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TEÓRIA VÝCHOVY A JEJ ÚLOHA V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁC E 

 
Viera Zozuľaková 

 

Je nesporné, že výchova človeka je jednou z najdôležitejších vecí v živote 

spoločnosti i každého jedinca, je súčasťou vývoja osobnosti. Ide o náročný 

celoživotný proces začínajúci ešte v prenatálnom období. „Ak chceme uvažovať 

o základných prístupoch k výchove dneška“, píše J. Pelikán v práci Výchova ako 

teoretický problém, „nemôžeme začať inak, než z hľadania odpovede na otázku 

pýtajúcu sa na podstatu človeka, poslanie na tejto zemi, na jeho smerovanie...“1 

Sociálni pracovníci patria do skupiny profesií, kde výchova „tvorí jeden zo 

základných kameňov profesie a človek je na to pripravovaný, aj keď nie dominantne 

a... odborne pôsobí na osobnosť v zmysle ovplyvňovania, výchovy, a teda výchova je 

jednou dôležitou zložkou jeho profesie“2.  

Ak hovoríme o sociálnej a charitatívnej službe sociálnych pracovníkov, máme na 

mysli kresťanskú antropológiu ako východisko výchovného pôsobenia, ktoré vytvára 

neoddeliteľnú súčasť kresťanského pohľadu na človeka. Náboženské teórie výchovy 

zaradzuje M. Zelina medzi humanisticko-personologické teórie výchovy.3 S týmto 

zaradením môžeme súhlasiť len čiastočne. Humanizmus ako filozofický smer 

jednoznačne zdôrazňuje vieru človeka vo vlastné schopnosti, v jeho ego,  je návratom 

k obdivu starovekej pohanskej kultúry. Zdôrazňovanie ľudskej dôstojnosti, úcta 

k človeku, láska k iným, pomoc druhým nie je výsostnou doménou toľko 

prezentovaného humanizmu. Tieto hodnoty nachádzame už viac ako dvetisíc rokov 

v kresťanskej sociálnej antropológii. Žiaľ, v súčasnej odbornej literatúre sa len 

zriedkavo stretávame s uvádzaním významných autorov východnej kresťanskej 

Cirkvi. Sčasti je to spôsobené jazykovou bariérou, pretože tieto diela, ktoré postupne 
                                                 
1 PELIKÁN, J.: Výchova ako teoretický problém. Ostrava 1995, s. 8.   
2 ZELINA, M.: Teórie výchovy alebo hľadanie dobra. Bratislava 20102, s.   11.  
3 Pozri tamže, s. 152.  
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vznikali už v poapoštolskom období,1 boli písané predovšetkým v gréckom jazyku 

a sčasti aj z dôvodu zámerne skresľovaných faktoch o histórii pravoslávia 

(ortodoxie). „Patristické názory na sociálnu prácu sú aktuálne nielen ako jej 

historicko-filozofické východiská, ale aj ako výzva k hlbšej súčasnej sebareflexii 

zameranej na styčné body príbuznosti k ostatným vedám a k aktualizácii jej 

terminologického základu. Patristická literatúra je nevyčerpateľnou studnicou 

poznania pre množstvo moderných vedných disciplín. Sociálna práca svätých Otcov 

a Učiteľov Cirkvi predstavuje harmonickú jednotu medzi rozumovým a morálnym 

konaním. Nie je umelo vytvorenou štruktúrou, ale prakticky formovaným elementom, 

ktorý neraz v dejinách ľudstva dokázal svoj význam. Jej uplatňovanie preto nesporne 

prinesie úžitok pre celú spoločnosť aj v súčasnosti.“2     

Výchovu môžeme vo všeobecnosti chápať ako „určitý proces zámerného 

pôsobenia na osobnosť človeka s cieľom dosiahnuť pozitívnych zmien v jeho vývoji, 

pričom tieto zmeny sa prejavujú v jeho správaní a konaní. Toto zámerné 

a systematické pôsobenie teda predstavuje všetku činnosť smerujúcu k predávaniu 

určitých pozitívnych a overených vzorcov, noriem a pravidiel správania a konania“3. 

M. Zelina namieta, že nie každá výchova zámerne formuje a definuje výchovu ako 

„profesionálne, odborné a cieľavedomé udržiavanie, zdokonaľovanie a rozvíjanie 

pozitívnych a funkčných možností človeka, psychických funkcií, procesov 

a vlastností osobnosti“4. Dodáva, že „aj človek môže sám seba formovať 

a vychovávateľ mu pri tom môže byť radcom, sprievodcom“5. Hovoríme o aktívnej 

osobnostnej autoregulácii, sebadeterminácii, sebavýchove. Človek sám má potrebu 

                                                 
1 Pozri ZOZUĽAK, J.: Katechetické poslanie Cirkvi. Prešov 2001, s. 42 – 68. 
2 KUZYŠIN, B.: Patristické pohľady na sociálnu a charitatívnu službu. In: Sociálna a duchovná 
revue. Vedecko-odborný recenzovaný zborník, roč. I, č. 2, Prešov 2010, s. 17. 
3 MACHALOVÁ, M.: Dialógy o závislostiach. Vyd. TakeOffAdvertising, s.r.o. 2010, s. 55. Pozri 
aj PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník, Praha 20084, s. 277. ČÁP, 
J., MAREŠ, J.: Psychologie pro učitele. Praha 2007, s. 247. 
4 ZELINA, M.: Teórie výchovy alebo hľadanie dobra, cit. dielo, s.   10. 
5 Tamže, s.   25. 
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rovnako aj sám so sebou niečo urobiť, sám od seba niečo vykonať, čo ho posunie 

ďalej.   

Sociálna práca, a v rámci nej sociálna a charitatívna služba, patria medzi 

pomáhajúce profesie. Pokiaľ sa bude ako veda a prax spolupodieľať na ochrane 

ľudskej bytosti a rodiny ako najprirodzenejšieho prostredia, bude interdisciplinárne 

pracovať s témami a otázkami globálnej ekonomiky, právnym systémom, 

zdravotníctvom.1 Je zameraná na zlepšovanie vzájomného prispôsobovania sa, na 

sociálnu starostlivosť o jednotlivca, skupinu, komunitu, spoločnosť a ich sociálneho 

prostredia.2 Sociálny pracovník musí mať dobré znalosti aj z oblasti pedagogiky, 

kresťanskej a filozofickej antropológie, všeobecnej, vývinovej, sociálnej, 

pedagogickej, biodromálnej3 psychológie a psychológie osobnosti, psychológie 

a filozofie výchovy, čo ho v konečnom dôsledku povedie k pochopeniu rôznych 

smerov a teórií výchovy. Medzi filozofiou výchovy a všeobecnou teóriou výchovy 

existuje silný vzťah. J. Průcha v práci Přehled pedagogiky píše, že „názory 

odborníkov sa líšia i v tom, či je vôbec teória výchovy samostatnou pedagogickou 

disciplínou, alebo je súčasťou filozofie výchovy“4. Problematikou vymedzenia teórie 

výchovy sa stretávame tak v Európe, ako aj mimo nej. Trojica odborníkov z The 

Stirling Institute of Education z Veľkej Británie vo svojim článku Theorising 

Education: The Laboratory of Educational Theory píše, že v anglo–amerických 

krajinách chýba myšlienka vymedzenia výchovy a vzdelávania (education) ako 

samostatnej akademickej disciplíny s jej vlastnými formami teoretizácie, teda to, čo 

                                                 
1 Pozri BIELOVÁ, M.: Výzvy pre sociálnu prácu ako vedu vo vzťahu k procesu globalizácie. In: 
ONDRUŠOVÁ, Z. a kol.: Základy sociálnej práce. Brno 2009, s. 24. ČECHOVÁ, J.: Kontexty 
sociálnej práce. In: ŽIAKOVÁ, E.: Psychosociálne aspekty sociálnej práce. Prešov 2005, s. 47. 
2 Pozri LEVICKÁ, J.: Teoretické aspekty sociálnej práce. Trnava 2002. LEVICKÁ, J. a kol.: 
Sociálna práca I. Trnava 2007. 
3 Biodromálna (z gr. βίος = život, δρόµος = cesta) psychológia je psychológiou životnej cesty. 
Predmetom poznania je to, čo sa deje s psychikou človeka, jeho prežívaním a správaním v priebehu 
životnej cesty od bodu X – jeho narodenia po bod X – ukončenia jeho života. Zakladateľkou 
biodromálnej psychológie je Charlotte Bühlerová (1893 – 1974).   
4 PRŮCHA, J.: Přehled pedagogiky. Praha 2006, s. 50. 
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je vedúcou myšlienkou v kontinentálnych formách teoretickej práce a výskumu.1 M. 

Zelina konštatuje, že aj keď „teórie výchovy sú vymedzené určitými definíciami, 

cieľmi, predpokladmi, ktoré sa považujú za adekvátne pre rozvoj osobnosti a ide 

o predpoklady, ktoré sa týkajú zväčša empiricky overiteľných skutočností, napriek 

tomu pri vypracovaní nejakej teórie výchovy je nemálo problémov“2. 

Čo sa týka uplatnenia všeobecnej teórie výchovy alebo partikulárnych teórií 

výchovy spolu s filozofiou a psychológiou výchovy v oblasti sociálnej práce 

i sociálnej a charitatívnej služby, kde sa jedná o prepojenie teológie a sekulárnych 

vied o človeku a spoločnosti spolu s ekonomikou a právom, tvorí nosnú disciplínu 

práce sociálneho pracovníka. Nezáleží na tom, či jeho pracovisko spravuje štát alebo 

Cirkev, musí disponovať veľmi dobrými odbornými znalosťami. J. Čechová v tejto 

súvislosti píše, že „sociálny pracovník je v styku s klientmi veľmi často nútený 

vystupovať ako odborník, ktorý všeobecne povedané, učí klienta žiť po novom, teda 

tak, aby mu to nespôsobovalo problémy, ktoré ho vlastne priviedli k vyhľadaniu 

pomoci. Ide hlavne o získanie nových zručností a návykov, ktorých zákonitosti zmien 

a nadobúdania by mal sociálny pracovník poznať. Často táto časť práce predstavuje 

z hľadiska uskutočnenia to najťažšie, čo sociálny pracovník musí urobiť“3. Vo 

svojom profesionálnom živote sa sociálny pracovník stretáva s problematikou 

edukatívneho pôsobenia najmenej v troch rovinách. Prvou je rovina bipolárneho 

vzájomného výchovného pôsobenia medzi vychovávateľom a vychovávaným. 

Druhou je rovina vlastnej edukácie ako vlastného profesionálneho rozvoja a treťou je 

rovina poradného edukačného pôsobenia v rámci celoživotného vzdelávania klientov 

sociálnych služieb. 

Rovina bipolárneho vzájomného výchovného pôsobenia medzi vychovávateľom 

a vychovávaným je otázkou vzájomnej komunikácie. Je to proces, v ktorom sa 
                                                 
1 Pozri BIESTA, G., ALLAN, J., EDWARDS, R.: Theorising Education: The Laboratory of 
Educational Theory. In:  Research intelligence (BERA). Issue 109, Macclesfield, UK, winter 
2009/10.  
2 ZELINA, M.: Teórie výchovy alebo hľadanie dobra, cit. dielo, s.   42. 
3 ČECHOVÁ, J.: Kontexty sociálnej práce, cit. dielo, s. 70. 
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formujú vychovávaní aj vychovávatelia. Ak zvážime fakt, že sociálni pracovníci 

prichádzajú dennodenne profesionálne do kontaktu s deťmi a mladistvými, či už 

v pedagogicko-psychologických poradniach, komunitných centrách, reedukačných 

ústavoch, detských domovoch, ako profesionálni alebo náhradní rodičia, ich 

výchovné pôsobenie je často kľúčové. Pracujú tam, kde biologickí rodičia z rôznych 

príčin nemôžu alebo nevedia pôsobiť. V prvom rade by deti mali viesť k láske, úcte, 

pokore a rešpektu. Avšak toto môžu len vtedy, ak sami disponujú láskou, úctou a 

pokorou. Dôležité je, aby pochopili, že každý človek je Bohom stvorená bytosť podľa 

Jeho obrazu, pozostávajúca z duše a tela (ľudská prirodzenosť), ktorá je slobodná vo 

svojom konaní. „Ak človek chápe Boha ako svojho Stvoriteľa, mení sa jeho pohľad 

na antropológiu.“1 Inak vníma svet, prostredie okolo seba, iných ľudí, materiálne 

veci, aj sám seba. Správna výchova sa stáva otázkou života a duchovnej smrti. Teória 

výchovy ako veda sa týka rozličných cieľových modelov (i rôznych teórií) rozvíjania 

osobnosti. Pre kresťanský model výchovy je prototypom život v Christu a s Christom. 

Dôjsť k zjednoteniu s Bohom a získanie Božej blahodate sa stáva alfou a omegou 

celého ľudského snaženia. Modelom je aktívny duchovný život, ktorý začleňuje 

jednotlivca do spoločenstva s Bohom a inými ľuďmi, a zároveň slúži ako prevencia. 

Človek, ktorý sa snaží bojovať s vlastným egoizmom, s pýchou, ktorá je koreňom 

hriechu, činí pokánie a zápasí s vášňami2, dosahuje cnosti a je pokorný voči Bohu aj 

druhým, omnoho ľahšie zvláda problémy, ktoré prináša život. Vie, že Boh mu dá 

v pravý čas to, čo potrebuje.3 Je to náročná cesta, ktorú mnohí nie sú ochotní 

podstúpiť. Najťažšie je pripustiť si vlastné chyby a rozhodnúť sa viac ich nekonať. 

Apoštol Pavol sa v liste Galatským pýta: „Teraz však, keď ste poznali Boha, alebo 

                                                 
1 ZOZUĽAK, J.: Človek v centre pozornosti sociálneho pracovníka. In: Sociálna a duchovná revue. 
Vedecko-odborný recenzovaný zborník, roč. I, č. 2, Prešov 2010, s. 4.  
2 „Boj proti vášňam nie je neznámy aj mimo Cirkvi. Tento boj sa však uskutočňuje výberovo a točí 
sa okolo, vášní, ktoré sú aj spoločensky považované za neprijateľné a neetické.“ ŽUPINA, M.: 
Duchovný a etický život človeka. Prešov 2009, s. 51. 
3 Pozri Mt 6, 8., a Mt 6, 25 – 34. 



KVALITA VZDELÁVANIA PRACOVNÍKOV V OBLASTI SOCIÁLNEJ  PRÁCE 
 (Biblicko-teologické a sociologické východiská) 

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. – 15. júna 2010  
na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove ________________________________________________________________________________ 

 

 85 

skôr, keď Boh poznal vás, ako sa môžete vracať zase k mdlým a biednym živlom, 

ktorým chcete znovu slúžiť?“1   

Človek bol stvorený „Božími energiami. Božia prirodzenosť je nestvorená Božia 

dokonalosť. Človek má v sebe obraz nestvorenej Božej dokonalosti, nestvorených 

Božích síl, energií. To je dôvod, prečo Otcovia Cirkvi hovoria, že človek ako 

dokonalá, duchovná, dobrá, rozumná a slobodná bytosť je Božím obrazom. Presne 

preto aj samotný Spasiteľ povedal ľuďom: ‚Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš 

Otec, ktorý je v nebesiach.‛2 Otcovia zvlášť zdôrazňujú duchovnosť, dobrotu, 

rozumnosť a slobodu ľudskej podstaty podľa obrazu tých istých charakteristík, 

vlastností alebo energií Božej prirodzenosti.“3 Gregor Nysský hovorí, že od 

skutočnosti „podľa obrazu“ disponujem rozumom a vstupujem do skutočnosti „podľa 

podoby“ tak, že sa stávam kresťanom.4 Kresťanský pohľad na výchovné pôsobenie 

poskytuje komplexný pohľad na metódy a ciele, vystihuje, čo je podstatné pre 

skutočný život človeka, poskytuje návod, definuje voľbu a hovorí o účinkoch.  

Skutočná, pravá viera sa musí stať neoddeliteľnou súčasťou života človeka. 

V opačnom prípade nemôžeme hovoriť o skutočnej viere. „Blahoslavenstvá5 ukazujú 

duchovnú cestu“, hovorí Hieroteos Vlachos v práci Pravoslavní spiritualita, „cestu, 

zbožštenia, spôsob, ktorým sa uskutočňuje jeho uzdravenie. Poznanie duchovného 

úpadku, teda poznanie, že vo vnútri srdca prebývajú vášne, vedie človeka k pokániu 

a blahoslavenej skrúšenosti. Priamo úmerne k hĺbke skrúšenosti vchádza do duše 

útecha od Boha. Tak sa získava miernosť a vnútorný kľud. Skúsenosť vnútorného 

pokoja vedie človeka k ešte väčšej túžbe po Božej spravodlivosti a po uplatňovaní 

Božích prikázaní v každodennom živote“6. 

                                                 
1 Gal. 4, 9.  
2 Mt 5, 48. 
3 ZOZUĽAK, J.: Ortodoxia a ortopraxia. Prešov 2007, s. 83. 
4 Pozri ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ: Περί του τι το του χριστιανού επάγγελµα: ΕΠΕ 100, 368. PG 46, 
237. 
5 Pozri Mt 5, 3 – 8. 
6 HIEROTEOS VLACHOS: Pravoslavná spiritualita. Prešov 2006, s. 56. 
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„Pedagogika a teórie výchovy majú za cieľ minimalizovať regresívny pohyb 

človeka a maximalizovať progresívne a trangresívne zmeny.“1 V praxi to znamená, 

že výchovné pôsobenie má brániť zlyhaniu človeka, rezignácii, lenivosti, apatii, teda 

psychicky podmienenému regresu, ako aj napríklad strate viery, vlastného 

presvedčenia. Progresívne a trangresívne zmeny sa týkajú rozvoja človeka, 

obohacovania jeho ľudských skúseností v pozitívnom zmysle a zväčša vedú nad 

vlastné očakávania i očakávania najbližšieho okolia. Predpokladom zdravo (telesne, 

duševne aj duchovne2) sa rozvíjajúceho jedinca je harmonická a zdravo fungujúca 

rodina. „Rodina tvorí jednoznačne základ tak pre rozvoj osobnosti, ako aj pre rozvoj 

spoločnosti. Keď v určitých obdobiach prechádzajú krízou osoby i celkovo 

spoločnosť, je tomu tak len preto, lebo existuje kríza, ktorou prechádza aj rodina.“3 

Vasilij Veľký vyzýva deti, aby milovali svojich rodičov. Slovami apoštola Pavla 

hovorí: „ ‚A vy, otcovia, nedráždite si dietky, ale ich vychovávajte v kázni 

a napomínaní Pánovom.‛4 Čo vás k tomu nevyzýva sama príroda? Pavol vám tu 

predsa neradí nič nové – snaží sa len upevniť putá, ktorými vás príroda vzájomne 

spojila. Ak levica miluje svoje mláďatá a vlk bojuje za svoje vĺčatá, čo na to môže 

povedať človek, ktorý nedbá na daný príkaz a podrýva prirodzený poriadok, či už ide 

o syna znevažujúceho otcovu starobu, alebo otca, ktorý pre nové manželstvo zabúda 

na deti z predchádzajúceho manželstva.“5    

Silná autoritatívna výchova, ktorá je prevládajúcim typom výchovy, bez 

prirodzenej autority vychovávateľa, spojená s používaním fyzických alebo 

psychických trestov, vyvoláva odpor, agresiu, pomstychtivosť, zákernosť, nízke 

                                                 
1 ZELINA, M.: Teórie výchovy alebo hľadanie dobra, cit. dielo, s.   14. 
2 Pre pochopenie rozdielu medzi telesným, duchovným a duševným človekom ako aj o Cirkvi ako 
liečebnici pozri HIEROTEOS VLACHOS: Pravoslavná spiritualita. Prešov 2006. O duchovnom 
živote a čítaní Svätého Písma hovorí J. Husár ako o všestrannej nemocnici duší, v ktorej my všetci, 
my ľudia nachádzame uzdravenie, každý zo svojej vlastnej choroby. Pozri HUSÁR, J.: Úvod do 
knihy žalmov. Praha 2009, s. 5 – 6.     
3 ŠAK, Š.: Misijné štúdie I. Gorlice 2009, s. 59. 
4 Ef 6, 4. 
5 BASIL Z CAESAREJE: Devět kázání o stvoření světa. Praha 2004, s. 275. 
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sebavedomie, precitlivelosť, vzťahovačnosť a často vedie k psychosomatickým 

problémom a úzkostným stavom. Je potrebné si uvedomiť, že vzťah dieťaťa 

k dospelému nesmie byť „vzťahom k tyranovi, ktorý vládne mocenskými 

prostriedkami, ale je to vzťah dôvery k tomu, kto nesklame, na koho je spoľahnutie, 

kto dokáže, vie a pozná, a kto svojim správaním nevzbudzuje strach, ale dodáva 

istotu... dôležité je dieťa poznať, rozumieť mu a správať sa vo svojej 

vychovávateľskej životnej roli tak, aby to zodpovedalo jeho sklonom, jeho záujmom, 

jeho charakteru... a dobre sa dívajme – dieťa nám totiž najčastejšie samo naznačí, 

ukáže a svojim spôsobom povie, čo potrebuje“1.  Sociálny pracovník by sa nikdy 

nemal stať negatívnym modelom správania. V knihe Moudrost pouštních Otců starci 

púšte radia: „V žiadnom pokušení neobviňuj ostatných ľudí, ale jedine seba samého 

hovoriac: ‚To sa mi stalo kvôli mojim hriechom‛.“2 Novodobým prístupom ku 

klientovi sociálnej práce je „nedirektívny prístup. Je to prístup, ktorý umožňuje 

rozvinúť klientovu aktivitu, iniciatívu, zaangažovanosť na riešení jeho problému... 

tento prístup je úzko spätý s princípom participácie v sociálnej politike, podľa 

ktorého je sociálny klient slobodne rozhodujúca sa osobnosť a má nielen možnosť, 

ale aj povinnosť spolupodieľať sa na prijímaní rozhodnutí a opatrení, ktoré sa ho 

bezprostredne dotýkajú. Nedirektívny prístup sa aplikuje hlavne vtedy, ak chceme 

v klientovi vyvolať trvalú zmenu v jeho správaní, ktoré bude konformné s normami 

spoločnosti a zároveň bude korešpondovať s jeho záujmami a potrebami“3. 

Ďalšou skupinou, s ktorou sociálny pracovník prichádza do kontaktu, sú dospelí 

ľudia. Pri edukácii dospelých je potrebné „upriamiť pozornosť na rozvojové úlohy 

jednotlivcov. V oblasti sociálnej pomoci a sociálnej edukačnej pomoci osobitne nimi 

rozumieme výchovné, vzdelávacie a poradenské úlohy, na ktorých sa aktívne podieľa 

                                                 
1 MATEJÍČEK, Z.: Škola rodičov. Praha 2000, s. 279 – 280 . 
2 Moudrost pouštních Otcu. Jihlava 1997, s. 137. 
3 HANGONI, T.: Vzťah sociálneho pracovníka a klienta. In: ONDRUŠOVÁ, Z. a kol.: Základy 
sociálnej práce. Brno 2009, s. 78. 
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svojou aktivitou samotný jednotlivec“1. V tejto rovine sociálny pracovník vykonáva 

aj činnosť spojenú s poradným edukačným pôsobením v rámci celoživotného 

vzdelávania klientov sociálnych služieb. Toto pôsobenie sa v súčasnosti dostáva do 

centra mimoriadnej pozornosti. Európska únia vyhlásila rok 2010 za rok boja proti 

chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Bojovať chce predovšetkým cez programy 

celoživotného vzdelávania jednotlivcov. 

Vlastná edukácia ako vlastný profesionálny rozvoj spočíva v tom, že 

vychovávateľ nevychováva len svojich klientov, ale aj sám seba. Má možnosť stať sa 

lepším človekom i odborníkom. Sociálny pracovník by mal byť zrelou osobnosťou. V 

závislosti od funkčnej rozvitosti subjektívnych a objektívnych „charakteristík 

profesijného vývinu sa ľudia odlišujú v úrovni profesijnej zrelosti, ktorú je možné 

diagnostikovať a kvantitatívne merať2.  

  Na záver je možné povedať, že „teórie boli konštituované vysvetlením ich 

edukačného vplyvu v procese učenia sa, tak ako boli dotazované, skúmané 

a zodpovedané otázky typu: ‚Ako môžem zlepšiť to, čo robím?‛.“3 Sociálna 

a charitatívna služba nevytvára konkurenčné prostredie pre sekulárnu sociálnu prácu, 

ale je integračným priestorom pre teologické i sekulárne vedy, opiera sa  najmä o 

poznatky kresťanskej antropológie, pričom obsah, cieľ a metódy výchovy sú 

verifikované viac než dvetisíc ročnou históriou Cirkvi a v dielach cirkevných 

spisovateľov.  

 

 

 

 

                                                 
1 MACHALOVÁ, M.: Biodromálna psychológia pre pomáhajúce profesie (sociálnych pracovníkov, 
sociálnych pedagógov a andragógov). Brno 2010, s. 108. 
2 MACHALOVÁ, M., cit. dielo, s. 111. 
3 WHITEHEAD, J.: The role of educational theory in generating an epistemological transformation 
in what counts as educational knowledge with educational responsibility. In: Research intelligence 
(BERA). Issue 110, Macclesfield, UK, spring 2010, s. 25. 
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