidno akcent na proces sociali-
zácie žiaka v postmodernej spoločnosti, ktorý je do veľkej miery 
závislý od sociálneho okolia a spoločnosti a je nimi ovplyvnený. 
Autorka vymedzuje význam pôsobenia školských sociálnych pra-
covníkov a pracovníčok v spoločnosti prechádzajúcej štrukturál-
nymi zmenami v nadväznosti na globalizáciu a spoločenské zmeny 
od 70. rokov 20. storočia. Zamýšľa sa v nich nad tým, čo znamena-
jú dôsledky modernizácie pre socializáciu detí a aké úlohy z nich 
vyplývajú pre školských sociálnych pracovníkov i školu samotnú. 
Poukazuje na sociálne riziká spojené s dospievaním a osvojovaním 
si hodnôt, noriem či vzorcov správania v kontexte ich nestálosti, 

http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+Lickson%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.google.sk/search?hl=sk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+L.+Smith%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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oslabenia tradičných kontrolných mechanizmov, plurality volieb 
znásobujúcich pocit neistoty či nárastu vplyvu médií na vytváranie 
vlastnej identity. Rozoberá aj funkcie školy a otázky jej vplyvu na 
interiorizáciu rolových očakávaní, hodnôt a interakcií, v ktorých sa 
kreuje identita žiaka a na ktorú vplýva v nemalej miere jeho vlast-
ná biografia. Reflektuje prekážky či systémy, ktoré bránia vývinu 
identity žiaka v podobe disfunkčných podmienok v školskej praxi. 
Zaoberá sa otázkami hodnotenia výkonovej zložky správania žiaka 
a s tým súvisiacou selektívnou a socializačnou funkciou školy. Je-
den z modelov, v ktorom autorka venuje pozornosť aj otázke pro-
fesijného vymedzenia školskej sociálnej práce ako profesie pomá-
hajúcej pri rozvoji identity žiakov a plánovaní ich budúceho života, 
predstavuje uvedomenie si potreby a nevyhnutnosti sociálnej práce 
v školách. 

Konkrétnejšie ide o: model založený na teóriách socializácie a mo-
dernizácie, model založený na teóriách školy, model založený na 
teórii transformácie a model orientovaný na teórie rolí a profesie. 

Model založený na teóriách socializácie a modernizácie (Sozialisa-
tions- und modernisierungstheoretisches Begründungsmuster) 

 Zameranie: deficitné (nedostatočné) socializačné podmienky, 
silnejúce ohrozenia a problémy detí a mládeže. 

 Ciele: posilnenie kompetencií, pomoc zameraná na zvládanie 
životných situácií a školskej úspešnosti detí a mládeže. 

 Cieľový systém: deti a mládež. 

 Pohľad na zdroje ťažkostí: spoločenské zmeny rodiny, voľného 
času, školy a povolania, ktoré môžu viesť k ťažkostiam, prob-
lémom alebo deficitom v podmienkach socializácie detí a mlá-
deže. 

 Úlohy a činnosti ŠSP: pomoc pri rozvoji identity a osobnosti, 
zvládaní školských a mimoškolských ťažkostí, ako aj pri roz-
voji sociálnych kompetencií žiakov. 

 Koncepčný a teoretický základ:
 
teórie modernizácie a socializácie. 
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Model pracuje s mimoškolskými aj školskými problémami a ohro-
zeniami mladistvých. Potreba sociálnej práce vyplýva práve zo 
zmienených spoločenských zmien a ich dôsledkov (neistota, indi-
vidualizácia a pod.). Model zdôrazňuje socializačnú, integračnú 
a selektívnu funkciu školy a takisto význam školskej úspešnosti 
v biografii detí. Cieľom je, aby dieťa zažilo školský úspech už 
v ranom detstve, čím sa zvyšujú jeho šance na úspech aj v budúc-
nosti. Odbornou výhodou tohto modelu je, že reaguje na každo-
denné výzvy, ktorým sú vystavené deti a mládež, aby nezaostali 
v realizácii svojich školských rol. V tomto modeli má školská so-
ciálna práca jasnú legitimitu založenú na sociálnopedagogickom 
prístupe a rozpoznaní školských a klasických výziev, ktoré prináša 
socializácia. Ako nevýhoda sa môže vnímať kompenzačný a na 
deficitoch postavený prístup.  

Model založený na teóriách školy (Schultheoretisches Begründung-
smuster)  

 Zameranie: funkcie školy, škola, rozvoj školstva. 

 Ciele: školská reforma. 

 Cieľový systém: škola. 

 Pohľad na zdroje ťažkostí: podmienky školy a nedostatočná 
schopnosť školy reagovať na zmenené životné podmienky de-
tí a mladistvých. 

 Úlohy a činnosti ŠSP: reformné pôsobenie na celý systém školy 
a optimalizovanie sociálnych a životných podmienok detí 
a mladistvých v snahe priniesť úžitok žiakom aj učiteľom. 

 Koncepčný a teoretický základ: teórie modernizácie a socializácie, 
teórie školy. 

Zmenené životné podmienky detí a mladistvých vplývajú na školu 
ako na inštitúciu. Prístup je založený na funkciách školy, ako aj na 
školskej reforme a rozvoji školstva. Rozvíjal sa najmä v 70. a na 
začiatku 80. rokov, v ktorých sa verilo že školská sociálna práca 
môže pomôcť zvládnuť rastúce sociálne problémy na základných 
školách vďaka reformovanému sociálnemu systému. Neskôr sa 
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ukázalo, že tieto optimistické predstavy o reformnom pôsobení na 
systém školstva sociálnou prácou neboli naplnené. Aj v tomto mo-
deli sa vychádza z teórií modernizácie a socializácie, ktoré ovplyv-
ňujú sociálne a životné podmienky detí a mladistvých, a tak pred-
stavujú komplexnú výzvu pre školu a učiteľov a zároveň sociálnu 
prácu. Sociálna práca má pôsobiť aj na celý systém školy a má pri-
niesť úžitok žiakom aj učiteľom. Vychádza z funkcií školy. Súčas-
ťou je diferencovaná kooperácia Jugendhilfe (špeciálny systém po-
moci mládeži) a školy.  

Model založený na teórii transformácie (Transformationstheoretis-
ches Begründungsmuster)  

 Zameranie: neistoty, riziká, oslabené vzťahy a problémy detí 
a mladistvých. 

 Ciele: intenzívna spolupráca s rodičmi a komunitou v snahe 
eliminovať riziká a problémy žiakov. 

 Cieľový systém: škola, komunita, rodičia. 

 Pohľad na zdroje ťažkostí: transformačné procesy, spoločenské 
zmeny. 

 Úlohy a činnosti ŠSP: pomoc pri dosahovaní školskej úspešnos-
ti, pri mimoškolských a voľnočasových aktivitách, spolupráca 
s rodičmi a prepojenie na komunitu aj podniky, podpora 
zmien vo vzdelávacom a výchovnom sektore. 

 Koncepčný a teoretický základ: teória transformácie. 

Prístup je založený na neistotách, rizikách, zoslabených vzťahoch 
a problémoch detí a mladistvých ako dôsledku transformačných 
procesov. Vzniká po revolúcii vo východnom Nemecku, reagujúc 
na spoločenskú zmenu na začiatku 90. rokov, keď sa vplyvom 
transformačných zmien vo vzdelávacom a výchovnom sektore 
začala budovať školská sociálna práca. Rieši otázky spoluzodpo-
vednosti pri dosahovaní školskej úspešnosti, mimoškolských 
a voľnočasových aktivitách, zdôrazňuje intenzívnu spoluprácu 
s rodičmi a prepojenie na komunitu aj podniky. Silné zdôrazňova-
nie integračnej funkcie školy vedie, okrem iného, k inflácii veľmi 
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dobrých známok a k posilneniu kontrolného, výchovného a ideo-
logického vplyvu školy na žiakov a žiačky. Selektívna funkcia bola 
v tom čase politicky ovplyvnená napríklad pri prechode na stredné 
školy. Model sa vyrovnáva s minulými aj súčasnými zmenami 
v oblasti školstva.  

Model orientovaný na teórie rolí a profesie (Rollen- und professions-
theoretisches Begründungsmuster)  

 Zameranie: spor medzi sociálnou prácou a sociálnou pedagogi-
kou, spolupráca medzi jednotlivými profesionálmi a profesio-
nálkami. 

 Ciele: zefektívnenie pomoci deťom a mládeži, vymedzenie roly 
a sféry pôsobnosti školských sociálnych pracovníkov a sociál-
nych pedagógov, a tým posilnenie účinnosti systému pomoci. 

 Cieľový systém: žiaci, škola, profesionáli a profesionálky pomá-
hajúci žiakom. 

 Pohľad na zdroje ťažkostí: dôsledky modernizácie a nárast prob-
lémov detí, ktoré vedú k uvedomeniu si potreby prieniku so-
ciálnej práce do škôl. 

 Úlohy a činnosti ŠSP: pomoc deťom pri riešení ich problémov, 
vymedzenie sa voči ostatným profesionálom a profesionálkam 
(identifikovať a zdôrazniť, čím sa odlišujú od ostatných), zlep-
šovanie spolupráce s ostanými profesionálmi. 

 Koncepčný a teoretický základ: teórie rolí a profesie. 

Ústrednou témou v tomto modeli je starý spor medzi sociálnou 
pedagogikou a sociálnou prácou v škole, tzv. konkurenčný boj 
prebiehajúci od 70. rokov minulého storočia. Pre Nemecko bol prí-
značný silný dôraz na sociálnu pedagogiku a systém pomoci mla-
dým – Jugendhilfe. Po zmenách v dôsledku modernizácie sa ukáza-
lo, že oveľa viac detí potrebuje pomoc a že nestačí len angažova-
nosť zo strany Jugendhilfe a učiteľov, ale že je potrebné zapojiť do 
tohto systému pomoci aj školských sociálnych pracovníkov. S tým 
súvisí aj problém spolupráce a vymedzenia miesta jednotlivých 
profesionálov a profesionálok. Ukázalo sa, že učitelia nemôžu pre-
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vziať sociálnopedagogickú rolu z dôvodu poznatkov, času, rozpo-
ruplnosti úloh vo vzťahu k povolaniu a pod. 

 
Tab. 2 Modely školskej sociálnej práce podľa Speck (2009) 

Modely Opis 

Model založený na teóriách sociali-
zácie a modernizácie  
(Sozialisations- und modernisierun-
gstheoretisches Begründungsmuster) 

 deficitné (nedostatočné) so-
cializačné podmienky 

 silnejúce ohrozenia 
a problémy detí a mládeže 

Model založený na teóriách školy 
(Schultheoretisches Begründungsmus-
ter) 

 zmenené životné podmienky 
detí a mladistvých vplývajú 
na školu ako na inštitúciu 

 prístup založený na funk-
ciách školy, ako aj na škol-
skej reforme a rozvoji škol-
stva 

Model založený na teórii transfor-
mácie (Transformationstheoretisches 
Begründungsmuster) 

 prístup založený na neisto-
tách, rizikách, zoslabených 
vzťahoch a problémoch detí 
a mladistvých ako dôsledok 
transformačných procesov 

 zdôrazňuje intenzívnu spo-
luprácu s rodičmi 
a prepojenie na komunitu 

Model orientovaný na teórie rolí 
a profesie (Rollen- und profession-
stheoretisches Begründungsmuster) 

 učitelia nemôžu prevziať 
sociálnopedagogickú rolu 
z dôvodu poznatkov, času, 
rozporuplnosti úloh 

 Zdroj: SPECK, Karsten, 2009. Schulsozialarbeit: Eine Einführung. München: Reinhardt. 
ISBN 978-3-8252-2929-0. 

Ďalším významným modelom, ktorý nachádzame u autorky Allen-
Meares (2004), je Costinovej model (Costin’s Model). Zdôrazňuje 
komplexnosť interakcií medzi žiakmi, školou a komunitou. Je vý-
sledkom spolupráce medziuniverzitného spoločenstva, zamerané-
ho na zmenu služieb určených žiakom a žiačkam. Primárny záujem 
je koncentrovaný na zmenu v interakciách medzi žiakom, školou 
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a komunitou s cieľom modifikovať škodlivé podmienky vyskytu-
júce sa v praxi a politike niektorých škôl. Zameriava sa na riešenie 
problémových situácií skupín žiakov a žiačok, nie na osobnostný 
rozvoj jednotlivca. Model upriamuje pozornosť na vplyvy školy 
a komunity na pretrvávanie problémov niektorých skupín žiakov 
(žiaci s poruchami učenia, záškoláci a pod.). Školskí sociálni pra-
covníci môžu realizovať prípadovú prácu, krízovú intervenciu, 
skupinovú prácu s cieľom zlepšiť sociálne fungovanie dieťaťa. Pre 
tento model sú však príznačnejšie intervencie zamerané na rozvoj 
nových programov, poradenstvo a spoluprácu s poskytovateľmi 
služieb pre žiakov a rodiny v škole a v komunite. Školskí sociálni 
pracovníci a pracovníčky sa snažia o zmenu politických opatrení 
školy, ktoré prispievajú k nedostatočnému školskému výkonu žia-
kov. Základnými komponentmi tohto modelu je interdisciplinárna 
spolupráca medzi školským sociálnym pracovníkom a pomáhajú-
cimi profesionálmi. Svojimi charakteristikami sa najviac približuje 
modelu zmeny školy, založenému na teóriách školy, a komunit-
nému modelu. Podobnosti sú prítomné aj v prípade sociálnointe-
rakčného modelu. Na druhej strane tu absentuje dôležitý prvok 
Costinovej modelu, ktorým je advokácia. 

Costinovej model (Costin’s Model)  

 Zameranie: nedostatočné, deficitné podmienky v škole, komu-
nite a charakteristiky systémov, s ktorými žiaci interagujú pri 
rôznych stresových udalostiach počas svojho životného cyklu. 

 Ciele: priniesť zmenu do vzťahov medzi žiakom, školou, ko-
munitou a zmiernenie tlaku na žiakov.  

 Cieľový systém: škola, komunita, žiaci. 

 Pohľad na zdroje ťažkostí: nedostatočné školské a komunitné 
podmienky, ktoré sťažujú fungovanie určitých skupín žiakov 
v školskom prostredí. 

 Úlohy a činnosti ŠSP: hodnotenie školských a komunitných 
podmienok, majúcich vplyv na rovnosť prístupu k vzdeláva-
cím príležitostiam, hodnotenie potrieb a identifikovanie prob-
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lémových situácií skupín žiakov, poradenstvo žiakom, rodi-
čom, učiteľom, vytváranie tímov a podporných skupín, po-
dieľajúcich sa riešení problémov žiakov, pomoc pri riešení 
sťažností a konfliktov žiakov, pomoc učiteľom a zodpoved-
ným subjektom pri odhaľovaní disfunkčných podmienok 
školskej praxe a i.  

 Hlavné roly ŠSP: advokácia, poradenstvo, mediácia, negociácia. 

 Koncepčný a teoretický základ: teória sociálneho učenia, systémová 

teória. 

Ako naznačujú jednotlivé modely, školská sociálna práca má rôzne 
podoby. Poskytujú obraz o tzv. potrebe praxe a prevládajúcom 
vplyve jednotlivých vied či prístupov. Modelom školskej sociálnej 
práce, vymedzeným podľa Aldersona, je niektorými autormi vyčí-
tané, že formulované intervencie neberú zreteľ na celý systém a jeho 
komplexnosť, a teda že ignorujú zmeny prebiehajúce na makroú-
rovni (Clancy 1995). Najviac sa táto kritika týka tradičného klinické-
ho modelu, ktorý je súčasne najznámejším a najrozšírenejším mode-
lom praxe. Jeho najväčším nedostatkom je nezohľadňovanie potreb-
nej zmeny v systémovo-ekologických štruktúrach, ktoré môžu pod-
porovať pretrvávanie problému a nerovností (Fine 1992, in: Clancy 
1995). Ako sa zmieňujeme vyššie, „neuschopňuje“ klienta v zmysle 
samostatného riešenia problému30 a obmedzuje sa len na intervencie 
zamerané na žiaka a rodičov, ktorých zároveň vníma ako zdroj ťaž-
kostí. Vo vymedzení modelov školskej sociálnej práce podľa Alder-
sona (1972) badať praxeologickú orientáciu so zameraním sa na mik-
ro- (žiak, rodičia) a mezoúroveň (škola, komunita). Špecifikom väč-
šiny z nich je zameranie sa na jednu oblasť príčin nezvládania život-
nej situácie, ktorá narušuje rovnováhu klienta a klientky. Následne 
dochádza k preceňovaniu významu vybraných faktorov školským 
sociálnym pracovníkom a k prehliadaniu dôležitých aspektov (napr. 
aktívna rola klienta a pod.), ktoré znemožňujú pristúpiť k posúde-

                                                           
30  Kritika sa vzťahuje aj na ďalšie aspekty jednotlivých modelov, o ktorých sa zmieňu-

jeme v predchádzajúcom texte. 
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niu životnej situácie komplexne. Ako uvádza Musil (2004, in: Navrá-
til 2013), redukcionistický prístup sociálneho pracovníka k životnej 
situácii tak môže byť nefunkčný, keďže táto má viacero rozmerov. 
Najperspektívnejšie v tomto kontexte vystupuje sociálnointerakčný 
model, ktorý príčinu ťažkostí vníma v nezvládnutých interakciách 
medzi žiakom a jednotlivými systémami. Rovnakú pozornosť zame-
riava na žiaka, prostredie a jednotlivé systémy, s ktorými je žiak 
v nejakej forme sociálnej interakcie. Aj tu je však riziko redukcie 
životnej situácie klienta v prípade, že školskí sociálni pracovníci 
a pracovníčky nebudú schopní identifikovať očakávania všetkých 
účastníkov interakcie – či už priamej, alebo nepriamej –, aby tak 
mohli optimalizovať reakcie a eliminovať ťažkosti spojené s ne-
zvládnutými interakciami.31 

Cieľom predstavenia modelov bolo zmapovať minulé i súčasné 
náhľady na školskú sociálnu prácu, v snahe poukázať na jej varia-
bilitu a postupný rozvoj. Modely reprezentujú ústredné myšlienky 
a koncepty, ktoré kreovali a ovplyvňovali prax školskej sociálnej 
práce a boli kľúčové v procese jej postupného etablovania a profe-
sionalizácie. Predstavujú ucelený súbor regulatívov, ktoré ponúka-
jú obraz o očakávaniach spojených s výkonom sociálnej práce 
v školách a rovnako o reakciách školskej sociálnej práce na spolo-
čenské podmienky príznačné pre určité etapy jej rozvoja. 

Je zrejmé, že školskí sociálni pracovníci a pracovníčky musia vo 
svojej praxi zvažovať viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú ich pred-
stavy o „vhodnej intervencii“ a modeli praxe. Týka sa to hlavne 
hodnotenia dostupných poznatkov a informácií, zdrojov (vlast-
ných, klientových, zdrojov školy, komunity a pod.) a potrieb klien-
tely. Žiadny z modelov nie je preto možné vnímať ako ideálny 
a jediný správny. V praxi dochádza skôr k rôznym kombináciám 
v závislosti od konkrétneho stavu a ďalších faktorov ovplyvňujú-
cich výkon školskej sociálnej práce.  

                                                           
31  Bližšie sa vymedzeniu interakcie a aspektu problémových interakcií venuje Musil 

(2013) v Encyklopedii sociální práce. 
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Opisované modely reflektujú potrebu komunikácie školy s komu-
nitou, ale aj skutočnosť, že škola napĺňa spoločenské poslanie. 
Rovnako sa snažia odpovedať na otázku, ako efektívne pomôcť 
žiakom a žiačkam pri zlepšení ich sociálneho fungovania a podpo-
re zvládania ich životnej situácie, pričom nazerajú na tento koncept 
z odlišných pozícií. Okrem heterogénneho teoretického ukotvenia, 
odlišnosť perspektív súvisí aj so zameraním pozornosti na rôzne 
fázy vývoja školskej sociálnej práce v rozličných prostrediach.  

Na základe štúdia relevantnej literatúry k školskej sociálnej práci 
môžeme konštatovať, že jej teoretické ukotvenie a nazeranie na ňu 
ako celok sa primárne viaže na ekologickú perspektívu.32 Dôvo-
dom je skutočnosť, že umožňuje zohľadňovať viaceré systémy, 
vplývajúce na zabezpečenie efektívneho prepojenia medzi školou, 
rodinou a komunitou, s cieľom vytvárať obojstranne akceptovateľ-
né interakcie medzi žiakom a jeho sociálnym prostredím, a tým 
prispieť k jeho rozvoju a podporiť proces optimálneho zvládania 
životných situácií. Praktický význam a špecifickosť ekologickej 
perspektívy pre pôsobenie školskej sociálnej práce v postmodernej 
spoločnosti sa môže prejaviť v podpore zmeny systému, ktorý spô-
sobuje deťom a ich rodinám ťažkosti v interakciách. Je opakom 
prístupov založených na kompenzácii znevýhodnení, ktoré umoc-
ňujú nerovnosti a „zneschopňujú“ klienta.  

Náročnosť intervencií školských sociálnych pracovníkov vyplýva 
zo zmeny pohľadu na proces socializácie dieťaťa. Naň je v dneš-
ných podmienkach nazerané ako na proces formujúci identitu, 
v ktorom je zdôrazňovaná aktívna rola, podpora sebauvedomenia 

                                                           
32  Ako vidieť z jednotlivých modelov, v praxi sú školskými sociálnymi pracovníkmi 

a pracovníčkami využívané aj iné teoretické prístupy, napr. z hľadiska toho, z ktorej 
perspektívy nazerajú na problém a v čom vnímajú ťažkosti v zvládaní problémových 
interakcií (v jednotlivcovi a jeho prežívaní, v spoločnosti a vonkajších tlakoch či 
v nedostatku informácií, zručností a pod.). S nekritickou aplikáciou akejkoľvek teórie sa 
spájajú určité riziká. Ako vhodný sa črtá príklon sociálnych pracovníkov a pracovníčok 
k reflexivite konania, a tým aj k reflexívnemu využitiu teoretických konceptov, teórií 
a poznatkov o klientovej situácii, ako dôsledku a požiadavke súčasnej spoločnosti. 
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a autonómia žiaka. Navrátil a Navrátilová (2008) a Navrátil (2013) 
v tejto súvislosti zdôrazňujú nutnosť vzájomného vyjednávania 
očakávania jednotlivca a sociálneho prostredia, čo predstavuje kľú-
čovú tvorivú dimenziu pomoci jednotlivcovi pri rozvoji jeho iden-
tity a plánovaní reflexívnych životných trajektórií s dôrazom na 
hodnoty, ktoré sú pre neho cenné. Školskí sociálni pracovníci stoja 
pred neľahkou úlohou, spojenou s hľadaním pozitívnych hodnôt, 
pomocou pri utváraní identít žiakov, podpore zodpovednosti 
a rozhodovacej schopnosti, čo od nich vyžaduje, okrem iného, 
utvárať dôverný pomáhajúci vzťah s klientom a klientkou. Dôvera 
a neformálnosť vzťahu je predpokladom na vyhľadanie pomoci 
školského sociálneho pracovníka žiakmi aj rodičmi. Znamená, že 
školskí sociálni pracovníci a pracovníčky pristupujú k žiakom a ich 
rodičom ako ku klientom, čo súbežne umožňuje ich participáciu na 
možných intervenciách. Pozitívum vnímania žiakov ako prijímate-
ľov služieb sa v praxi prejavuje slobodnejším vyjadrovaním svojich 
pocitov a väčším priestorom pre žiakov, žiačky a rodičov podieľať 
sa na rozhodovaní (Allen-Meares 2004). Daný aspekt sa javí ako 
mimoriadne dôležitý, ak vezmeme do úvahy, že škola predstavuje 
hierarchizovaný systém, ktorý sa najviditeľnejšie prejavuje asymet-
riou vo vzťahoch medzi učiteľom a dieťaťom. Z tohto vzťahu sa 
vplyvom zákonnej povinnosti vytráca prvok dobrovoľnosti. Ne-
rovnocenný a asymetrický prístup môže následne spôsobovať ba-
riéry v komunikácii školy nielen so žiakmi, žiačkami, ale aj 
s rodičmi. Ako sa ukázalo z našich zistení, podľa učiteľov a učite-
liek je oblasť spolupráce s rodičmi obzvlášť problematická a vyža-
duje pomoc zo strany ďalšieho subjektu.  

Ekologická perspektíva umožňuje reflektovať vhodnosť intervencií 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok na dosiahnutie životnej 
rovnováhy klientov, a tým aj možnosti sociálnych pracovníkov 
prispieť k dosiahnutiu zmeny. Zároveň vedie k uvedomeniu si 
skutočnosti, že sociálna práca je súčasťou širších mocenských 
štruktúr. Pre intervencie a pomoc zo strany sociálnych pracovní-
kov a pracovníčok to znamená určité obmedzenia. Ukazuje sa tu, 
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že nestačí len posilňovanie uvedomenia sociálnych pracovníkov 
a ich zodpovednosti za zmenu podmienok, ktoré by umožnili op-
timálne, zdravé fungovanie žiakov a školy. Ako vyplynulo z našich 
výskumných zistení, potrebné je zamerať sa aj na podmienky sú-
časného sociálneho systému, ktoré limitujú sociálnych pracovníkov 
v poskytovaní potrebnej pomoci. Ekologická perspektíva vytvára 
priestor a konceptuálny základ na porozumenie situáciám, s kto-
rými sú sociálni pracovníci konfrontovaní, a umožňuje aj lepšie 
porozumieť systému školy. Aj s ohľadom na uvedené sa stala jed-
ným zo základných teoretických perspektív nazerania na sociálnu 
prácu v školách, etablovanou na európskej aj celosvetovej úrovni.  

 


