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ODBORNÁ PRAX CHARITATÍVNEJ A SOCIÁLNEJ SLUŽBY 

 
Lenka Skarupová – Jozef Vorobel 

 

Cieľom príspevku je priblížiť pohľad na odbornú prax z pozície študenta 

a učiteľa. Odborná  prax je dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu študijného 

programu charitatívnej a sociálnej služby, ktorý sa vyučuje na Katedre kresťanskej 

antropológie a sociálnej práce PBF PU v Prešove. Hlavným zámerom tejto odbornej 

praxe je na základe vlastných skúseností študentov spoznávať organizáciu, formy 

a metódy práce v sociálnych inštitúciách. Je to ako keby ich prvotné overovanie 

svojich teoretických vedomostí v praxi. Veľmi dôležitý je prenos týchto praktických 

skúseností do vysokoškolského vyučovacieho procesu. Pre štúdium sú významné 

taktiež diskusie na seminároch, rozoberanie chýb, dojmov a zážitkov.  

Odborná prax je systematická činnosť, ktorú študent vysokoškolského štúdia 

vykonáva v rôznych typoch sociálnych inštitúcií. Môžu to byť štátne a samosprávne 

sociálne inštitúcie, verejný a neverejný poskytovatelia sociálnych služieb, 

mimovládne a cirkevné sociálne inštitúcie a podobne. Odborná prax je súčasťou 

štúdia pod dohľadom vysokoškolského učiteľa, ktorý sa nazýva vedúci praxe. 

Účastníka odbornej praxe rozumieme študenta denného alebo externého štúdia 

vysokej školy, v našom prípade študijného odboru sociálna práca, študijného 

programu charitatívna a sociálna služba.1  

Medzi základné ciele odbornej študentskej praxe v sociálnej práci sa považujú:  

– sprostredkovať študentom skúseností s metódami sociálnej práce, ktoré existujú 

v rôznych typoch sociálnych inštitúcií, 

– umožniť študentom overovanie svojich teoretických vedomostí a metód 

sociálnej práce,  

                                                 
1 Pozri MYDLÍKOVÁ, E. – GYMERSKÁ, M. – KOPCOVÁ, E. – VASKA, L.: Dobrovoľníctvo – 
efektívna študentská prax. Bratislava 2007, s. 9. 
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– poskytnúť študentom možnosť porovnávať teoretické predstavy s praktickými 

činnosťami,  

– rozvíjať profesionálnu identitu študenta.1 

„Odborná prax umožňuje študentovi prepojenie teoretického poznania s priamou 

praktickou skúsenosťou študenta v konkrétnom inštitucionálnom kontexte. Prax tiež 

vytvára jedinečnú príležitosť na sebapoznanie v reálnej pracovnej situácii“.2 

Základom kvalitnej odbornej praxe je cieľ, ktorý má byť dosiahnutý. Ciele si 

volia študenti na začiatku praxe, ktoré by chceli dosiahnuť v oblasti poznania 

a osobného rozvoja. Tieto ciele im umožňujú využiť obdobie na praxi v procese ich 

učenia rovnako ako ich osobnostnému rozvoju.3  

Je dôležité, aby študent mal ujasnené, čo očakáva od praxe a čo môže dať odborné 

pracovisko. Mal by vedieť formulovať cieľ svojej praxe. Overovať si, či je možné 

dosiahnuť tieto ciele vo vybranej sociálnej inštitúcií. Mal by byť schopný hodnotiť 

svoje skúsenosti. Spolu so svojim tútorom na odbornom pracovisku vytvára plán 

práce.4 

Odborná prax je zahrnutá v rámci vyučovania v semestri a je súčasťou rozvrhu. 

Sociálne inštitúcie sa navštevujú zvyčajne v pracovných dňoch, v určenom časovom 

vymedzení. Študent prichádza zvyčajne za riaditeľom, vedúcim, štatutárnym 

zástupcom sociálnej inštitúcie so žiadosťou o vykonanie odbornej praxe. Ak dostane 

súhlas, študent sa priradí niektorému zo zamestnancov. Je výborné ak tento 

                                                 
1 MYDLÍKOVÁ, E. – GYMERSKÁ, M. – KOPCOVÁ, E. – VASKA, L.: Dobrovoľníctvo – 
efektívna študentská prax. Bratislava 2007, s. 11. 
2 LEVICKÁ, J. – TRUHLÁŘOVÁ, Z.: Rola individuálneho rozvojového plánu pri príprave 
študentov. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou: Odborná prax ako 
súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. 
Prešov 2009, s. 23. 
3 Pozri NAVRÁTILOVÁ, J.: Reflexivní model praktického vzdělávaní studentu sociální práce. In: 
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou: Odborná prax ako súčasť 
pregraduálnej a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. 
Prešov 2009, s. 42. 
4 Pozri MUŽÍKOVÁ, J.: Řízení odborné praxe. In: Zborník príspevkov z konferencie 
s medzinárodnou účasťou: Odborná prax ako súčasť pregraduálnej a graduálnej prípravy 
sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov 2009, s. 90. 
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zamestnanec je sociálny pracovník. Ten by mal so študentom pracovať počas 

semestra a byť preňho praxovým tútorom.1  

Dôležitou súčasťou odbornej praxe je praxový seminár. Sú to praktické cvičenia, 

kde majú študenti možnosť porovnávať získané skúseností. Veľmi dôležitá je najmä 

spätná väzba študenta. Praxové semináre umožňujú študentom spoznať aj iné 

sociálne inštitúcie, kde vykonávali svoju odbornú prax spolužiaci. Majú možnosť 

získať poznatky o náplni práce a kompetencie sociálnych pracovníkov v rôznych 

oblastiach sociálnej práce. V rámci tohto seminára je zahrnutá diskusia o zážitkoch, 

 pocitoch, ktoré  študenti získali počas praxe.2  

Odborná prax študentom prináša aj negatívne skúsenosti. Boli to napríklad nie 

veľmi ústretové prístupy zamestnancov, ktorí neumožnili študentom prejaviť sa 

v činnostiach. Zvyčajne študenti vykonávali iba administratívnu činnosť, ako je 

ukladanie spisov alebo sa venovali pomocným prácam. Inokedy ostávali len ako 

pozorovatelia v nečinnosti. Mnohí zo študentov túto chvíľu vnímali ako neúspech, 

ktorý by ich mohol posunúť vpred a o to viac motivovať k ich ďalšej aktivite v rámci 

odbornej praxe. 

Naopak pre študentov bola pozitívne vnímaná práca s klientom. Snažili sa 

pomôcť klientom využiť čas, povzbudiť ich v činnosti, zabrániť pocitom osamelosti, 

opustenosti a ich izolovanosti. Rozvíjali kultúrnu činnosť a spolupodieľali sa pri 

poskytovaní terapie za sprievodu ergoterapeutov. Iní študenti mali príležitosť 

sledovať postup práce sociálneho pracovníka s klientom pri adaptačnom procese. 

Jednou z ich úloh bolo aspoň na malú chvíľu spríjemniť deň klientom a to vo forme 

rozhovorov, pohladenia či úsmevu. 

Ak sú študenti vedení k samostatnej práci, majú možnosť rozvíjať si svoje 

schopnosti. Ich snaha byť nápomocní prináša im a klientom v sociálnych inštitúciách 

neoceniteľné a príjemné spestrenie dní. A tak sa stalo, že praktické skúsenosti pohltili 

                                                 
1 Pozri HANZALÍKOVÁ, V.: Vybrané problémové okruhy individuálnej supervízie. In: Zborník 
príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou: Odborná prax ako súčasť pregraduálnej 
a graduálnej prípravy sociálnych pracovníkov. Manažment. Etika. Supervízia. Prešov 2009, s. 107. 
2 Tamže, s. 104. 
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nielen teoretické poznatky študentov, ale aj ich samých a ich zvedavosť. Tým sa 

zvyšuje ich záujem o odbornú prax a samotné štúdium. 

Odborná prax prináša študentom veľké množstvo skúseností. Nezanedbateľným 

prvkom je pochopenie rozdielov v praktických prístupoch riešenia sociálnych 

problémov. Napomáha študentom využívať metódy, o ktorých sa doposiaľ dozvedali 

len z teórií. Práca s klientom je nesmierne dôležitá pre ďalší rast študentov. Vytvára 

dostatočne veľký priestor získavania nových schopností, zručností či pracovných 

návykov. V každom smere je jej ďalšie zdokonaľovanie veľkým prínosom pre 

študentov sociálnej práce a pokiaľ sa oni sami budú na tom aktívne podieľať, potom 

dúfame, že výsledky na seba nenechajú dlho čakať.  
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