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Slovo autorky 

Pred sebou máte učebnicu, ktorej cieľom je najmä priblížiť čitateľom problematiku metód, 

metodológie, metodiky a metodológie výskumu v sociálnej práci. Kniha je obsahovo 

rozdelená do štyroch celkov, ktorých usporiadanie má svoj význam. Ten spočíva najmä 

v obsahovej nadväznosti učebnice ako takej. Prvou časťou sú kapitoly, ktoré sa zaoberajú 

odbornou terminológiou, vývojom metodiky sociálnej práce a klasifikáciou metód. Druhú 

časť tvoria výskumné metódy sociálnej práce, kde autorka venuje priestor metodológii 

výskumu sociálnej práce. Cieľom týchto kapitol nie je predložiť čitateľovi metodologické 

minimum, len ho zorientovať v základných typoch výskumov a ukázať ako postupne, krok za 

krokom vytvoriť projekt výskumu. Tretia časť predstavuje prierez jednotlivými formami 

sociálnej práce: sociálnou prácou s jednotlivcom, rodinou, skupinou, komunitou 

a spoločnosťou. Každá z týchto kapitol obsahuje v úvode krátky historický vstup do 

problematiky. Poslednú časť učebnice predstavujú kapitoly o práci s agresiou v praxi 

sociálnej práce a jej rôznych podobách. 

Verím, že učebnica bude nápomocná študentom pri štúdiu a že svojou skladbou čitateľov 

osloví. 

 

 

 

           Soňa Lovašová 
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1 Metodológia, metodika a ďalšie odborné pojmy v sociálnej práci 

 

 Každá vedná disciplína má vytvorenú metodológiu, pomocou ktorej vytvára systém 

metodiky danej vednej oblasti. Dôkazom toho, že sociálna práca je vednou disciplínou je jej 

metodológia, metodický systém a výskumné metódy. 

1.1 Metodológia a metodika sociálnej práce 

 Táto kapitola predstavuje jednotlivé hlavné pojmy využívané v sociálnej oblasti. 

Predstavujú základnú terminológiu a v sociálnej práci môžu mať iný význam než v kontexte 

iných vied, či hovorovej reči. Používanie odbornej terminológie zabezpečuje minimalizáciu 

komunikačných bariér a šumov pri odbornej komunikácii. 

Metodológia sociálnej práce 

 Metodológia je časťou vedy, ktorá sa zaoberá budovaním metód, ktorými disponuje daná 

vedná oblasť
1
.  

 Podľa Žilovej
2 

sa metodológia sociálnej práce zaoberá teoretickými, gnozeologickými, 

logickými a psychologickými otázkami metód, metodických postupov a metodík ako aj 

princípov a zákonov vedeckého bádania ako tvorivého procesu. Súčasťou metodológie je  

tvorba, hodnotenie efektu používaných metód, ale aj metód používaných v oblasti 

empirického výskumu a následne pri tvorbe teoretických zovšeobecnení. 

 Strieženec
3
 ju považuje za teóriu vedeckých a výskumných metód práce, ktorá má 

charakter náuky, a ktorou sa vytvára vedecký systém. 

 Podobným pojmom je pojem metodika (viď ďalej), ich rozlíšenie je možné zjednodušiť: 

metodológia metódy buduje, tvorí, overuje, metodika ich delí, usporadúva, tvorí z nich 

ucelený systém metód a postupov. 

Koncept 

 Koncept predchádza výberu metódy a samotnej techniky, ktorou bude metóda v praxi 

uplatnená. Je určený:  

 teóriou sociálnej práce alebo smerom, ktorého sa sociálny pracovník pridŕža (napr. 

behaviorálna sociálna práca, systémové teórie, ekosociálne teórie, kognitívne teórie 

apod.),  

 súhrnom poznatkov sociálneho pracovníka,  

 cieľovou skupinou, s ktorou pracuje  

 jeho skúsenosťami s riešením podobného problému.  

                                                           
1
 In LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce.  

2
 ŽILOVÁ, A. Kapitoly z teórie sociálnej práce.  

3
 STRIEŽENEC, Š. Teória a metodológia sociálnej práce.  
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 Predstavuje teda určitý kontext práce sociálneho pracovníka - znalosti, vedomosti, 

zručnosti a skúsenosti z ktorých bude vychádzať pri výbere metódy. 

Metóda 

 Jednou z najznámejších definícií je definícia Mary Richmond
4
, ktorá popisuje metódu ako 

usporiadanie série rôznych činností zameraných na dosiahnutie určitého cieľa, ktorá 

umožňuje vhodné použitie techník, pričom zohľadňuje ich podriadenosť konkrétnemu cieľu. 

Veľmi ucelenú definíciu metódy však ponúka aj Levická
5
, ktorá ju popisuje ako 

„štrukturovanie zamýšľaného konania do jednotlivých fáz práce, ktoré sú výsledkom ich 

predchádzajúceho overenia v praxi. Jednotlivé fázy sú výsledkom zhody teoretikov, 

vyplývajúcej z procesu objektívneho poznania konania orientovaného na úspešnosť 

pracovných postupov vo vzťahu k účelu a cieľu. Pričom celok je charakteristický práve 

určitým usporiadaním jednotlivých krokov. Tieto kroky nazývame fázy, alebo etapy metódy.“  

 Metóda je teda určitým postupom, overeným spôsobom práce s klientom. V konkrétnych 

prípadoch ju ovplyvňuje:  

 cieľový subjekt (napr. rodina s dvoma malými deťmi),  

 jeho momentálna sociálna situácia (nezamestnaný otec v rodine),  

 jeho vzťahové  (vzťahy so starými rodičmi), 

 jeho systémové väzby (sociálna politika v SR).
6
 

 

 Pri definíciách metódy sociálnej práce sa rozlišujú dva prístupy k chápaniu pojmu 

metóda.
7
 

 Snaha definovať metódu pomocou jej vonkajších charakteristík.  

Najčastejšie je v rámci tohto prístupu definovaná ako určitý postup, sled krokov, 

návod... Zástupkyňami tohto prístupu sú napr. Richmond či Levická (viď ďalej). 

 Snaha o objasnenie, analýzu a popísanie jednotlivých krokov konkrétneho 

profesionálneho konania.  

Zástupcovia tohto prístupu odmietajú klasické chápanie pojmu metóda, používajú 

pojmy ako formy práce, metodické systémy, metodické konanie. Stretávame sa so 

snahou o vedecký prístup k problematike metód. 

  Kombináciu oboch prístupov ponúka nemecký sociálny pedagóg Schilling
8
, ktorý sa 

                                                           
4
 LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce, s. 8 

5
 LEVICKÁ, J. Na ceste za klientom, s. 84 

6
 MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. 

7
 LEVICKÁ, J. Teoretické aspekty sociálnej práce.  

8
 SCHILLING, J. Sociálna práca – hlavné smery rozvoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce.  
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stotožňuje s chápaním metódy ako sledu krokov vedúcich k cieľu, no pre prehľadnosť 

navrhuje iné pomenovanie metód. Inšpirácia jeho delením potom pre sociálnu prácu môže 

predstavovať nasledovnú kombináciu: 

 formy práce – tzv. základné, hlavné metódy sociálnej práce: sociálna práca 

s jednotlivcom, s rodinou, so skupinou... (napr. sociálna práca so skupinou), 

 postupy práce – metódy v zmysle druhu terapie, metóda vedenia rozhovoru, 

skupinová dynamika... (napr. terapeutický model, postup), 

 metódy – metódy v zmysle konkrétneho konania, napr. rolové hry, nácvik 

konštruktívnej hádky, interview... (napr. brainstorming). 

 Ani pri tomto prerozdelení sa nestráca pojem technika (viď ďalej). Pre sociálnu prácu je 

charakteristické, že väčšinou sa neuvyužíva jedna metóda, ale kombinácia viacerých metód 

v závislosti od konkrétneho problému, s prihliadaním na individualitu klienta a jeho situácie. 

Technika 

 Levická
9
 chápe techniku ako určitý návod na použitie metódy, na jej modifikáciu alebo jej 

prispôsobenie problému a situácii jednotlivých klientov. 

Pojem technika pritom zahŕňa tri rôzne hľadiská: 

 zručnosť profesionálneho konania, subjektívna schopnosť, ktorá pri osvojení metódy 

umožňuje racionalizovať a optimalizovať pracovný výkon, pričom predstavuje 

profesionálnu odpoveď vzhľadom na individualitu prípadu,
10

 

 jednotlivé zložky používaných metód, 

 spôsob uplatnenia, použitia metódy. 

 V súčasnosti je pojem technika najčastejšie obsahovo používaný v zmysle individualizácie 

danej metódy – jej modifikácie pre potreby daného klienta. 

Metodika sociálnej práce 

 Pojem metodika môže nadobúdať rôzny význam: 

 v metodológii sa chápe pod metodikou konkrétnu podobu výskumnej metódy 

realizovanej v konkrétnom prípade, v sociálnej práci sa používa pre označenie 

realizácie a modifikácie metódy pri konkrétnom klientovi termín technika sociálnej 

práce, 

 v širších súvislostiach môže byť pod metodikou chápaný konkrétny postup práce pri 

konkrétnej metóde, čo v sociálnej práci opäť zastrešuje termín technika, 

 v praxi je možné stretnúť aj synonymické používanie pojmov metóda, metodika 

                                                           
9
 LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce.  

10
 LEVICKÁ, J. Na ceste za klientom. Metódy, formy a prístupy v sociálnej práci.  
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a technika, v sociálnej práci je potrebné tieto termíny odlišovať (viď vyššie), 

 môže tiež predstavovať súhrn metód, pracovných postupov v danej vednej oblasti. 

 V súčasnosti je metodika sociálnej práce chápaná ako súbor postupov, metód a techník, 

ktoré umožňujú sociálnemu pracovníkovi výber najvhodnejšieho spôsobu pomoci pre 

klienta.
11

 Vo vývoji metodiky je možné odlíšiť dva smery.
12

 

 Praktické používanie náhodne zvolených metód a ich prispôsobovanie sociálnej 

realite.  

Sociálni pracovníci si na základe vlastného odhadu zvolili pre prácu s klientom 

metódu, s ktorou mali skúsenosť v podobnom prípade. Priebeh práce si podrobne 

zaznamenávali, so všetkými modifikáciami a reakciami. Ak sa im zvolená metóda 

potvrdila, doporučili ju ostatným pre využívanie v danom prípade, pri obdobnom 

probléme. Ak sa neoverila, zamietli ju. Takto sa budovala metodika, ktorá však nebola 

vedecky podložená a overená. 

 Vedecké spracovanie používaných metodických postupov.  

Od počiatku bol tento smer orientovaný na vedecké úsilie o vypracovanie súboru 

vhodných metód pre sociálnu prácu. V centre jeho záujmu bol rozvoj výskumnej 

činnosti a vedecké overovanie úspešnosti a neúspešnosti jednotlivých metodických 

postupov. 

Metodické konanie 

 Ďalším odborným termínom je pojem metodické konanie, ktorý je výsledkom snahy 

zdôrazniť, že sociálny pracovník nepracuje len s jednou metódou, ale s kombináciou 

viacerých metód. 

  Metodické konanie v sebe zahŕňa niekoľko požiadaviek
13

: 

 orientácia na cieľ, 

 dodržanie metodických princípov, 

 realizácia prostredníctvom určených pracovných postupov, ktoré sú expertmi 

pokladané za najvhodnejšie pre dosiahnutie cieľa, 

 kompetentnosť konania profesionálov v zmysle kvality podávaného výkonu aj 

oprávnenosti konať. 

  V súčasnosti je pre sociálnu prácu charakteristický eklektický prístup, ktorý sociálnym 

pracovníkom umožňuje výber ľubovoľnej metódy, kombinácie metód a teda metodického 

postupu. Preto metodické konanie od sociálnych pracovníkov vyžaduje, aby poznali širokú 

škálu metód, ich využiteľnosť pri jednotlivých problémových situáciách, ale aj ich 

                                                           
11

 ŽILOVÁ, A. Kapitoly z teórie sociálnej práce.  
12

 LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce.  
13

 LEVICKÁ, J. Na ceste za klientom.  
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obmedzenia, čo okrem iného vyžaduje aj širokú teretickú poznatkovú základňu.
14

 

  Výsledkom metodického konania v konkrétnom prípade je metodický postup – postup 

práce, výber metód a technika ich využitia pri práci s daným klientom. 

 

1.2 História vývinu metodiky sociálnej práce 

  Sociálna práca vznikla ako samostatná disciplína koncom 19. storočia v západnej Európe 

a v USA. Prvé špecializované školy vznikli tesne pred koncom 19. storočia v Amsterdame, 

New Yorku a Londýne.
15

 To sú úplné začiatky sociálnej práce. Je potrebné odlišovať sociálnu 

starostlivosť, ktorej korene možno nájsť tisíročia dozadu. Bola poskytovaná aj charitatívnym 

spôsobom na báze dobrovoľníctva, rôznymi cirkevnými a štátnymi inštitúciami. Sociálna 

práca ako vedná disciplína však má svoje prvopočiatky datované do obdobia konca 19. 

storočia. Trvalo niekoľko desaťročí, kým sa metodika sociálnej práce vybudovala, ustálila 

a skompletizovala. Jej vývoj bol ovplyvnený celospoločenskou klímou, celosvetovými 

problémami (napr. svetové vojny, hospodárska kríza) a vo všeobecnosti aktuálnymi potrebami 

spoločnosti. Existuje viacero modelov vývoja metodiky. Medzi najznámejšie určite patrí 

model Cristiny de Robertis
16,

 alebo Johannesa Schillinga.
17

 Levickej
18

 sa podarilo oba modely 

skĺbiť a prepracovať dosť podrobný model vývoja metodiky, z ktorého autorka vychádzala, 

no je doplnený o ďalšie dôležité udalosti v jednotlivých obdobiach. Levická
19

 teda rozlíšila 

šesť vývojových období metodiky sociálnej práce. V nasledovnom texte sú tieto obdobia 

doplnené obdobnými historickými udalosťami ako ich uvádza Matoušek
20.

 

 

1. obdobie (1900-1920) 

Mimovoľné formovanie metodiky v období prechodu od dobročinnej sociálnej práce 

k profesionálnej sociálnej práci. 

 V tomto období ešte neexistoval ucelený systém pracovných postupov, používali sa 

pracovné postupy, ktoré sociálni pracovníci volili intuitívne na základe predchádzajúcich 

skúseností s podobným problémom alebo využívali metódy príbuzných disciplín (viď prvý 

smer vo vývoji metodiky). So zvyšujúcim sa počtom klientely vznikala potreba vybudovania 

vedeckého základu metodiky sociálnej práce. Nápomocný bol v tomto smere vznik prvých 

škôl sociálnej práce.
21

 V tomto období vzniklo v USA jedno z prvých diel zaoberajúce sa 

metódami sociálnej práce Social diagnosis od Mary Richmond, ktoré vyšlo v roku 1917 

v New Yorku.
22

 

                                                           
14

 LEVICKÁ, J. Na ceste za klientom. Metódy, formy a prístupy v sociálnej práci.  
15

 MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce.  
16

 In LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce.  
17

 SCHILLING, J.  Sociálna práca – hlavné smery rozvoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce . 
18

 LEVICKÁ, J. Teoretické aspekty sociálnej práce..  
19

 LEVICKÁ, J. Teoretické aspekty sociálnej práce.  
20

 MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce.  
21

 LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce.  
22

 NOVOTNÁ, V. a V. SCHIMMERLINGOVÁ. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy. 
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 Prevládajúcou metódou bola prípadová sociálna práca a práca s rodinou. Pred prvou 

svetovou vojnou sa začína využívať ako metóda skupinová práca a komunitná práca. V USA 

sa dôležitou oblasťou uplatnenia pre sociálnu prácu stáva prisťahovalectvo. V tomto období 

došlo aj k prvým pokusom o systematický výskum v sociálnej práci.
23

 

 

2. obdobie (1920-1940) 

Vypracovanie metodiky sociálnej práce ovplyvnené rozvojom sociálnej práce v USA.  

 V roku 1922 vydáva Mary Richmond ďalšie priekopnícke dielo Čo je prípadová práca?
24

 

V roku 1926 výrazne ovplyvnil vývoj sociálnej práce v Európe francúzsky preklad prvého 

diela Mary Richmond: Nové metódy asistencie, sociálnych služieb a individuálnej práce.
25

 

S tým súvisel aj prvý medzinárodný kongres zameraný na sociálne služby, ktorý sa uskutočnil 

v roku 1928 v Paríži. Boli rozpracované nové metódy sociálnej práce: sociálna diagnostika, 

etapy sociálnej práce, sociálna terapia. Ich rozšíreniu napomohli ďalšie dva kongresy 

zamerané na problematiku sociálnych služieb a to v roku 1932 vo Frankfurte a v roku 1936 

v Londýne.
26

 

 V tomto období dochádza k psychologizujúcim vplyvom, s orientáciou na pochopenie 

osobnosti klienta ako individuálnej psychologickej jednotky, ktorej priekopníčkou bola 

Robinsonová
27

 so svojimi publikáciami: Odborné vedenie sociálnej prípadovej práce z roku 

1936 a Meniaca sa psychológia v prípadovej sociálnej práci z roku 1938. Tieto publikácie 

vznikli ako určitá kritika Richmondovej sociologického chápania prípadovej sociálnej práce, 

ktorú zaujímal najmä vplyv vonkajších okolností na klienta. 

 

3. obdobie (1940-1955) 

Prechod od používanej metodiky k jej rozšíreniu a rozpracovaniu o metódy zamerané na 

analýzu so zreteľom na realizované úlohy. 

 V tomto období sa posilnilo postavenie tzv. sociálnych asistentiek. Pojem metóda bol 

nahradený termínom technika. Medzi základné techniky patrili: návšteva v rodine, finančná 

pomoc, ošetrovateľská pomoc, pomoc orientovaná na oblasť hygieny a psychologická 

pomoc.
28

 Z toho je zrejmé, ktorými oblasťami sa zaoberala sociálna práca v tomto období. 

 Koncom štyridsiatych rokov zaviedol psychiater M. Jones
29

 model starostlivosti o duševne 

chorých, terapeutickú komunitu. Tento typ práce s pacientmi, klientmi sa potom rozšíril aj do 

iných oblastí. V roku 1953 založil anglikánsky kňaz Chad Varah
30

 systém telefonickej pomoci 

ľuďom v krízových situáciách – prvú obdobu linku dôvery. 

                                                           
23
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24

 NOVOTNÁ, V. a V. SCHIMMERLINGOVÁ. Sociální práce, její vývoj a metodické postupy.  
25
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4. obdobie (1955-1960) 

Znovuobjavenie významu metódy „case work“. 

 Povojnové obdobie so sebou prinieslo špecifiká, ktoré viedli k posunu sociálnej práce. 

Začala sa odlišovať výkonová, individuálna práca od administratívneho chápania sociálnej 

práce a došlo k ich rozdeleniu. Došlo k znovuobjaveniu metódy „case work“, teda prípadovej 

sociálnej práce, čomu napomohlo aj jej zaradenie do vzdelávacích programov. To všetko 

viedlo k zmenám v sociálnej práci, ktoré sa prejavili v piatich oblastiach: 

 orientácia na podporu jednotlivca a jeho osamostatnenia, na rozdiel od sociálnej 

asistencie, ktorá bola závislá na inštitúcii, ktorá ju realizovala, 

 budovanie sociálnej práce ako vedy s využitím rôznych pomocných disciplín – 

medicína, psychológia, sociológia, právo..., 

 sociálna práca v Európe prestala byť „modernou“ dobročinnou záležitosťou, 

 došlo k zmene profilu sociálneho pracovníka, začali sa vyžadovať hlbšie poznatky 

z príbuzných vedných odborov, 

 prísne nároky kladené na sociálnych pracovníkov a ich prípravu spôsobili vznik určitej 

vnútornej hierarchie v závislosti od vzdelania sociálneho pracovníka. Prvýkrát sa 

začína vyžadovať vzdelanie univerzitného typu.
31

 

 

5. obdobie (1961-1980) 

Kritické obdobie. 

 Klasické delenie metód bolo počas tohto obdobia spochybnené. Odborníkom sa zdalo 

nepresné a nepostačujúce. Vznikla požiadavka, aby sociálny pracovník bol schopný používať 

celý rad metód, techník a intervencií, na základe čoho vznikol nový pojem – generalistická 

metóda. Táto metóda bola založená na rešpektovaní princípu multifaktoriality 

a interdisciplinarity sociálnej práce. Klasické delenie metód na sociálnu prácu s jednotlivcom, 

so skupinou a s komunitou, teda delenie podľa počtu klientov, s ktorými sociálny pracovník 

pracuje, kritizovali viacerí autori. Ako vhodnejšie navrhovali termíny ako: formy, spôsoby, 

koncepcie, princípy, intervencie, stratégie, techniky či prostriedky. Výsledkom kritiky 

a diskusie o probléme metód bol vznik novej deľby metód pomocou sprvu dvojrozmerného 

modelu, ktorý bol dodatočne rozpracovaný o tretiu dimenziu sociálnej práce. Model teda 

predstavovali tri úrovne: 

mikroúroveň – zastrešuje metódy práce s jednotlivcom, 

mezoúroveň – metódy práce s rodinou a skupinou, 

makroúroveň – metódy práce s komunitou a spoločnosťou. 

  Okrem toho v tomto období boli pomenované nové metódy a to: poradenstvo, terapia, 

supervízia, krízová intervencia, sociálno-pedagogický pohľad, multiperspektívne postupy. 

                                                           
31
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Prvý krát sa používajú pojmy ako formy práce, metodické systémy a pod. V týchto rokoch sa 

dostalo opätovného záujmu sociálnej práci so skupinou a s komunitou, ktoré v predošlých 

rokoch boli považované za metódy pridružené k prípadovej práci.
32

 

 K slovu sa významnejšie dostávajú aj svojpomocné skupiny, aj keď za ich zástupcov 

možno považovať už svojpomocnú organizáciu Anonymných alkoholikov založenú v roku 

1939 v USA.
33

 

 

6. obdobie (1980 - 1993) 

Zmeny v metodike sociálnej práce vo vzťahu ku globalizačným tendenciám.  

 Okrem celosvetových problémov v tomto období ako sú nárast HIV pozitívnych, drogovo 

závislých, nárast chudoby v svetovom meradle, bol výrazným medzníkom vznik Európskej 

Únie (1.11.1993), ktorá predstavuje nový ekonomický, sociálny i kultúrny priestor v Európe. 

Spolu s pozitívami, pre ktoré vznikla, však so sebou priniesla aj problémy, ktoré je potrebné 

riešiť a ktoré spadajú do kompetencie sociálnej práce. Okrem toho je potrebné vyrovnať sa s 

ďalšími celosvetovo problémovými javmi ako je starnutie populácie, nárast dlhodobo 

chorých, či prudký nárast nezamestnanosti v dôsledku krízy.
34

 

 

7. obdobie (1993 - súčasnosť) 

Metodika sociálnej práce v SR.  

Sociálna práca funguje v SR v roku 1993 prevzala v podstate naraz už vytvorené metodiky zo 

zahraničia a postupne sa snaží vyrovnať poznatkami, vzdelávaním a výskumom krajinám 

Západnej Európy. Problémy v SR sú špecifické, čo odráža metodika sociálnej práce aj 

legislatívna úprava. Oblasť sociálno-právnej ochrany a oblasť sociálnych služieb je 

legislatívne ošetrená. Od roku 2009 Zákon 448/2008 upravuje aj poskytovanie sociálneho 

poradenstva rozlíšením jeho základnej a špecializovanej podoby a zároveň upravuje potrebné 

vzdelanie pre vykonávanie týchto činností. V neštátnom sektore je poskytovanie sociálnych 

služieb a sociálno-právnej ochrany podmienené získaním príslušnej akreditácie na 

Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Okruh cieľových skupín sociálnej práce sa 

rozrastá. Jej cieľom je neustále pružne a flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti, čo so 

sebou prináša potrebu ďalšieho a celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie postupne smeruje 

k tomu, že v sociálnej práci bude nutné rozlišovať určité špecializácie, čo je spôsobené 

mohutnosťou záberu sociálnej práce. Eklekticizmus, charakteristický pre sociálnu prácu v SR 

najmä v deväťdesiatych rokoch postupne upadá a sociálne pracovníčky a pracovníci 

prechádzajú k systému celoživotného vzdelávania v rámci jednej školy/smeru, ktorého 

metódy potom využívajú. 

 Z uvedeného je zrejmé, že sociálny pracovník v súčasnosti potrebuje ovládať všetky známe 

metódy sociálnej práce, vedieť ich vhodne používať a kombinovať. Dnes existuje relatívne 
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komplexný systém postupov, metód a techník sociálnej práce, teda metodika sociálnej práce. 

Relativitu predstavuje neustály vývoj sociálnej práce vzhľadom na zmeny a aktuálne dianie 

v spoločnosti. Preto jej metodika nie je nemenná či uzavretá, práve naopak, je potrebné 

neustále prehodnocovať a dotvárať metodický systém. S dnešným množstvom problémov, 

ktoré spadajú do kompetencie sociálnej práce, je skôr otázne, či sa systém v blízkej 

budúcnosti nebude musieť výraznejšie meniť.  

1.3 Cieľové skupiny v sociálnej práci 

 Výber postupu a metód pre prácu s klientom ovplyvňuje okrem mnohých ďalších faktorov 

cieľová skupina a miesto výkonu práce. 

 Pri cieľovej skupine je možné zohľadňovať pri klientoch viac aspektov. Táto kapitola sa 

zameriava na dva a to: demografický aspekt - hľadisko a problém klienta. Každý klient tak 

môže patriť do viacerých cieľových skupín, napr. pri 78 – ročnom mužovi, bezdomovcovi, 

berieme do úvahy, že ide o problém bezdomovectva (cieľová skupina podľa problému), a že 

ide o starého človeka (cieľová skupina sociálna práca so starými ľuďmi). Cieľové skupiny 

pritom nikdy nepredstavujú etiketizovanie klienta. Sociálny pracovník by mal poznať 

špecifiká danej cieľovej skupiny a tieto poznatky využiť pri práci s klientom. Hovoríme 

potom o sociálnej práci s danou cieľovou skupinou. 

Demografické hľadisko:
35

 vek – sociálna práca s deťmi, 

       sociálna práca s mládežou, 

       sociálna práca s dospelými, 

       sociálna práca so starými ľuďmi, 

      rod - sociálna práca s mužmi, 

       sociálna práca so ženami, 

      etnikum - sociálna práca s minoritou, 

        sociálna práca s rómskym etnikom, 

        sociálna práca s etnickými skupinami.  

 

Z hľadiska problému spájajúceho danú skupinu: sociálna práca s nezamestnanými, 

         sociálna práca s bezdomovcami, 

         sociálna práca s osamelými matkami, 

         sociálna práca s obeťami CAN syndrómu, 

         sociálna práca s užívateľmi drog, 

         sociálna práca s dlhodobo chorými, atď. 

 Samotný spôsob prevedenia metódy, jej aplikácie pri konkrétnom klientovi sa volá 

technika. Celý proces výberu formy, postupu práce, metódy, ich zdôvodnenie a techniku 

budeme nazývať metodickým postupom. 

  Pri práci s sa ďalej rozlišuje sociálna práca podľa miesta kde sa vykonáva:
36

  

 sociálna práca terénna, 
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 sociálna práca inštitucionálna, 

 sociálna práca ambulantná, 

 sociálna práca komunitná. 

1.4 Klasifikácia metód sociálnej práce 

  Ako bolo spomenuté v predošlej kapitole, metodika sociálnej práce predstavuje 

v súčasnosti komplexný systém metód sociálnej práce. Sociálna práca má široký záber svojho 

pôsobenia, čoho dôsledkom je okrem iného veľké množstvo metód, ktoré využíva. Od 

sociálnych pracovníkov sa očakáva, že budú poznať a ovládať tieto metódy, preto je dôležitá 

ich klasifikácia, ktorá umožňuje dosiahnuť určitú prehľadnosť vo veľkom počte metód. Na 

metódy sociálnej práce sa dá nazerať z rôznych hľadísk, čo vyplýva už zo samotného 

chápania pojmu metóda (prístup k definovaniu metódy). V tejto kapitole bude pri klasifikácii 

metód využívané Schillingove
37

 delenie metód s konkrétnym priradením danej formy, 

postupu či metódy. 

  Pred uvedením  samotnej klasifikácie je dôležité spomenúť metódy výskumu sociálnej 

práce. Metódy výskumu sociálnej práce a metódy sociálnej práce je nutné striktne oddeľovať. 

V prvom prípade ide o metódy, pomocou ktorých je realizovaný výskum v sociálnej práci 

(viď ďalej). V druhom prípade o formy, spôsoby práce s klientom. 

Klasifikácia metód sociálnej práce 

 Táto podkapitola predstavuje model klasifikácie metód sociálnej práce s príkladmi 

konkrétnych postupov a metód sociálnej práce. 

Formy sociálnej práce: sociálna práca s jednotlivcom, 

      sociálna práca s rodinou, 

      sociálna práca so skupinou, 

      sociálna práca s komunitou, 

      sociálna práca so spoločnosťou.   

 

  Formy sociálnej práce sú niektorými autormi označované ako základné, hlavné metódy 

sociálnej práce alebo ako klasické metódy sociálnej práce, iní ich delia do troch úrovní (viď 

vývoj metodiky). V každom prípade formy sociálnej práce zohľadňujú hľadisko početnosti 

klientely. 

Postupy práce s klientom: sociálna diagnostika, 

      poradenstvo (sociálne, právne...), 

      terapeutické postupy (dramatoterapia, arteterapia..), 

      sociálna prevencia, 

      sociálna intervencia, 

      streetwork, 

      supervízia, 

      mediácia, 
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      sociálne plánovanie, 

      sociálne projektovanie, 

      nácvik komunikačných zručností, atď. 

 Postup práce s klientom závisí od toho o akú formu sociálnej práce ide. Postup práce 

pritom môže byť realizovaný viacerými metódami. Rozlišuje sa niekoľko základných metód, 

ktoré sa po prispôsobení využívajú takmer pri všetkých formách práce aj pracovných 

postupoch. A tzv. špecifické metódy, ktoré sú používané pri konkrétnom pracovnom postupe. 

 

Obrázok 1: Model klasifikácie metód 

 

Základné metódy sociálnej práce: rozhovor, 

       pozorovanie. 

 

Špecifické metódy sociálnej práce: poradenský rozhovor, 

       diagnostický rozhovor, 

       rolové hry, 

       brainstorming, 

       konfrontácia, 

       zadávanie domácich úloh, 

       rozhodovanie na papieri, 

       reflexia atď. 

 

 Výber formy práce je daný počtom prichádzajúcich klientov, no výber postupu práce 

a konkrétnej metódy závisí od orientácie, prístupu, smeru či teórie sociálnej práce, ktorej 

zástancom je sociálny pracovník, ktorý si postup a metódu vyberá (behaviorálna sociálna 

práca, systemický prístup, teórie konania, terapeutické prístupy...), ako je uvedené 

v predchádzajúcej kapitole, ide o koncept práce sociálneho pracovníka (obrázok 1). 
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Otázky a cvičenia 1 

 

1. Vyberte a zdôvodnite najdôležitejšie medzníky vo vývoji metodiky 

sociálnej práce. 

2. Čím je charakteristická metodika sociálnej práce v súčasnosti? 

3. Vysvetlite rozdiel medzi metódou a technikou sociálnej práce. 

4. Objasnite čím sa odlišuje metodika od metodológie, popíšte vzťah 

medzi nimi. 

5. Zdôvodnite dôležitosť metodického konania pre sociálneho 

pracovníka. 
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2 Metodológia výskumu v sociálnej práci 

 Táto kapitola predstavuje veľmi stručne základné časti projektu metodologického 

výskumu, s využitím praktických ukážok. Cieľom je priviesť študenta k tomu, aby dokázal 

sám vypracovať metodologicky správne projekt výskumu a pochopil jeho dôležitosť a logickú 

nadväznosť, ako aj nevyhnutnosť jednotlivých krokov. Zohľadňuje odporúčania Smernice č. 

1/2011 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, 

ich zverejnení a sprístupnení po dobu ich uchovávania a kontrole originality, platnej pre UPJŠ 

a jej súčasti ako aj dodatky č. 1 a č. 2 k tejto smernici (ďalej len smernica UPJŠ č. 1/2011). 

Keďže táto publikácia bude aktuálna nielen pre tento akademický rok, je potrebné riadiť sa 

vždy smernicou aktuálnou pre daný akademický rok. Tento text je určený pre zorientovanie 

študenta v problematike, nevysvetľuje, nezdôvodňuje a nejde do hĺbky problematiky.  

 Niektoré kapitoly (Mapovanie, Korelácia a Kauzálno-komparatívne metódy) sú len 

orientačné. Pre kompletné pochopenie metodológie výskumu je potrebné preštudovať si 

odbornú literatúru.  

 Sociálna práca pri výskume využíva metodológiu výskumu sociálnych, psychologických  

alebo pedagogických vied. Metódy výskumu v spoločenských vedách je možné rozdeliť na 

dva druhy
38

: 

Metódy získavania faktov z objektívnych situácií: 

 pozorovanie, 

 experiment, 

 analýza dokumentov, 

 analýza produktov činnosti. 

 

Metódy získavania faktov zo subjektívnych výpovedí: 

 rozhovor, 

 dotazník, 

 interview, 

 sociometrická metóda. 

 

  Rozlišuje sa pritom výskum kvalitatívny a kvantitatívny, korelačné štúdie, mapovanie, 

atď., v závislosti od typu výskumu sa volí aj metóda. Metódami výskumu sa zaoberá 

metodológia výskumu v sociálnej práci, resp. v spoločenskovedných vedách, pedagogike, 

sociológii či psychológii. 
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2.1 Mapovanie 

 Keďže mnohí študenti využívajú mapovanie ako typ výskumu (alebo aspoň ako jednu 

z výskumných metód), prikladá autorka základné informácie o mapovaní – veľmi stručne
39

: 

 získavajú sa informácie, ktoré sa týkajú istých charakteristík alebo aspektov populácie, 

ktorej časťou je výskumná vzorka, 

 spôsob získavania informácií je kladenie otázok a získavanie odpovedí na ne, 

 informácie sa získavajú od vzorky, 

 sú zamerané na zisťovanie postojov,predstáv očakávaní, rozhodnutí, záujmov a 

potrieb, správania, životného štýlu, vzťahov alebo demografických charakteristík, 

 zmapovanie, obraz o stave vecí, akú podobu má skúmaný jav, 

 na začiatku výskumu alebo kontrolne, 

 premenné sa stanovujú jednoduchým spôsobom, 1 vec = 1 otázka, 

 väčší význam má veľkosť vzorky ako kvalita premenných, tých je viac, 

 prvostupňové triedenie – viac-menej = frekvenčná analýza, 

 druhostupňové triedenie - rodové rozdiely, vzdelanie, vek = frekvenčná analýza, 

 hypotézy – čo, kto častejšie, menej často, aj keď zisťujem nové veci, sú podložené 

všeobecnými charakteristikami a očakávaniami. 

 Je potrebné uvedomiť si, že máloktorý študent  realizuje „naozajstné“ mapovanie. To je 

postavené na veľkej reprezentatívnej vzorke (náhodný výber), nejde do hĺbky a ide o základnú 

orientáciu v problematike. Napriek tomu je potrebné snažiť sa dodržať pravidlá mapovania 

2.2 Korelácia  

 Táto výskumná metóda zisťuje tesnosť vzťahov, ale nie príčinu a následok. Korelácia 

zisťuje existenciu súvislosti medzi dvoma alebo viacerými premennými
40

. Hypotéza v tomto 

prípade môže znieť: Existuje vzťah medzi A a B? Nezisťuje vplyv! Hypotéza stanovuje 

štatistickú operáciu, ktorá bude realizovaná pre jej overenie. Kritériom je korelačný 

koeficient: poradová korelácia (Spearman) alebo súčinová korelácia (Pearson). Koeficient 

blížiaci sa a=1 (-1) znamená existenciu vzťahu, koeficient blížiaci sa a=0, že neexistuje 

vzťah
41.

 Pri korelácii sa nerozlišujú závislé a nezávislé premenné, pracuje sa s jednou 

skupinou respondentov, u všetkých sa zisťujú tie isté premenné. Cieľom výskumu je zistiť 

vzťahy medzi týmito premennými. 

Príklad 1 

Chcem zistiť, či existuje vzťah medzi rodinným prostredím a tým, že sa niekto stane 

agresorom kyberšikany. Mám jednu skupinu respondentov a moje premenné budú (okrem 
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iných) rodinné prostredie a to, či sa niekto stane agresorom kyberšikany. Nebudem 

porovnávať študentov z úplnej a neúplnej rodiny (to zistím jednou otázkou a budem mať 

odpoveď buď úplná rodina alebo neúplná, v SPSS teda dve možnosti; k výpočtu korelácie 

však potrebujem skóre, ktoré sa pohybuje v určitom rozpätí), ale budem počítať korelačný 

koeficient medzi premennou rodinné prostredie (ktorú budem v dotazníku overovať viacerými 

položkami) a tým, či sa niekto stane agresorom kyberšikany (overujem opäť viacerými 

položkami, z ktorých vypočítam celkové skóre). Nemôžem však tvrdiť, že rodinné prostredie 

ovplyvňuje to, či sa niekto stane agresorom kyberšikany. Len či existuje alebo neexistuje 

vzťah medzi týmito premennými. 

2.3 Kauzálno-komparatívne metódy výskumu  

 Zisťujú sa kauzálne vzťahy (vplyv) na základe stavu vecí, na príčiny sa usudzuje 

z porovnávania skupín (komparácia). Porovnávajú sa skupiny a zisťujú sa rozdiely medzi 

nimi. Tak sa zisťuje príčina alebo dôsledok toho, čo definuje skupinu (ženy a muži, profesia 

apod.).  

Príklad 2 

Chcem zistiť, či exstujú rozdiely v realizácii kyberšikanovania vzhľadom na rodinné 

prostredie respondenta. Budem teda vytvárať dve skupiny (alebo viac skupín) – podľa 

rodinného prostredia, z ktorého respondenti pochádzajú a budem porovnávať, v ktorej 

z týchto skupín sa častejšie vyskytujú agresori. Realizácia v SPSS pri normálnom rozložení 

výskumnej vzorky prostredníctvom t-testu, ktorý porovnáva vybrané skupiny respondentov na 

základe získaných priemerov v skóre zisťovanej premennej. 

 Skupiny majú byť približne rovnako veľké. Využíva sa stratifikovaný (náhodný) alebo 

kvótny (nenáhodný) výber. Zo štatistických operácií sa zvykne využívať t-test pre porovnanie 

dvoch skupín alebo analýza rozptylu pre viac skupín
42

. 

2.4 Kazuistika a prípadová štúdia. 

 V súčasnosti sa metodológovia vyhýbajú deleniu výskumu na kvalitatívny a kvantitatívny 

typ výskumu. Niektorí však delenie vnímajú relatívne jednoducho
43

: kvantitatívne údaje sú 

numerické, kvalitatívne nenumerické. Je možné stretnúť aj delenie na tzv. tvrdé dáta 

(kvantitatívne) a mäkké (kvalitatívne). Autorka sa prikláňa k názoru, že je vhodnejšie 

používať pojem metóda – kvalitatívna, kvantitatívna. V konečnom dôsledku je totiž v rámci 

jedného výskumného projektu možné využívať oba typy metód: kvalitatívne aj kvantitatívne. 

V sociálnej práci sa pracuje s oboma metódami. Kvantitatívne metódy sa využívajú takmer 

všetky, teda počnúc mapovaním, koreláciou, kauzálno-komparatívnymi metódami atď. 

S kvalitatívnymi metódami je to zložitejšie. Študenti ich nevedia aplikovať v dostatočnej 

„hĺbke“, nevedia s nimi správne pracovať. Väčšinou je dôvodom nedostatok času a priestoru 

pre využitie tohto typu výskumných metód, ale aj povrchnosť v príprave na prácu 

s kvalitatívnymi metódami výskumu, resp. ich nedostatočné zvládnutie. Skôr než autorka 
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prejde ku kazuistike ako k výskumnej metóde, pokúsi sa ozrejmiť terminologické rozdiely 

medzi pojmami kazuistika a prípadová štúdia, lebo s tým má problém väčšina študentov. 

Termín kazuistika predstavuje vlastne opis prípadu, vrátane jeho anamnézy, diagnózy, 

metód práce, katamnézy. Primárne sa využívala v medicíne, v podstate ako výuková pomôcka 

(ukážka prípadu). Z medicíny ju prevzali viaceré vedné disciplíny. O prípadovej štúdii sa 

hovorí vtedy, keď ide o výskumnú metódu. Avšak zďaleka sa táto terminológia nedodržiava 

a oba pojmy sa používajú synonymicky. Problém je v preklade, v anglicky hovoriacich 

krajinách ide totiž vždy o „case study“. Kazuistika teda predstavuje učebnú pomôcku (nielen 

v rámci školy, aj v rámci workshopov, konferencií, supervízie atď.), prípadová štúdia 

znamená výskumnú metódu, využitú v kontexte projektu výskumu, s jasne stanovenými 

výskumnými otázkami, pomenovanými skúmanými javmi, s pevnou štruktúrou, diskusiou 

a záverom.  

 V praxi sa používajú oba pojmy, no ak sa používa v súvislosti s výskumom 

pojem kazuistika, je potrebné špecifikovať, že ide o kazuistiku ako výskumnú metódu. Pre 

jednoduchosť bude v súvislosti s metodológiou výskumu v tejto kapitole používaný pojem 

prípadová štúdia.  

 Niektorí študenti majú pravdepodobne pocit, že ide o najjednoduchšiu výskumnú metódu, 

kde opíšu prípad nejakého klienta a projekt výskumu tým majú „vybavený“. Máloktorá práca 

obsahuje prípadovú štúdiu pripravenú, spracovanú a vyhodnotenú metodologicky správnym 

spôsobom. Prípadová štúdia je rovnako náročná (na čas, prípravu, spracovanie, vyhodnotenie) 

ako ktorákoľvek iná vedecká metóda. Je potrebné dôkladne sa na prácu s ňou pripraviť. 

Prečítať si viacero metodologických publikácií a uistiť sa, že toto je vhodná metóda, ktorou 

chce výskumník zisťovať  alebo overovať javy vo svojom projekte a že pomocou nej dosiahne 

požadované (očakávané) výsledky a zistenia, že naplní stanovené ciele. Vždy sa pracuje 

podľa jednej metodologickej publikácie, nie je vhodná kombinácia viacerých, pretože autori 

používajú rôznu terminológiu, s výskumnými metódami pracujú v závislosti od odboru 

a smeru, ktorého sa pridŕžajú. Je potrebné dať si záležať a textu sa venovať dôsledne 

a podrobne, inak bude výsledkom metodologický chaos. 

 Prípadová štúdia predstavuje podrobný popis a analýzu jedného jedinca (prípadu). Jej 

zámerom je, na rozdiel od štatisticky spracovateľných metód, kde sa hľadajú spoločné javy, 

správanie, prejavy apod., rozobrať prípad jednej osoby do hĺbky. Keďže ide o veľmi široký 

záber, je možné hovoriť o niekoľkých typoch prípadovej štúdie a o určitých častiach 

prípadovej štúdie. Určitú typológiu prípadovej štúdie, ktorá je pre výskum v sociálnej práci 

vhodná, predstavuje Stake
44

: 

 intrinsitná prípadová štúdia, výskumník sa venuje jedinému prípadu, ktorý ho 

zaujíma do veľkej hĺbky; nejde pritom o porovnanie s ostatnou populáciou, či 

podobnými prípadmi, ale o zaujatie konkrétnym prípadom; cieľom je pochopenie 

vzťahov, determinácií, súvislostí v danom prípade a využíva sa pri štúdiu málo 

známych javov, 

 inštrumentálny prípad, predstavuje príklady všeobecnejších javov; využíva sa, ak 
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ide o výskum vybraného javu (alebo napr. metódy práce) a skúmajú sa viaceré prípady 

(ktoré jav spája); môže sa skúmať aj vybraná skupina; cieľom je zodpovedanie 

stanovených teoretických otázok pričom nejde o hľadanie špecifík v danom prípade, 

ale o vyvodenie určitých záverov o skúmanom jave a jeho súčasnej podobe, 

 kolektívna prípadová štúdia, ide o hĺbkové skúmanie viacerých inštrumentálnych 

prípadov, so zameraním na vybraný jav a cieľom je komparácia viacerých prípadov so 

snahou o vyvodenie všeobecnejších záverov. 

 Túto typológiu je ešte možné rozšíriť o tzv. prototypovú alebo ukážkovú prípadovú 

štúdiu. V tomto type ide o popis a analýzu ukážkového prípadu daného javu (situácie, typu 

klientely), o ukážku „klasického“, najčastejšieho priebehu daného prípadu. Je vhodné využiť 

ju v kombinácii s inými výskumnými metódami alebo pre komparáciu s inými prípadovými 

štúdiami. 

 Každá prípadová štúdia pozostáva z určitých častí, resp. pri jej spracovaní sa prechádza 

určitými fázami. Pri inšpirácii Bajom
45

, potom po adaptácii na sociálnu prácu je možné 

hovoriť o nasledovných častiach prípadovej štúdie: 

Opis histórie prípadu – predstavuje chronologicky usporiadanú podrobne spracovanú osobnú, 

v závislosti od problému aj rodinnú alebo napr. pracovnú anamnézu. Mnohí študenti 

spracúvajú prípady len z rozhovorov sociálnych pracovníkov, ale túto časť práce – anamnézu 

by sa mali pokúsiť spracovať sami. Nie prevziať písomné záznamy od sociálneho pracovníka. 

Ideálne je vytvoriť históriu prípadu rozhovorom s klientom. Tento krok by mal predstavovať 

prvú časť práce. Avšak so zhrnutím terapií, či akýchkoľvek intervencií, ktoré klient 

absolvoval, to je možné považovať za akúsi jednoduchšiu formu prípadovej štúdie, ktorá sa 

v určitých projektoch (kolektívna prípadová štúdia) dá plnohodnotne využiť. 

Rozbor prípadu – predstavuje samotnú prácu s daným klientom. Hľadanie súvislostí a 

determinácií v jeho živote, rodine, práci, vzťahoch. Je potrebné dať do súvisu úspešnú aj 

neúspešnú prácu (terapie, diagnózy, výsledky vyšetrení, korekcií atď.) s daným klientom 

a pracovať pritom so všetkými získanými informáciami. Dá sa využiť aj ako samostatná 

prípadová štúdia napr. pri inštrumentálnom prípade. 

Komplexná prípadová štúdia – predstavuje prácu s klientom, keď študent získava informácie 

priamo od zdroja, samozrejme pod odborným dohľadom a s možnosťou overenia informácií 

(klient nevie odborne zhodnotiť kam sa po terapii posunul, v čom sa jeho život zmenil), 

vhodná pri intrinsitnej prípadovej štúdii. 

 Aj pri práci s touto výskumnou metódou je veľmi dôležitá príprava na samotný projekt 

výskumu. Teda stanoviť si cieľ, výskumné otázky, objasniť výskumný problém, zdôvodniť 

výber metodiky a podrobne ju popísať. Výskumný projekt má mať obdobnú podobu ako 

projekt, ktorý využíva kvantitatívne vedecké metódy. Najčastejšou chybou, ktorú študenti 

robia, je, že projekt výskumu, to, ako sa na prípadovú štúdiu pripravili, prečo si zvolili túto 

metódu výskumu, popis a výber výskumnej vzorky, priebeh realizácie, spracovanie výskumu 

a takisto záverečné zhrnutie jednoducho vynechajú. Tým sa ich práca stáva 
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z metodologického hľadiska zbytočnou – nemá úvod ani záver, v podstate je odprezentovaná 

len kazuistika klienta, bez akéhokoľvek kontextu.  

 Stake
46

 upozorňuje na dodržiavanie nasledovných základných pravidiel pri práci 

s prípadovou štúdiou: 

 jasne stanovený objekt výskumu (prípad) a jeho konceptualizácia, 

 voľba skúmaných javov, problémov atď., 

 hľadanie pravidelností v údajoch, ktoré súvisia so skúmanými javmi, 

 vzájomné dopĺňanie kľúčových pozorovaní a dátového základu (zber údajov), 

 voľba alternatívnych interpretácií pre možnú komparáciu, 

 návrh základných tvrdení a zovšeobecnení platných pre daný prípad. 

 

 Každá prípadová štúdia by mala byť spracovaná podľa vopred pripravenej štruktúry. Tú je 

možné vypracovať samostatne alebo využiť už existujúce hárky či formuláre, ktoré väčšinou 

prezentujú autori publikácií. Ak sa teda postupuje podľa vybranej publikácie, použije sa aj 

daný záznamový hárok, pričom opäť nie je vhodné kombinovať rôzne publikácie (viď vyššie).  

 Musia byť jasne stanovené javy (správanie, situácie, metódy práce), ktoré chce výskumník  

skúmať. Bez toho prípadová štúdia stráca zmysel ako výskumná metóda. Samozrejme nesmie 

chýbať záverečné zhrnutie, komparácia skúmaných javov, stanovenie hypotéz či nových 

teórií. Pri prípadovej štúdii je takisto dôležitá  

 Diskusia, teda zdôvodnenie získaných výsledkov (najmä neočakávaných) a porovnanie 

s inými výskumami podobných javov, či cieľovej skupiny. Počet prípadov pre daný projekt 

výskumu závisí od typu prípadovej štúdie, ktorý je vhodný pre daný výskumný projekt (pre 

naplnenie cieľov). 
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2.5 Návrh projektu výskumu 

 Na tomto mieste autorka prezentuje základné kroky projektu výskumu v logickom poradí. 

Teda usporiadané tak, ako sa samotný projekt výskumu tvorí. Obsahuje aj praktické ukážky 

(veľmi stručné a zjednodušené), ale pre správnu realizáciu projektu výskumu je potrebná 

dobrá orientácia v metodológii výskumu. Samotnému projektu výskumu by mal samozrejme 

predchádzať dobre vypracovaný literárny prehľad. Mal by byť zárukou kvality projektu 

a zároveň prehľadom doterajších výskumov v danej problematike
47

. 

 

 Vymedzenie problému – je úvodom do projektu výskumu a vôbec do empirickej 

časti práce. Obsahuje v skratke stav poznania, odôvodnenie výberu témy a samotného 

výskumu, základné teoretické východiská a zvykne mať štvrtinu až polovicu strany. 

Píše sa vlastnými slovami, no ak je potrebné, uvádza sa aj odkaz na literatúru (citácia). 

Je to zhrnutie teoretických východísk obsiahnutých v teoretickej časti práce, pretože tá 

sa zaoberá skúmaným problémom. 

Môže sa začať napr. Ako sme načrtli v teoretickej časti ...; Problematike ... je v súčasnosti 

venovaná veľká pozornosť ..... 

 

 Výskumný cieľ – cieľ by mal byť v jednej oznamovacej vete, všeobecne postavený.  

Pri formulácii jednoduchého cieľa sa stanivuje v jednej oznamovacej vete.  K jeho 

špecifikácii sú nasledujúce výskumné otázky, tam sa cieľ tzv. „rozdrobí“ na menšie 

ciele. Ak ide o väčší výskum je vhodné zvážiť možnosť hlavného cieľa a čiastkových 

alebo vedľajších cieľov. 

Príklad 3 

Cieľom výskumu je zmapovať/zistiť mieru výskytu kyberšikanovania žiakov vybranej základnej 

školy. 

 

 Výskumné otázky – sú formulované v znení otázok, cieľ tu je konkretizovaný 

v jednotlivých otázkach. Je potrebné zrealizovať operacionalizáciu, rozdrobiť cieľ na 

menšie časti. Konkretizovať čo presne chce výskumník zisťovať alebo merať 

a vysvetliť pojmy, s ktorými bude narábať. Zvykne mať formu otázok v odrážkach, 

teda n ako blok textu. 

Príklad 4 

Ak chcem zisťovať výskyt kyberšikany žiakov základných škôl, musím si najskôr stanoviť, čo 

rozumiem pod kyberšikanovaním (prvý krok, napr. môže pomôcť pri stanovení výskumných 

otázok): 

 zasielanie ohovárajúcich správ, 
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 zneužívanie cudzieho hesla, 

 zverejňovanie chúlostivých fotografií, 

 odhaľovanie cudzích tajomstiev. 

 

Avšak tieto premenné si viem ešte rozčiastkovať v závislosti od toho, nakoľko chcem ísť do 

hĺbky: 

zasielanie ohovárajúcich správ  - rozšírenie klamstva o spolužiakovi/čke, 

          - rozširovanie klebiet, 

         - vymýšľanie si o niekom, 

 

zneužívanie cudzieho hesla  - pre znemožnenie vlastníka hesla, 

       - pre objednanie nevyžiadaného tovaru alebo služieb, 

       - pre ukradnutie identity,atd. 

 

Tieto premenné mi pomôžu stanoviť hypotézy, prípadne formulovať položky v dotazníku. 

Premenné musia byť dostatočne jasné a jednoznačne stanovené. 

 

 Premenné – predstavujú javy, situácie, faktory, s ktorými sa pracuje vo výskume. 

V závislosti od výskumných metód je možné ich rozlíšiť na závislé a nezávislé, je to 

vhodné najmä pri mapovaní. Závislé premenné sú tie, ktoré sa zisťujú, merajú, menia 

sa, teda napr. výskyt kyberšikany, trávenie voľného času, využívanie niečoho. 

Nezávislé premenné rozdelia respondentov na skupiny, sú dané, alebo sa stanovujú na 

základe toho, čo respondenti robia alebo nerobia.  

Dané – rod (muži, ženy), vekové kategórie (starší, mladší, do 35 r., 36-50 r., nad 51 

r.), počet súrodencov, rodinný stav atd. Stanovené – tí, ktorí zažili šikanovanie, tí, 

ktorí športujú atd. Stanovené premenné sa v priebehu výskumu vyskytujú najprv ako 

závislé (najprv je zisťované, ktorí respondenti boli šikanovaní, športujú...), potom je 

možné na základe týchto zistení respondentov rozdeliť na 2 skupiny (tí, ktorí boli 

šikanovaní a tí, ktorí neboli šikanovaní) a stávajú sa nezávislou premennou. Nezávislé 

premenné je najprv potrebné od respondentov zistiť. Väčšinou pomocou tzv. sociálno-

demografických otázok, ktoré sú zaradené v závere dotazníka. 

Príklad 5 

nezávislá premenná – rod, typ zariadenia, v ktorom sociálny pracovník pracuje, vzdelanie, 

závislá premenná – potreba supervízie, využívanie supervízie, formy kyberšikany. 

 

 Hypotézy – oznamovacie vety, ktoré vyjadrujú vzťah medzi dvoma premennými. Ide 

o predpoklad očakávaného výsledku. Vždy sa týkajú len jedného zisťovaného javu! 

Ak sú stanovené závislé a nezávislé premenné, ide o vzťah medzi 1 závislou 

(zisťovaný jav) a 1 nezávislou premennou (ktorá skupina respondentov). Hypotéza má 
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nadväzovať na výskumné otázky. Je predpokladanou odpoveďou na výskumnú 

otázku. Predpoklad pritom musí byť podložený – buď podobným výskumom alebo 

všeobecnou charakteristikou danej nezávislej premennej (pre ženy je niečo typické, 

pre ľudí s určitým typom vzdelania je niečo typické apod.) Môžu sa stanoviť napr. 2 

hypotézy na každú výskumnú otázku. 

 

Príklad 6 

    nezávislá p.      závislá p. 

Sociálni pracovníci v krízových zariadeniach považujú supervíziu za potrebnú viac ako 

pracovníci ÚPSVaR.  

(Pritom už nemusím použiť koniec vety, teda viac ako kto – v tomto prípade pracovníci 

ÚPSVaR. Ak totiž mám stanovené, že porovnávam len tieto 2 pracoviská, tak je to jasné aj bez 

toho. Hypotéza potom môže vyzerať takto: Sociálni pracovníci v krízových zariadeniach 

považujú supervíziu viac/častejšie za potrebnú.) 

Hypotéza určuje aj typ výskumných metód: 

o Ak je tvrdenie, že niekto niečo robí častejšie, nejaký jav sa vyskytuje viackrát 

u vybranej skupiny respondentov atd. (teda viac, menej, častejšie, vo vyššej 

miere) ide o mapovanie a druhostupňovú frekvenčnú analýzu – porovnávajú 

sa dve skupiny respondentov. 

o Ak je tvrdenie, že medzi premennými existuje vzťah alebo medzi nimi hľadám 

súvislosť, ide o korelačný výskum. 

o Ak je tvrdenie, že niečo ovplyvňuje alebo má vplyv na niečo, ide o kauzálno-

komparatívny výskum. 

To znamená, že už hypotéza napovedá, aký typ štatistickej operácie sa bude realizovať 

pre jej overenie. Tieto výskumné metódy sa pritom môžu kombinovať. 

 

 Metodika výskumu – predstavuje zdôvodnenie výberu typu výskumu a stručný popis 

typu výskumu (mapovanie, korelačný výskum atď., pritom 1 výskum môže 

pozostávať z viacerých častí a teda z viacerých typov výskumu). Obsahuje podrobný 

popis dotazníka, prípadne inej metódy. Aby mal výskum hodnotu, musí byť 

opakovateľný,  aby sa výsledky dali porovnať napr. s inou cieľovou skupinou. Preto 

musí byť popis dotazníka a spôsob jeho vyhodnocovania (zvlášť ak ho študenti tvoria 

sami) podrobne popísaný. Opisuje sa vznik a tvorba dotazníka. Sú dve možnosti, buď 

je dotazník prevzatý od iných autorov (nie z inej záverečnej práce!), v takom prípade 

sa uvádza autor s odkazom v texte, odôvodňuje sa výber metodiky (dotazníka) 

a podrobne sa popíše – typ otázok, možnosti odpovedí, z akých častí pozostáva 

dotazník apod. Ak dotazník tvorí študent sám – mal by mu predchádzať predvýskum. 

To je napr. rozhovor s niekoľkými možnými respondentmi o danej problematike, 

o tom, čo ho na nej zaujalo, pýta sa, čo bude chcieť zisťovať otvorenými otázkami, 
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odpovede si pozorne značí (dá sa využiť aj prvotný dotazník s otvorenými otázkami). 

Rozhovor je spracovaný obsahovou analýzou – všetky možnosti odpovedí, ktoré boli 

získané, ako aj pripomienky, čomu respondenti nerozumeli apod. sú spracované. 

Jednotlivé možnosti odpovedí potom budú predstavovať položky v dotazníku. 

Výskumník sa tak vyhne tomu, že nejaké možnosti vynechá. Ak nie je realizovaný 

predvýskum, je potrebné vysvetliť akým spôsobom boli vyberané položky dotazníka 

a možnosti odpovedí. Následne je popísaný dotazník - typ otázok, možnosti odpovedí, 

z akých častí pozostáva dotazník apod. Pri každom dotazníku je potrebné zistiť jeho 

reliabilitu. Zjednodušene povedané ide o vnútornú konzistenciu položiek v dotazníku, 

o to, nakoľko spolu súvisia. Ich vzájomná súvislosť vypovedá o tom, či zisťujú ten istý 

jav. Najčastejšie sa vypočíta v SPSS Cronbachova alfa, ktorej hodnota sa pohybuje 

v rozpätí 0-1. Čím je hodnota bližšie k 1, tým vyššiu reliabilitu má dotazník, za 

minimum sa považuje hodnota vyššia ako 0,7. 

Dotazník – uvádza sa v prílohe, má vždy názov a úvod s oslovením. V úvode je 

vysvetlenie čoho sa týka – jednou, dvoma vetami. je odporúčané písať ho v jednotnom 

čísle s vykaním (Vy) - pokiaľ nie je zadávaný napr. na ZŠ. Ak sa dáva deťom alebo 

mladým ľuďom môže začať pozdravom a dá sa použiť „tykanie“– Ahoj, pred sebou 

máš dotazník, ktorý sa zaoberá... Inak sa väčšinou začína oslovením – Vážený 

respondent/ka, Vážený sociálny pracovník/čka apod. Je potrebné zdôrazniť, že 

dotazník je anonymný a dobrovoľný. Najvhodnejšie je uviesť, že bude využitý na 

výskumné účely. V závere úvodu nesmie chýbať inštrukcia pre vypĺňanie a prípadne 

poďakovanie. Sociálno-demografické otázky (nezávislé premenné – vek, rod, druh 

práce, dĺžka praxe, rodinné prostredie atd.) sú uvedené na konci dotazníka. 

Otázky v dotazníku – najlepšie je využívať uzavreté otázky s odpoveďami pomocou 

škály. Vytvoriť sa dá jednoducho. Operacionalizáciou sú stanovené základné 

premenné. Tie je možné položiť ako základné otázky, ktoré chce výskumník zistiť, 

niekoľkým možným respondentom a zapísať si ich rôzne odpovede. Z nich je môžné 

vytvoriť možnosti odpovedí. 

Ako položiť otázku v dotazníku - ak chce výskumník zistiť, či niekto šikanuje svojich 

spolužiakov, nemôže sa ho to jednoducho opýtať. Bude sa ho pýtať ako sa správa 

v určitých situáciách a výskumník určí, či respondent je alebo nie je agresorom 

(operacionalizácia) na základe vopred stanovených kritérií, napr. ak z desiatich 

odpovedí na formy šikanovanie, 8 krát odpovie súhlasne, teda, že ich realizuje. 

Príklad 7 

Chcem zistiť ako trávia rodičia voľný čas. Operacionalizáciou som si voľný čas podelila na 

kategórie: „pracovný“ (upratujem), relaxačný (dám si perličkový kúpeľ), koníčky (vyšívam), 

kultúrny (ideme do kina). Opýtam sa svojich rodičov a ďalších v rodine alebo u susedov. Čo 

zvyknete robiť večer, keď máte chvíľu voľného času? Odpoveď: čítam, lúštim krížovku, 

upratujem, vyšívam..... Tieto možnosti si utriedim do kategórií aby som vedela vyhodnotiť 

svoje otázky. Na prvý pokus študenti zvyknú z týchto „možností“ vytvoriť toto: 
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1. Čo zvyknete robiť večer, keď máte chvíľu voľného času? 

a, čítam, 

b, lúštim krížovku, 

c, upratujem, atd. 

 

Ďalším krokom je z tohto vytvoriť dotazník s využitím škály, aby som nestratila žiadny údaj. 

Ak totiž dám respondentom na výber, nezistím ktoré činnost vykonávajú, pravdepodobne 

zistím len najčastejšiu činnosť. Úprava na podobu dotazníka s odpoveďovou škálou: 

 

1. Večer, keď mám voľnú chvíľu: 

a, čítam    1 2 3 4 5 

b, lúštim krížovku   1 2 3 4 5 

c, upratujem    1 2 3 4 5 

 

Toto bola veľmi skrátená ukážka ako sa dá vytvoriť dotazník so škálou. Škála sa dá 

využiť s rôznymi verbálnymi kotvami: áno, skôr áno, neviem, skôr nie, nie. Alebo 

frekvenčná škála - ako často: každý deň, raz do týždňa... prípadne: veľmi často, často, 

niekedy, občas, nikdy. Škály sú rôzne, každá má určité výhody aj nevýhody. 

Najčastejšie je používaná Lickertova škála s využitím rôznych verbálnych kotiev. 

Častou chybou je, že autor pozabudne na to, či sa zisťuje frekvencia (ako často – 

nikdy, niekedy, často atd.) alebo súhlas – nesúhlas, áno - nie. Od toho totiž závisí ako 

sú položené otázky v dotazníku – namiesto otázok je možné použiť aj tvrdenia. 

Príklad 8 

Zisťujem mieru výskytu násilného správanie v praxi sociálnych pracovníkov. 

Ako často sa stretávate vo svojej práci s nasledujúcim správaním? 

Klient mi vynadá   1 2 3 4 5 

Klient sa mi vyhráža   1 2 3 4 5 

V tomto prípade využijem frekvenčnú škálu. 

 

Stalo sa Vám, že: 

Vám klient vynadal?   1 2 3 4 5 

sa Vám klient vyhrážal?  1 2 3 4 5 

Môžem využiť škálu áno – nie. 

 

Stretli sa počas svojej práce s nasledujúcim správaním? 

klient mi vynadal   1 2 3 4 5 

klient sa mi vyhrážal   1 2 3 4 5 

môžem využiť škálu áno – nie alebo súhlas - nesúhlas. 

 

Samotná škála sa tvorí s využitím tabulátora s nastavením na 0,5 až 0,7 cm. Škálu je 

potom aj odsadzovaná tabulátorom – postavením kurzora hneď za posledné písmeno 
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v riadku a tabulátorom sa posúva na koniec, tak, aby sa tam zmestila škála. Škála je 

predpripravená a kopírovaná ku každej položke v dotazníku. 

Namiesto klasickej škály je možné využiť aj sémantický diferenciál. Využíva škálu 

s dvoma verbálnymi kotvami, ktoré predstavujú opozitum adjektíva – prídavného 

mena, alebo vybranej vlastnosti
48

. 

 

 Výber výskumnej vzorky – obsahuje všetky informácie o výskumnej vzorke. Od 

respondentov sa zisťujú len informácie, ktoré sú potrebné k výskumu, nie sú 

zaťažovaní zbytočnými otázkami (to môže byť napr. aj vek, ak nie je využitý vo 

výskume). Uvádza sa typ výberu výskumnej vzorky, môže sa zdôvodniť – nemusí. 

Môže tu byť umiestnené aj grafické znázornenie údajov o výskumnej vzorke, napr. 

vek, rod, profesia.  

Nezabudnúť
49

: 

teoretická populácia =     populácia, na ktorú sa vzťahujú zovšeobecnenia 

dostupná populácia =     populácia, ku ktorej máme prístup 

výskumná vzorka =     účastníci výskumu 

 

Typy výberu
50

: 

Náhodný výber: 

o Jednoduchý náhodný výber – predstavuje úplný očíslovaný zoznam dostupnej 

populácie, pri výbere respondentov sa využíva generátor náhodných čísel, 

losovanie. 

o Systematický výber – ide o náhodne zoradený zoznam dostupnej populácie, 

prebieha prostredníctvom výberového kroku – tým je n-tý prvok, to znamená, 

že počet ľudí dostupnej populácie je delený veľkosťou výskumnej vzorky 

pričom náhodne je stanovený začiatok – prvý respondent, potom nasleduje 

každý n-tý v zozname. Teda: ak n=10, tak náhodne určím v zozname začiatok 

(napr. číslo 46) a ďalší respondenti sú osoby s číslom v zozname 56, 66, 76, 

86, 96, 106 atď. 

o Trsový výber - zoskupenia jednotlivcov, vytvorené v populácii náhodne – 

mestá, okresy, školy, triedy, výskumu sa zúčastňujú všetci účastníci. 

o Stratifikovaný náhodný výber - teoretickú populáciu tvorí niekoľko strát 

(vrstiev, skupín, napr. muži a ženy, počet študentov v ročníku apod.), je 

potrebná charakteristika každej skupiny, dodržuje sa proporcionalita, pracuje 

sa so zoznamom každého strata – realizuje sa náhodný výber jednotiek. 

                                                           
48

 BABBIE, J. W. The Practise of Social Research.  
49

 LOVAŠ, L. Metódy výskumu pre verejnú správu.  
50

LOVAŠ, L. Metódy výskumu pre verejnú správu.  
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Výber nezaložený na pravdepodobnosti: 

 Kvótny výber - podobný ako stratifikovaný, ale pri porovnávaní skupín – strát 

(muži, ženy) sa určuje kvóta, teda počet ľudí. Môže byť proporcionálny podľa 

teoretickej populácie, neproporcionálny – lepší pre porovnávanie, pri výskume 

sa plní kvóta oslovovaním ľudí, nie je tu prvok náhodnosti, počet respondentov 

sa uzatvára pri dosiahnutí požadovanej kvóty (stanoveného počtu 

respondentov). 

 Príležitostný výber - vzorka, ktorá je pre výskumníka ľahko dostupná, má k nej 

prístup, má príležitosť osloviť daných respondentov. 

 Dobrovoľníci - členovia výskumu sa vyberajú sami, bez kontroly 

reprezentatívnosti.  

Okrem výberu vzorky, čo je jedna veta, je v tejto kapitole opísané kto konkrétne 

predstavuje respondentov, napr. pracovisko, škola, ak ide o žiakov, počet a všetky 

nezávislé premenné, ktoré boli zisťované. Napr. rod, vzdelanie, rodinný stav, počet 

súrodencov, typ pracoviska atd. Tieto údaje môžu byť znázornené aj graficky. 

Nepatria ku výsledkom, aj grafy a tabuľky s údajmi o výskumnej vzorky sa zaraďujú 

do tejto časti projektu výskumu. 

 

 Organizácia výskumu a spôsob spracovania dát – predstavuje poslednú kapitolu 

projektu výskumu, uvádza sa v nej kedy výskum prebiehal, či bol realizovaný 

výskumníkom osobne alebo napr. prostredníctvom internetu, e-mailu apod. Popisuje 

akým spôsobom boli spracované výsledky.  

Pri mapovaní pôjde o frekvenčnú analýzu, pri korelačnom a kauzálno-komparatívnom 

type výskumu sa uvádzajú konkrétne štatistické operácie a program, pomocou ktorého 

boli výsledky spracované. 

 

 Tieto kapitoly by mal obsahovať projekt výskumu – sú vlastne povinnou súčasťou 

empirickej časti záverečnej práce, resp. projektu výskumu. 

 Čo sa týka pojmov výskum a prieskum – je ťažké ich odlíšiť, je však vhodnejšie používať 

len jeden z týchto pojmov. Pojem výskum sa používa, ak boli splnené všetky kritériá 

a podmienky vedeckého výskumu. Niekto tvrdí, že prieskum je malý výskum – malá vzorka 

apod. Pri mapovaní a vôbec pri menších študentských projektoch sa považuje za vhodnejšie 

používať pojem prieskum, najmä s ohľadom na to, že študenti pracujú s nereprezentatívnou 

výskumnou vzorkou, čím nespĺňajú podmienky vedeckého výskumu. 
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2.6 „Počítačové minimum“ 

 Záverečná práca sa píše v šablóne. Keďže šablóna je pripravená pre textový editor Word, 

táto kapitola je napísaná pre používanie tejto užívateľskej aplikácie. Nie je písaná odborným 

štýlom, zámerom je pomoc užívateľa užívateľovi.  

 Predovšetkým je potrebné ovládať úplný základ práce s Wordom: označenie textu, buď 

pomocou myšky, alebo shiftu (kláves so šípkou smerom hore) a šípok (stlačením oboch 

kláves naraz). Ak je potrebné označiť všetok text v súbore postavením sa kurzorom (šípka) na 

ľavý okraj papiera a dvojklikom sa označí všetko naraz. Zarovnanie textu do bloku, aby boli 

okraje z oboch strán upravené, sa realizuje v časti domov – odsek – zarovnať text. Používanie 

tabulátora pre vytváranie odsekov sa nastavuje v časti domov – odsek (rozbaliť šípkou). Je 

potrebné nastaviť si vzdialenosť v cm a to prostredníctvom vpísania do prázdneho okienka aj 

upravenia predvolenej zarážky. Nezabudnúť zakliknúť  „nastaviť“, a potom potvrdiť „ok“.  

 Pre prácu v šablóne je asi najdôležitejšia funkcia  „kopírovať formát“, má ikonku malej 

metličky, nachádza sa v časti domov – schránka. Je dôležité nechať si v šablóne všetky strany 

– určuje poradie Poďakovania, Abstraktu, Obsahu atď. Teda nemazať celé strany. Tiež je 

potrebné nechať si všetky úrovne kapitol (číslovanie 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.1). Pomocou kópie 

formátu si potom užívateľ vie upraviť svoj text do žiadanej podoby, čo je jednak formálna 

úprava, no bez toho šablóna neurobí obsah textu. Označením pôvodného nadpisu (1 Kapitola), 

kliknutím na metličku a označením textu, kde chce pisateľ formát aplikovať (názov mojej 

kapitoly v danej úrovni) sa prekopíruje požadovaný formát.   

 Obsah sa aktualizuje tak, že sa označí celý obsah a klávesom F9 sa vykoná vytvorenie 

obsahu, či jeho aktualizácia (vždy kompletná – aktualizovať celý obsah). Pomocou tohto 

klávesu sa dajú vytvoriť aj úvodné strany – teda vyplniť názov školy, práce, školiteľa atď.  

 Sivý podklad textu sa odstraňuje nasledovne: domov – písmo - ikonka s malými 

písmenkami ab, šikmou farbičkou a vodorovnou čiarkou – po kliknutí označiť možnosť bez 

farieb (daný text musí byť označený). V  šablóne je vysvetlený postup ako vkladať grafy 

(obrázky) a tabuľky – je potrebné ho dodržať, opäť obsah vytvorí automaticky.  

 Zoznam literatúry sa tvorí v súlade s aktuálnou smernicou, každý vedný odbor ho však 

môže mať upravený trochu inak.  

 Text sa zálohuje vždy ako nový súbor s číslom alebo dátumom, a to jednak v počítači a tiež 

na inom médiu (napr. USB kľúč).  Inak dotyčný riskuje stratu údajov. Odporúča sa písať 

v šablóne na jednom počítači, inak hrozí jej „rozhádzanie“ – to isté platí pre kopírovanie. 

Preto je ideálne písať do šablóny od začiatku. Celkom dobrým pomocníkom pre opravu 

gramatických chýb je pravopis v časti revízia – pravopis a gramatika, kde je potrebné vybrať 

si jazyk, v ktorom je text písaný. Slová, ktoré slovník nepozná, vkladať priebežne do slovníka 

(klik na slovo pravým tlačidlom myši, buď navrhne opravu alebo je potrebné vybrať možnosť 

pridať slovo do slovníka). Ale pozor všetky chyby neoznačuje! Označí len slovo, ktoré 

nepozná, program nepozná skloňovanie, teda nevie, či má byť i – y, iba ak ide o hrubú chybu, 

s ktorou dané slovo neexistuje (príklad z praxe: Dyplomová práca - to označí), najčastejšie 

prehrešky preto vznikajú pri množnom čísle. 

 Problém niekedy robí aj samotná práca s textom, delenie či zvýrazňovanie slov a viet 
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v texte. Vždy je potrebné myslieť na to, že práca nemá byť prehliadkou rôznych typov písma, 

odrážok, či podčiarknutí, ale vkusným, v podstate odborným textom. Schopnosť zvládnutej 

práce na počítači študent preukazuje tým, že práca je v súlade so šablónou, nič navyše nie je 

potrebné. 

 Častým problémom býva rozhádzanie slov v riadku s veľkými medzerami. Vzniká pri 

kopírovaní textu a pri neodbornej manipulácii s textom, keď sa miesto tabulátora používa 

medzerník, alebo sa slovo posúva tlačítkom delete. 

Príklad 9 

Ukážka                                   zle                                  rozloženého                                   textu. 

 

Riešením je postaviť kurzor za posledný znak v riadku (v príklade 9 bodka) a zadať enter. 

Slová sa usporiadajú a ak boli v texte formátové chyby, ďalší text odskočú s väčšou medzerou 

– priblížiť cez delete. 

 Pre dosiahnutie dobrej štylistiky a dobre čitateľného textu je vhodná práca so 

synonymickým slovníkom. Buď vo Worde (pravý klik na slovo – synonymá) alebo priamo 

prácou so synonymickým slovníkom. Mnoho študentov totiž nevie text vhodne naštylizovať 

a opakované používanie tých istých slov to ešte zhoršuje. Tiež je vhodné pracovať s odbornou 

literatúrou a nebáť sa používať odbornú terminológiu (samozrejme po jej zvládnutí 

a pochopení). 

 Nie je vhodné, aby sa práca hmýrila zvýraznenými (hrubými) slovami – to je skôr typické 

pre učebný text, kde zámerom je snaha o sprehľadnenie materiálu a zdôraznenie 

najdôležitejších alebo kľúčových pojmov. Vhodnejšie je použiť kurzívu – je jemnejšia.  

 Ak je text príliš členený na číslované kapitoly, upravuje sa tak, že sa čísla odstránia 

a ponechajú sa len podnadpisy hrubým písmom. Tým sa dá dosiahnuť prehľadnejší 

a upravenejší obsah. Mnohí študenti neradi narábajú s delením – s odrážkami. Upravujú si 

delenia manuálne, čo v tlačenej verzii vždy vyzerá zle. Medzerníkom totiž nie je možné 

dosiahnuť to isté miesto v nasledujúcom riadku (odrážky nikdy nebudú presne pod sebou). Je 

to kvôli rôznej veľkosti jednotlivých znakov (písmen). Najefektívnejšie je použiť odrážky 

(domov – odsek – odrážky). Po označení daného textu sa odrážka vytvorí tam, kde bol text 

odklepnutý enterom do ďalšieho riadku. V prípade potreby je možné takisto použiť číslovanie 

aj s možnosťou výberu typu číslovania (pri odrážke je výber odrážky – bodka, štvorček, 

pomlčka, obrázok atď.). Odporúča sa zvoliť si jeden typ odrážok, aby bol text jednotný. A na 

záver ešte jedna obľúbená študentská chyba – vynechávanie riadkov a podobné „kozmetické 

úpravy“ textu. Konkrétne: 

 vynechanie voľného riadku medzi odsekmi, čo je zbytočné: odsadenie textu 

(odsek) predsa slúži na upozornenie na to, že prechádzam k ďalšej myšlienke, 

javu, nápadu autorovi apod. okrem toho sa dá upraviť v odseku ako „priať 

medezeru pred/za odsekom“, čo vytvorí rozmerovo akúsi medzimedzeru, nie 

celý riadok, 

 vynechanie riadku pred a za názvom kapitoly: šablóna má názvy kapitol 
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nastavené už aj s medzerami, ak sa vynechá ďalší riadok, text pôsobí 

„riedkym“ dojmom, sú v ňom veľké medzery, 

 medziznakové medzery: študenti si rozširujú medziznakové medzery, pretože 

kedysi sa pracovalo s tzv. normostranou (1800 znakov s medzerami). Tú však 

(približne) vytvoril pri 1,5 riadkovaní len font (typ písma) Courier New. Times 

New Roman má oveľa vyšší počet znakov. Študenti preto majú niekedy 

tendenciu oddialiť od seba znaky (písmo je také „riedke“), aby dosiahli 

normostranu. Smernica však hovorí o potrebnom počte znakov pri záverečných 

prácach, preto sa medziznakové medzery nikdy neupravujú. 
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2.7 Gramatické otázky 

 Tu autorka uvádza najčastejšie gramatické „prešľapy“ študentov. Stanú sa komukoľvek, 

avšak aj chyby ako vynechanie dĺžňa, či preklep, sú považované za gramatické chyby. Vždy 

je potrebné pozorne si prečítať svoju prácu a skontrolovať všetky množné čísla. Najčastejšia 

chyba je: „sociálny pracovníci“. Pozor treba dávať aj na skloňovanie a predložku „s“ a „z“. A 

nezabúdať na: s kým s čím, napr. s dotazníkom, a z koho z čoho, napr. z výskumnej vzorky. 

Používanie bodkočiarky  

V podstate sú pre študentov zaujímavé tri prípady, keď sa dá využiť bodkočiarka, resp. keď je 

vhodné ju použiť. Niekedy sa dáva namiesto čiarky pri deleniach
51

: 

1. bnmvnvvnv; 

2. mnbjgjgjff; 

3. nvhgffjhbmn. 

 

 Druhá možnosť využitia je, ak sa opisuje napr. nejaká typológia vo vete. Napr. typy 

agresie: inštrumentálna, keď je agresor ........; afektívna, agresor je........; otvorená atd. 

 Tretia možnosť využitia, ak je delenie, kde je ku každému deleniu niekoľko viet, namiesto 

bodky sa dá bodkočiarka a pokračuje sa malým písmenom: 

1. bnmvnvvnvnbvvbrvbrbvk; bcwckihcfilehvcknvb; hvgergvjrehvkr, 

2. mnbjgjgjff; cfjkehwbfljehflgke, 

3. nvhgffjhbmn. 

 Tu sa teda využíva bodkočiarka namiesto bodky. Je to preto, lebo po dvojbodke vždy 

nasleduje malé písmeno. Potom môže vzniknúť problém s bodkou a veľkým písmenom 

v danom odseku. Ak si autor nie je istý, ako to napísať, dá sa použiť namiesto dvojbodky 

bodka ako v príklade 13. 

 Všeobecne pri gramatike je vhodné pracovať s nejakou publikáciou o gramatike 

a slovenskom jazyku. Ozrejmí napr. kedy použiť čiarku, či kedy sa používajú veľké písmená 

– najčastejšie gramatické chyby študentov. Tiež kedy používať spojovník (ak ide o spojenie 

dvoch slov, napr. sociálno-patologický) a kedy pomlčku ( agresia – inštrumentálna 

a afektívna). Znak je ten istý, no pri pomlčke je pred a za znakom medzera. Na to, že množné 

číslo sa píše s „i“ snáď nie je potrebné upozorňovať. Pozor aj na automatické opravy vo 

Worde napr. veľké písmeno po bodke uprostred vety. Gramatickou chybou sú aj preklepy. 

Dodržovanie medzier v texte 

 Medzera sa umiestňuje vždy za interpunkčným znamienkom. Zátvorky a úvodzovky sa 

dávajú „natesno“ teda „správne“ a „ nesprávne “. Tak isto zátvorka (správne) a ( nesprávne 

). Medzery sa dávajú vždy pred nimi a za nimi, ak nenasleduje bodka alebo čiarka 
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(bodkočiarka) – tie nasledujú bez medzery. Nesprávne umiestnenie medzery v texte sa 

považuje za gramatickú chybu. 

 

Príklad 10 

Správne umiestnenie medzery:  

Keďže mnohí budete využívať mapovanie ako typ výskumu (alebo aspoň ako jednu 

z výskumných metód), prikladám Vám základné informácie o mapovaní – veľmi stručne 

(Lovaš, 2001). 

Nesprávne umiestnenie medzery: 

Keďže mnohí budete využívať mapovanie ako typ výskumu( alebo aspoň ako jednu 

z výskumných metód ) , prikladám Vám základné informácie o mapovaní – veľmi stručne ( 

Lovaš, 2001 ) . 

Číslovky 

 Pozor na poradové číslovky – tretí, piaty, dvadsiaty druhý, sa píšu s bodkou: 3., 5., 22. a to 

aj vtedy, keď sú skloňované: 22. novembra. 

 Počet, teda dva kľúče, osem detí: 2 kľúče, 8 detí – bez bodky. 

 

Príklad 11 

osem detí = 8 detí 

ôsme dieťa = 8. dieťa 
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2.8 Citácie a bibliografické odkazy 

 Práca s literatúrou predstavuje základ záverečnej práce. Súčasťou je zápis použitej 

literatúry v texte (citácia) a správne zapísanie použitého zdroja v zozname literatúry 

(bibliografický odkaz) s uvedením všetkých potrebných údajov v poradí, ktoré určuje 

smernica UPJŠ č. 1/2011 a s rozlíšením druhu zdroja pomocou kurzívy a poradia údajov. 

Citát a parafráza 

 Citát je doslovný opis textu, používa sa pri definíciách, väčšinou ide o jednu vetu. Nemá 

presahovať 2-3 riadky. Citátov by malo byť v texte menej, študent má preukázať prácu 

s literatúrou, čo znamená parafrázovať, nie opisovať citáty. Citát sa píše v úvodzovkách 

a v citácii sa v zátvorke (pri poznámke pod čiarou ako posledný údaj v poznámke) uvádza 

okrem roku aj strana, z ktorej je text opísaný! 

 Parafráza je prerozprávanie prečítaného. Je možné napr. prečítať jednu kapitolu 

a spracovať ju v jednom väčšom odseku. Pozor, parafrázou nie je to, že sa zmení sloveso vo 

vete pôvodného autora! Aj pri prerozprávaní je nutné zachovať základnú autorovu myšlienku. 

Pri parafráze sa nepoužívajú úvodzovky a neuvádza sa v zátvorke strana. Obľúbeným 

„podfukom“ študentov pri neznalosti tohto pravidla je uvádzanie strany v každej zátvorke. 

Zapisovanie literatúry v texte - citácie 

 Existuje viac spôsobov zápisu literatúry v texte. Všetky spĺňajú požiadavky normy ISO 

690. Nech si študent vyberie ktorúkoľvek, musí používať len jednu z nich, nekombinovať!  

 Najčastejšie sa využíva metóda prvého údaja (harvardská metóda) a poznámka pod čiarou. 

Tzv. metóda prvého údaja je citácia, teda odkaz na pôvodné dielo je v zátvorke. Prvým 

údajom pritom môže byť názov knihy a rok vydania alebo priezvisko autora a rok vydania. 

Keďže s názvom knihy by to bolo mätúce, používa sa priezvisko a rok. Tento spôsob zápisu 

odporúča smernica UPJŠ č. 1/2011. 

 Všeobecne pri tejto metóde je možné využívať dva spôsoby, študenti ich zvyknú striedať. 

Buď sa spomenie meno autora vo vete – v tom prípade nasleduje hneď za menom zátvorka 

s rokom vydania publikácie (pri citáte aj strana!).  

Príklad 12 

V zahraničí prebehlo viacero výskumov zisťujúcich výskyt klientského násilia v sociálnej 

práci. Christina E. Newhill (1996) zistila vo výskume, ktorý realizovala v roku 1993 na 

vzorke 1129 respondentov – sociálnych pracovníkov, že 57% respondentov zažilo jeden 

alebo viac typov klientského násilia počas svojej kariéry, 83% bolo ohrozených klientom 

a 40% zažilo pokus o fyzický útok alebo fyzický útok od klienta. Zo štúdie realizovanej 

v roku 1996 v USA Lucy D. Rey (1996) vyplýva, že 23% sociálnych pracovníkov 

z výskumnej vzorky 300 respondentov bolo počas svojej praxe fyzicky napadnutých 

jedným alebo viacerými klientmi a 63% si bolo vedomých násilných situácií, ku ktorým 

došlo na ich pracovisku. 

 Druhý spôsob je uviesť zátvorku v poslednej vete odseku, resp. na konci odseku, ak je 
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spracovaný väčší text od autora do jedného odseku. V tomto prípade ja zátvorka až za 

bodkou. 

Príklad 13 

Pôvodcom násilia môže byť kolega, spolupracovník, nadriadený, podriadený - v týchto 

prípadoch ide o násilie vo vnútri organizácie. Tento typ násilia na pracovisku sa v odbornej 

literatúre označuje pojmom mobbing, bullying, prípadne harassment. Nepovažuje sa pritom 

za potrebné rozlišovať realizátora násilia z hľadiska toho, či je spolupracovníkom, 

nadriadeným alebo podriadeným obete. (Einarsen, Hoel, Zapf, Cooper 2003) 

 

Ak je parafrázovaná len jedna veta v odseku, zátvorka je súčasťou vety. Ak ich je v odseku 

viac, každá veta má na konci svoju zátvorku. 

Príklad 14 

Pôvodcom násilia môže byť kolega, spolupracovník, nadriadený, podriadený - v týchto 

prípadoch ide o násilie vo vnútri organizácie(Einarsen, Hoel, Zapf, Cooper 2003). Je zrejmé, 

že pôvodcom agresie môže byť z hľadiska hierarchie ktorýkoľvek pracovník. 

 

Ak sa v texte uvádza delenie, zátvorka je umiestnená pred dvojbodkou (bodkou). 

Príklad 15 

OSHA (Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, USA) hovorí v rámci 

kategorizácie násilia v práci o troch typoch násilia (Newhill 2003): 

I. Prvý typ predstavuje najčastejšie sa vyskytujúce násilie v práci. Týka sa násilia 

v práci spôsobeného cudzou osobou vo vysoko rizikových povolaniach ako sú 

non-stop obchody, obchody s alkoholom, non-stop herne, zlatníctva a pod. 

II. Druhý typ násilia zahŕňa incidenty, keď je obeťou násilia zamestnanec poskytujúci 

služby. Útočníkom pri tomto type násilia v práci je človek, ktorý je prijímateľom 

týchto služieb. Môže to byť napr. klient sociálneho pracovníka, alebo pacient 

v zdravotníckom zariadení.  

III. Tretí typ násilia v tejto kategorizácii predstavuje incidenty, v ktorých je 

realizátorom násilia človek pracujúci v tej istej organizácii ako obeť. Môže 

pritom ísť o spolupracovníka, bývalého zamestnanca alebo nadriadeného obete.  

 

 Druhým spôsobom je zápis pomocou indexu v texte a poznámky pod čiarou. Tak ako 

metóda prvého údaja, má svoje výhody aj nevýhody. Samotná poznámka sa robí pomocou 

Wordu cez záložku Referencie. V poznámke je skrátený bibliografický odkaz – priezvisko, 

iniciála krstného mena, názov, miesto a rok vydania (teda vydavateľské údaje). V texte je 

číslo v hornom indexe (príklad
52

). Umiestňuje sa presne v tých prípadoch a na tých miestach 

ako zátvorka (viď hore).  
                                                           
52

 Príklad poznámky pod čiarou 
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Sekundárne citovanie 

 Sekundárne citáty a parafrázy sa používajú vtedy, ak dotyčný autor má v inom texte (v 

príklade od J. Levickej) len definíciu alebo nejaké delenie. Ak by mala C. de Robertis v knihe 

celú kapitolu, tak je potrebné uviesť ju v zátvorke ako autorku pôvodného diela a samostatne 

aj v zozname literatúry ako autorku kapitoly (časť monografie) a nepôjde o sekundárny citát! 

Sekundárne citáty sa využívajú len vtedy, ak nie je možné dostať sa k pôvodnému zdroju. 

Teda nepoužívajú sa pri slovenských a českých autoroch. 

Existujú v podstate tri spôsoby ako zapísať sekundárnu citáciu: 

Najjednoduchšie je použiť vo vete: 

Podľa C. de Robertis (In Levická 2007, s. 79) definujeme: „....... 

Alebo je možné napísať: 

Najznámejšia definícia hovorí o: „...........“ (de Robertis, in: Levická 2007, s. 79). 

Avšak môže sa používať aj varianta, v ktorej sa uvádza aj rok pôvodného citátu: 

Podľa C. de Robertis (1997, in: Levická 2007, s. 79) definujeme: „....... 

Najznámejšia definícia hovorí o: „...........“ (de Robertis 1997, in: Levická 2007, s. 79). 

Je potrebné rozhodnúť sa pre jednu z týchto metód a používať ju v celej práci! 

Zapisovanie mien autorov v texte  

 Ak sa spomína meno v texte prvýkrát, píše sa celé. Teda napr. Eva Žiaková (2010) 

uvádza.... 

Ak je použité opäť, stačí napísať E. Žiaková (2010) hovorí.... 

Zapisovanie časopisov a internetových zdrojov v texte 

 V zátvorke je VŽDY priezvisko a rok. Neuvádza sa názov časopisu ani nič podobné. Ak 

bol využitý napr. vládny internetový zdroj, kde nie je autor, uvádza sa názov stránky: 

www.upjs.sk, a v zozname literatúry sa uvedie celý link s dátumom citovania (podľa 

smernice) . Ak ale text má autora, tak je potrebné ho uviesť. V tom prípade samozrejme je 

v citácii (zátvorke) opäť priezvisko autora a rok publikovania/citovania. Odporúča sa 

využívať len texty, ktoré majú autorov. Pozor na stránky ako drogy.sk alebo sk.wikipedia.org 

– tento portál je encyklopédiou užívateľov, ktorí ju tvoria a informácie vôbec nemusia byť 

pravdivé. Okrem toho sa tam často nachádza definícia uznávaných odborníkov, no nie sú tam 

uvedení ako autori! Problém spočíva v tom, že študenti nevedia správne pracovať 

s internetovými vyhľadávačmi. Po zadaní kľúčových slov je napr. možné pripísať pdf 

a vyhľadávač ponúkne aj relevantné vedecké a odborné články vo formáte pdf, ktoré sa 

nachádzajú v sprístupnených odborných časopisoch a zborníkoch z konferencií. To znamená, 

že sa v nich nachádzajú aj všetky potrebné vydavateľské údaje. Okrem toho študenti takmer 

nikdy nevyužívajú vzdialené elektronické prístupy k odborným vyhľadávačom, ktoré sú 

predplatené univerzitou a sú neoceniteľným zdrojom zahraničných odborných publikácií. 
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Zoznam literatúry  

 Táto časť učebnice je spracovaná podľa publikácie: ŽIAKOVÁ, E., A. LISNIK a K. 

GREŇOVÁ, Návod na písanie záverečných prác. 

 Pri viacerých autoroch sa píše pri prvom autorovi krstné meno (iniciála) za menom, pri 

ostatných pred menom, pred posledným autorom sa píše „a“ namiesto čiarky. Pri viacerých 

autoroch je možné použiť meno prvého autora a „a kol.“. 

 V rôznych publikáciách je možné stretnúť sa s rôzne vytvoreným zoznamom použitej 

literatúry. Zápis literatúry je potrebné spracovať podľa uvedenej publikácie. Pri používaní 

harvarskej metódy citácií (zátvorky v texte), sa za menom autora uvádza rok vydania. Pri 

osttných dvoch spôsoboch je rok uvádzaný za vydavateľstvom po čiarke a za ním nasleduje 

bodka. 

Kniha (monografia – tzn. jeden autor  = mono) s jedným autorom: 

LOVAŠ, L. 2001. Metódy výskumu pre verejnú správu. Košice: UPJŠ v Košiciach. ISBN 80-

7097-478-8. 

Kapitola v knihe 

 Kniha, ktorú napísalo viac ľudí, napr. publikácie Oldřicha Matouška, teda autor napísal 

kapitolu, ktorá bola využitá, ale autorom (editorom) celej knihy je niekto iný. V tomto prípade 

sa píše do textu v zátvorke meno autora kapitoly, nejde o sekundárnu citáciu! Teda ak bola 

použitá kniha od autorov Horská, Lásková, Ptáček, kniha sa volá Internet jako cesta pomoci 

a boli použité informácie z kapitoly s názvom Formy internetového poradenství, ktorú 

napísala Lásková, zapíše sa v texte (Lásková 2010) a zapíše sa do zoznamu literatúry: 

LÁSKOVÁ, A. 2010. Formy internetového poradenství. In Horská, B., A. Lásková a L. 

Ptáček, Internet jako cesta pomoci. Praha: Slon, s. 37 - 41. ISBN 978-80-7419-034-6.  

Článok zo zborníka sa zapisuje tak isto ako kapitola v knihe, len sa píše názov zborníka, nie 

knihy. Ak nemá editora píše sa len názov zborníka. 

Časopis: 

NEWHILL, C. E. 1996. Prevalence and risk factors for client violence toward social workers. 

Families in Society, roč. 77, č. 8, s. 488-495. ISSN 1044-3894. 
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Otázky a cvičenia 2 

 

1. Vymenujte základné kapitoly projektu výskumu. 

2. Postavte vlastnú hypotézu pre každú z troch základných 

výskumných metód.  

3. Vysvetlite, kedy sa hodí ktorý typ škály v dotazníku. 

4. Kedy je vhodné použiť korelačný typ výskumu? 

5. Čo je to kazuistika? 

6. Ktoré pravidlá je potrebné dodržať pri prípadovej štúdii? 

7. Kedy sa využíva v písanom texte bodkočiarka? 

8. Aký je rozdiel medzi citátom a parafrázou? 

9. V čom sa líši zápis v zozname literatúry monografie a časopisu? 

10. Čo je to citácia? 
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3 Formy sociálnej práce  

 Formy sociálnej práce predstavujú mnohými autormi označované tzv. hlavné, základné či 

klasické metódy sociálnej práce. Rozlišuje sa päť foriem, ktoré sú dané počtom klientely. 

Táto kapitola sa venuje jednotlivým formám sociálnej práce. 

3.1 Sociálna práca s jednotlivcom 

 Sociálna práca s jednotlivcom je považovaná za jednu zo základných metód (foriem) 

sociálnej práce. Zároveň je najrozpracovanejšou formou sociálnej práce. Priekopníčkou tejto 

formy práce bola M. Richmond
53

, ktorá zaviedla pojem „case work“ a ako prvá vydala 

publikáciu zaoberajúcu sa metodikou sociálnej práce, Social Diagnosis.  

 V literatúre sa okrem spomínaných pojmov (sociálna práca s jednotlivcom, case work) 

možno stretnúť s termínmi individuálna sociálna práca alebo prípadová sociálna práca.
54

 

  Pojem prípadová sociálna práca zaviedla v ČSR v štyridsiatych rokoch M. Krakešová
55

, 

ktorá pod ním rozumela individuálne riešenie sociálneho prípadu. Sociálny prípad bol podľa 

nej človek, ktorý nie je schopný vlastnými silami prekonávať životné prekážky, pričom 

zlyháva v jednej alebo viacerých svojich ľudských funkciách (rodičovská, manželská, 

hospodárska, pracovná, výchovná). Práve kumulácia zlyhania vo viacerých funkciách 

spôsobuje, že daný jedinec zo svojej situácie nevie nájsť východisko. Príčinou zlyhania môže 

byť náhla, nečakaná  zmena sociálnej reality, na ktorú nie je pripravený. Pri vzniku sociálneho 

prípadu upozorňuje na vonkajšie prekážky spočívajúce v klientovom prostredí a vnútorné 

prekážky spočívajúce v nedostatku vlastných schopností klienta prekonať prekážky. Jej 

prístup je psychosociálny
56

, k narušeniu podľa nej dochádza v priebehu života klienta. Preto 

je potrebné zistiť skutočnosti, ktoré mali vplyv na utváranie osobnosti a to pomocou 

psychogenetického rozhovoru, ktorý sa zameriava na tri obdobia života – detstvo, 

dospievanie, dospelosť. Používa pojem výchovná sociálna terapia (postup práce s klientom), 

ktorá je postavená na výchovnom programe a výchovnom pôsobení na klienta. Vzťah medzi 

klientom a sociálnym pracovníkom je založený na využívaní autority a rešpektu klienta voči 

sociálnemu pracovníkovi (direktívny štýl). 

   O sociálnu prácu s jednotlivcom sa jedná v prípadoch, keď ide o prácu s jedným 

klientom. Je potrebné si uvedomiť, že počas práce s klientom môže vzniknúť nutnosť práce 

s rodinou, preto pri tejto forme práce môže v niektorých prípadoch dôjsť k plynulému 

prechodu k sociálnej práci s rodinou. Pri práci s klientom zohráva v sociálnej práci významnú 

úlohu jedinečnosť, individualita klienta. Zároveň aj sociálny pracovník vnáša do práce 

s klientom svoju jedinečnosť. Každá práca s klientom sa začína vytvorením vzťahu medzi 

klientom a sociálnym pracovníkom. 
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3.1.1 Etapy sociálnej práce s jednotlivcom 

 Sociálna práca s jednotlivcom prebieha v určitom slede krokov či fáz, ktoré sa zvyknú 

označovať ako etapy. Tieto etapy majú svoju logickú postupnosť, v rámci každej etapy sú 

využívané a kombinované rôzne postupy práce a metódy práce s klientom. 

 Etapám sociálnej práce sa venovalo mnoho autorov. Medzi najznámejšie a najstaršie patrí 

model Richmondovej
57

, ktorá hovorí o piatich etapách: 

1. etapa sociálnej evidencie a prvého kontaktu, 

2. sociálna diagnostika, 

3. etapa vypracovania sociálneho plánu, 

4. sociálna terapia, 

5. etapa overovania výsledkov sociálnej terapie. 

 

Matoušek
58

 ponúka štvorzložkový model: 

1. sociálna štúdia, 

2. vyšetrenie, 

3. intervencia, 

4. ukončenie. 

 

 Táto učebnica sa orientuje na model etáp sociálnej práce, ktorý rozpracovala Levická
59

, 

a ktorý vznikol kombináciou Richmondovej modelu a modelu C. de Robertis. Model 

pozostáva zo štyroch fáz, ktoré sú podrobne rozpracované a ponúkajú dostatočne podrobnú, 

konkrétnu a logickú postupnosť krokov práce s klientom. 

Tabuľka 1    Model etáp sociálnej práce s jednotlivcom podľa Levickej 

1. Oboznámenie sa s prípadom a. prvý kontakt s klientom 

b. analýza prípadu 

c. evidencia 

2. Sociálne hodnotenie a. sociálna diagnostika 

b. plán práce 

c. voľba pracovných metód 

3. Sociálna intervencia a. sociálna terapia, rehabilitácia 

b. poradenstvo 

c. diskusia 

4. Zakončenie prípadu 

 

3.1.1.1 Oboznámenie sa s prípadom 

 Prvá etapa práce s klientom predstavuje najmä stanovenie problému klienta, zber 

informácií z klientovho života, ktoré by mohli pomôcť pri hľadaní príčin vzniku problému 

a usporiadanie týchto informácií.  
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a) prvý kontakt s klientom 

 Pri prvom kontakte s klientom by mal sociálny pracovník zvážiť akým spôsobom klient za 

ním prichádza, teda či ide o klienta
60

: 

 dobrovoľného – v tomto prípade má klient pravdepodobne záujem o spoluprácu, má 

záujem a motiváciu riešiť svoju situáciu, 

 klienta odberateľa – klient má záujem o získanie nejakej formy sociálnej služby alebo 

pomoci, ale nemá záujem o riešenie svojho problému, v niektorých prípadoch môže 

ísť aj o tzv. manipulatívnych klientov, 

 nedobrovoľného klienta – v takom prípade nás zaujíma na čí podnet klient prichádza. 

 

Klient niekedy nemá záujem o riešenie problému, čo môže mať rôzne príčiny: 

 klient si nemusí uvedomovať, že má nejaký problém, 

 klient si problém nepripúšťa alebo ho odmieta, 

 klient sa už pokúšal riešiť tento problém, no neúspešne, v takom prípade musí sociálny 

pracovník zistiť čo sa pre riešenie urobilo, s akými výsledkami a dôvod nespokojnosti 

klienta. 

  

 V závislosti od klientovho problému, jeho možností (osobnostných, psychických, 

intelektových) sa sociálny pracovník rozhoduje pre štýl vedenia daného prípadu. Rozlišujeme 

dva štýly: 

 nedirektívny štýl vedenia – spolupráca s klientom založená na aktívnej spoluúčasti 

oboch strán, na otvorenej komunikácii a partnerskom vzťahu. Tento typ spolupráce 

umožňuje klientovi aktívne sa podieľať na riešení svojho problému, v prípade 

nespolupracujúceho alebo nemotivovaného klienta otvára tento štýl sociálnemu 

pracovníkovi možnosti zapojenia a iniciovania klienta. V súčasnosti je tento štýl 

vedenia klienta preferovaný ako najvhodnejší s výnimkou niektorých situácií, 

 direktívny štýl vedenia – vo vzťahu s klientom je sociálny pracovník vo funkcii 

„vedúceho“, klient v roli „vedeného“, vzťah teda nie je rovnocenný. Existujú však 

situácie, pri ktorých nie je možné využiť nedirektívny prístup. Napr. ak ide 

o intelektovo slabého klienta, ktorý nie je schopný podieľať sa na riešení svojho 

problému. V niektorých prípadoch akútnej krízovej intervencie, keď je direktívny 

prístup súčasťou zásahu v záujme klienta. 

 Dôležitou súčasťou prvého kontaktu s klientom je vytvorenie a následné budovanie vzťahu 

s klientom.
61

 Prvý kontakt by mal prebiehať v pokojnej atmosfére (jej súčasťou je okrem 

iného vhodné usporiadanie kancelárie) s využitím otvorenej komunikácie. Od prvého 
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kontaktu závisí celá ďalšia spolupráca. 

 Pomocou rozhovoru sa sociálna pracovníčka/ík snaží pochopiť klientov problém 

a s využitím spätnej väzby sa uisťuje, že mu porozumela/l. Po stanovení problému sa zisťujú 

klientove očakávania, ktoré môžu byť pri prvom stretnutí nereálne. Pokiaľ ide o klienta 

s viacerými problémami (mnohoproblémový klient) bude potrebné stanoviť si priority 

riešenia jednotlivých problémov za aktívnej účasti klienta. To znamená, že sa začína riešením 

preňho najdôležitejších problémov. Keď je problém pomenovaný a klientove očakávania sú 

verbalizované, je možné stanoviť klientovu zakázku. 

 

b) analýza prípadu 

 Pre úspešnú prácu s klientom je potrebné získať o klientovi čo najväčšie množstvo 

informácií, tiež informácií o jeho rodine, sociálnom okolí a pracovnom živote. Tieto údaje 

môžu pomôcť pri odhaľovaní príčin klientovho problému. Pri analýze je využívaný 

anamnestický rozhovor, ktorý je potrebné viesť opatrne, aby klient nemal pocit výsluchu. 

Vhodnejšie je klásť klientovi otvorené otázky o jednotlivých etapách jeho života, 

ubezpečovať sa o ich správnom pochopení a využívať doplňujúce otázky. 

 Pre prehľadnosť a usporiadanie informácií o klientovi možno hovoriť o osobnej, rodinnej, 

pracovnej analýze a o analýze problému.
62

 V literatúre sa využíva aj s pojem anamnéza, ktorý 

však niektorí odborníci považujú za príliš „medicínsky“ a preto odporúčajú používať pojem 

analýza. 

Osobná analýza 

 Osobná analýza obsahuje všetky základné informácie o klientovi, o vzťahoch v rodine, 

podrobný doterajší priebeh klientovho života s pozitívnymi aj negatívnymi medzníkmi. 

Informácie ako klient riešil problémové situácie vo svojom živote, ako ich zvládal a prežíval. 

Rodinná analýza 

 Obsahuje informácie o rodinných príslušníkoch, v prípade potreby aj o širšej rodine. 

O vzťahoch v rodine, bytových podmienkach, príp. udržiavaní kontaktu s rodinou. V prípade 

potreby je možné využiť metódu rodinnej mapy (kapitola sociálna práca s rodinou). 

Pracovná analýza 

  Obsahuje informácie o pracovnej kariére klienta, vrátane jeho vzdelávania. Zisťuje 

priebeh zamestnaní, príp. problémy, vzťahy v zamestnaní, postavenie, úspechy, zlyhania. 

Pokiaľ ide o nezamestnaného klienta, tak sa zisťuje dôvod ukončenia pracovného pomeru. Ak 

ide o klienta v školskom veku za jeho zamestnanie je považovaná škola. Dôležité sú aj 

klientove plány do budúcnosti, spokojnosť s finančným ohodnotením a pod. 

Analýza z pohľadu klienta 

 V analýze prípadu sociálny pracovník zhrnie dôvod klientovho príchodu, klientove 
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chápanie problému. Jeho očakávania od spolupráce, jeho popis problému, možné príčiny 

vzniku problému, hodnotenie vlastnej situácie, ako vníma svoje možnosti a či vidí nejaké 

riešenie situácie. 

 Pri práci s klientom si môže sociálny pracovník robiť poznámky, ak na to klienta upozorní 

a vysvetlí mu dôležitosť týchto informácií. Je potrebné si uvedomiť, že pri prvom stretnutí nie 

je možné získať od klienta všetky informácie, bolo by to časovo náročné a pre klienta 

vyčerpávajúce. Preto sa orientuje na základné informácie, ktoré si bude v prípade potreby 

dopĺňať. 

 

c) evidencia 

  Evidencia je záverečnou fázou prvej etapy práce s klientom. Sociálny pracovník by 

v tomto kroku mal zhodnotiť získané informácie, pričom je dôležité rozlišovať od koho boli 

informácie získané. V odbornej literatúre je najčastejšie uvádzané odporúčanie rozlišovať tri 

zdroje informácií:
63

 

 reálna evidencia – skutočnosti, o ktorých sa vie sociálny pracovník sám presvedčiť, 

 svedecká evidencia – tvrdenia druhých osôb o skutočnostiach, ktoré sami videli alebo 

ktoré majú sprostredkované ďalšou osobou (takéto informácie je potrebné brať do 

úvahy s určitou rezervou), 

 evidencia podľa okolností – tu patria všetky skutočnosti, ktoré nie sú zistené priamym 

pozorovaním alebo výpoveďou iných osôb, napr. dojmy sociálneho pracovníka. 

 

3.1.1.2 Sociálne hodnotenie 

 V druhej etape práce s klientom sociálny pracovník prehodnocuje údaje a informácie, ktoré 

o klientovi získal, stanovuje sociálnu diagnózu a spolu s klientom stanovuje plán práce 

a metodický postup, teda výber konkrétnych metód. 

 

a) sociálna diagnostika 

 Sociálna diagnostika, diagnóza, hodnotenie. Odborníci využívajú na označenie tejto fázy 

práce s klientom rôzne termíny. Vhodné je odlišovať pojem sociálna diagnóza, keďže 

diagnostika je proces a diagnóza je výsledok tohto procesu.  

  Za predfázu diagnostiky možno považovať predchádzajúcu etapu zberu a zhodnocovania 

dát. Kvalitne vyhotovená sociálna anamnéza prípadu je pre sociálneho pracovníka jediným 

vhodným východiskom pri sociálnej diagnostike a tvorbe sociálnej diagnózy. Cieľom 

diagnostiky je identifikovať klientov problém, nájsť príčiny jeho vzniku, zistiť ako sa vyvíjal, 
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ktoré situácie ho posilňovali apod.
64

  

  Zastrow
65

 vypracoval pre túto fázu práce s klientom pätnásť otázok, ktoré môžu 

sociálnemu pracovníkovi pomôcť získať odpovede na diagnostické otázky. Otázky zisťujú: 

 čo je problém,  

 ako problém vidí klient,  

 aké má problém príčiny,  

 koho zahŕňa tzv. problémový systém,  

 v akom prostredí, kedy, ako často a s akou intenzitou sa problémové správanie 

vyskytuje,  

 aký má problémové správanie vývoj,  

 či sa klient pokúša problém riešiť,  

 aké má klient potreby,  

 aké zručnosti potrebuje k zvládnutiu problému, 

 aké vonkajšie a vnútorné zdroje sú potrebné k tomu, aby problém zvládol. 

  

 Sociálna diagnóza je výsledkom sociálnej diagnostiky. Sociálny pracovník by pri tvorbe 

sociálnej diagnózy mal vždy vychádzať len z objektívnych faktov a informácií.
66

 Stanovenie 

diagnózy je potrebné vnímať ako vyjasnenie a pomenovanie problému klienta, nie ako 

„zaškatuľkovanie“ klienta na základe jeho problému. Tiež je potrebné chápať diagnózu ako 

pracovnú, lebo kedykoľvek počas ďalšej práce s klientom sa môžu objaviť nové fakty, ktoré 

bude potrebné zohľadňovať a ktoré môžu pohľad na diagnózu meniť. 

 

b) plán práce s klientom 

 Plán práce je možné pripravovať dvoma spôsobmi.
67

 Tie úzko súvisia so štýlom vedenia 

klienta: 

 pri vytvorení plánu práce sociálnym pracovníkom, je plán len predkladaný klientovi, 

 ak je plán práce vytváraný za účasti a spolupráce klienta, otvára sa mu možnosť 

aktívne sa podieľať na riešení svojho problému. Klient by mal súhlasiť so všetkými 

časťami plánu, a je vhodné nechať plán práce otvorený, aby sa v ňom prípade potreby 

mohli vykonať zmeny. 

Pri tvorbe plánu práce je žiadúce zohľadniť niektoré skutočnosti: 
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 pri tvorbe plánu sa zohľadňuje klientov problém (cieľovú skupinu), to čo už pre 

riešenie problému podnikol, ako aj klientove očakávania. Zároveň sa stanovujú 

čiastkové ciele práce, 

 ak ide o mnohoproblémového klienta, stanovuje sa v pláne priorita a postupnosť 

riešenia jednotlivých problémov, 

 plán práce obsahuje zoznam všetkých ďalších možných účastníkov a to ako z okolia 

klienta, tak aj odborníkov, ktorí by sa mohli do práce zapojiť, 

 plán obsahuje harmonogram stretnutí a metodický postup, ktorý sociálny pracovník 

považuje za najvhodnejší v danej situácii. 

  Po stanovení pracovného plánu uzatvára sociálny pracovník s klientom dohodu – 

kontrakt o spolupráci.
68

 Kontraktom sa uisťuje, že klient s plánom práce súhlasí a bude 

spolupracovať a podieľať sa na riešení svojho problému. Kontrakt dodáva práci s klientom 

záväznú a formálnu podobu. Kontrakt je možné uzavrieť ústnou alebo písomnou formou. 

Ústna forma je nezáväznejšia, je vhodné použiť ju pri dobrovoľnom klientovi, ktorý má 

záujem o vyriešenie problému a aktívne sa podieľal na tvorbe plánu. Písomná forma sa 

odporúča pri klientoch, ktorí sú nestabilní, nedisciplinovaní, málo motivovaní apod. Je totiž 

záväznejšia a je možné kedykoľvek sa k nej vrátiť. 

 

c) voľba pracovných metód 

 Pod voľbou pracovných metód sa chápe tvorba najvhodnejšieho metodického postupu pre 

klienta. Pri výbere postupov a metód je potrebné zvážiť niekoľko skutočností: 

 kompetencie a koncept sociálneho pracovníka – pokiaľ nemá kompetencie (právne a 

profesionálne) pre riešenie daného typu problému, môže klienta po jeho súhlase 

distribuovať odborníkovi, ktorý mu vie pomôcť, 

 ak ide o klienta, ktorému už bola poskytovaná podobná forma pomoci neúspešne, je 

potrebné zistiť príčiny neúspechu tejto pomoci a pokiaľ možno vyhnúť sa už 

realizovaným postupom, príp. ich použiť po nájdení dôvodu predošlého neúspechu, 

 zohľadniť problém, s ktorým klient prichádza,  

 zaradiť klienta do cieľovej skupiny sociálnej práce z hľadiska problému, veku, 

pohlavia, etnickej skupiny apod. (poznatky o danej cieľovej skupine môžu sociálnemu 

pracovníkovi pri práci pomôcť, napr. žena zastáva v rodine špecifickú rolu, 

neporovnateľnú s mužskou). 

 

3.1.1.3 Sociálna intervencia 

 Intervencia predstavuje samotnú prácu s klientom a to na základe metodického postupu, 

ktorý bol pre klienta zvolený v predchádzajúcej etape. Intervencia prebieha podľa plánu 

                                                           
68

 LEVICKÁ, J. Metódy sociálnej práce.  



49 

 

práce, ktorý sociálny pracovník s klientom vypracoval, počas vopred dohodnutých stretnutí. 

 

a) sociálna terapia, rehabilitácia 

 V sociálnej práci sa rozlišuje viacero typov terapeutických prístupov. Ich využitie či voľba 

pre prácu s klientom závisí od konceptu sociálneho pracovníka (teórie alebo terapeutického 

smeru, ktorého zástancom je, resp. ku ktorému má absolvované vzdelanie) a samozrejme od 

problému klienta. Levická
69

 definuje sociálnu terapiu ako: „proces, ktorý je založený na 

dynamickej interakcii medzi klientom a sociálnym pracovníkom. V tomto procese ide 

o formovanie názorov, presvedčení, postojov, citov a konania klientov.“ 

 Terapeutických prístupov je v súčasnosti veľké množstvo. Väčšina z nich si vyžaduje 

špecializovanú, často celoživotnú prípravu. Oproti minulosti sa profesionalita sociálnych 

pracovníčok a pracovníkov veľmi zvýšila a na vzdelanie v prílušnej terapeutickej oblasti sa 

kladie veľký dôraz. Podľa terapeutického prístupu potom je možné hovoriť napr. 

o nasledovných terapeutických postupoch: 

 realitná terapia, 

 behaviorálna terapia, 

 systemická terapia, 

 komunikačná terapia, 

 naratívna terapia, 

 socioterapia. 

 

A metódach, ktoré využívajú, napr.:  

 terapeutický rozhovor, 

 rozbor problémovej situácie, 

 zadávanie úloh a pod. 

  

 Sociálna rehabilitácia je postupom, ktorého cieľom je začlenenie jedincov, ktorí sa 

z rôznych dôvodov na rôzne dlhé obdobie ocitli mimo aktívneho spoločenského diania do 

spoločnosti.
70

 Môže ísť o klientov, ktorí strávili určitý čas v akomkoľvek ústavnom zariadení 

alebo o klientov, ktorí sa v dôsledku svojho problému ocitli na okraji spoločnosti a je 

potrebné pomôcť im zaradiť sa do „bežného“ života. Pozornosť sa pritom zameriava najmä na 

samostatnosť klienta a jeho nezávislosť od iných ľudí, dorozumievanie sa, spoločenské 

vystupovanie, individuálne záujmy a rodinný život. 

 

b) poradenstvo 

 Poradenstvo ako postup práce s klientom sa v sociálnej práci využíva veľmi často. Napriek 

tomu, že pôvod slova ponúka odvodenie od slova radiť, tak ako pri iných postupoch práce 
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s klientom, aj tu ide o pomoc klientovi nájsť riešenie jeho problému, avšak nie radami 

v zmysle návodu ako konať. Základnou myšlienkou sociálnej práce aj tu ostáva vedenie 

klienta k svojpomoci. 

 Podľa Gaburu
71

 je poradenstvo „založené na vzťahu pomoci, pričom poradca má snahu 

podporiť rast, rozvoj, zrelosť a lepšie uplatnenie klienta, aby sa efektívnejšie orientoval vo 

svete a vyrovnával sa so životom.“ 

 Akým spôsobom bude proces práce s klientom prebiehať závisí okrem iného od prístupu 

sociálneho pracovníka či poradcu. V poradenstve sa rozlišujú štyri základné prúdy či 

možnosti prístupov k poradenstvu.
72

 

 Dynamický prístup – založený na na princípe podmienenia (determinácie) súčasného 

správania minulosťou a na využívaní princípu kauzality. Predstavuje prácu 

s nevedomými silami a motívmi, ktoré ovplyvňujú aktuálne správanie, bez toho, aby si 

to jedinec uvedomoval. Snahou poradcu je reorganizácia klientovej osobnosti na 

základe riešenia intrapsychického konfliktu. 

 Behaviorálny prístup – založený na predpoklade, že správanie je výsledkom 

naučeného, resp. nenaučeného. Vzťah je postavený na edukáci a využíva techniky 

učenia. 

 Experienciálny prístup – založený na vnímaní človeka ako aktívnej bytosti 

s potenciálom k ďalšiemu rastu. Zameriava sa na dosiahnutie vyššieho stavu vedomia 

v zmysle uvedomenia si vlastných možností a schopností a naučenia sa využívať ich. 

Problém klienta je chápaný ako strata zhody medzi vonkajším a vnútorným 

prežívaním. Tento prístup sa využíva v systémoch sociálneho poradenstva. 

 Eklektický prístup – predstavuje spájanie jednotlivých poradenských prístupov, resp. 

selektívne využívanie ich častí v závislosti od problému a typu klienta. Bol 

charakteristický pre sociálne poradenstvo v podmienkach SR, čo bolo spôsobené tým, 

že neexistovala tradícia jednej školy. Postupne sa však rozvíjala a v súčasnosti 

majú sociálni pracovníci možnosť prípravy, vzdelania (kurzy, výcviky) a väčšinou 

využívajú jeden prístup.  

 Je dôležité rozlišovať medzi poradenstvom, ktoré je využívané aj v iných pomáhajúcich 

profesiách a sociálnym poradenstvom, charakteristickým pre sociálnu prácu. 

 V SR je sociálne poradenstvo ošetrené legislatívne zákonom č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách
73

 § 19, ktorý uvádza, že sociálne poradenstvo je odborná činnosť 

zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, pričom rozlišuje: 

 základné sociálne poradenstvo – posúdenie povahy problému klienta, poskytnutie 

základných informácií o možnostiach riešenia a sprostredkovanie alebo odporúčanie 

ďalšej odbornej pomoci, 

 špecializované sociálne poradenstvo – zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu 
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problémov klienta a poskytnutie odbornej sociálnej pomoci. 

 Gabura
74

 považuje sociálne poradenstvo za: „nástroj, ktorý pomáha človeku rozhodovať 

sa, konať spôsobom, ktorý je zmysluplný, konštruktívny a spočensky užitočný.“ Umožňuje 

podľa neho napĺňať sociálne potreby ľudí, odstraňovať sociálne stigmy a hľadať zdroje 

podpory vo svojom okolí. Človek je podľa neho sociálna bytosť
75

, ktorej vnútorná realita – 

hodnoty, postoje sa menia pomaly, no vonkajšia realita – svet, v ktorom žije, sa mení rýchlo 

a stret týchto realít je zdrojom sociálnych poblémov. 

 

Obrázok 2 Zdroj sociálnych problémov podľa Gaburu 

      

  

Rozlišuje niekoľko oblastí využitia sociálneho poradenstva
76

, napr.: 

 problémy s kompetenciami v sociálnych vzťahoch, 

 deficity v sociálnych zručnostiach, 

 problémy pri výkone sociálnych rolí, 

 problémy v oblasti sociálnej patológie, 

 interpersonálne konflikty v sociálnych vzťahoch, 

 problémy sociálnej adaptácie atď. 

 

c) diskusia 

 Diskusia s klientom je metódou sociálnej práce využívanou počas celej práce s klientom.
77

 

Jej cieľom je pomocou spätnej väzby hodnotiť vykonanú prácu, neustále sa ubezpečovať, že 

klientovi rozumieme, pomocou nej zisťujeme aké pokroky a zmeny klient zaznamenal, či sa 

napĺňajú jeho očakávania, či je spokojný s priebehom práce.  

 Využíva sa v dvoch polohách: prvou je diskusia v závere každého stretnutia s klientom, 
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kde ide o uistenie, že sociálny pracovník klienta porozumel a že klient porozumel, na čom sa 

dohodli. Druhou je záver práce s klientom, ktorý by tiež mal byť realizovaný pomocou 

diskusie, kde je zhrnuté, čo bolo s klientom dosiahnuté, nakoľko sa podarilo problémy 

vyriešiť a splniť klientove očakávania, ak sa niečo nepodarilo, v čom bola príčina apod. 

 

3.1.1.4 Zakončenie prípadu 

 K ukončeniu práce s klientom môže dôjsť zo štyroch hlavných dôvodov
78

, pričom nie vždy 

ide o úspešné ukončenie prípadu. 

1. Ukončenie práce s klientom z dôvodu vyriešenia jeho problému. Klientovi musí byť 

jasné, že spolupráca sa skončila. V tomto prípade je možné hovoriť o úspešnom 

uzavretí prípadu: ak klient odchádza s dôverou vo vlastné schopnosti a schopný 

zodpovedať za svoje rozhodnutia, pričom ideálne by bolo, ak by v budúcnosti vedel 

podobný problém vyriešiť svojpomocne (ak to je v jeho možnostiach). 

2. Ak klient dlhodobo odmieta prebrať zodpovednosť za svoje činy, odmieta spoluprácu 

a zmenu, musí sociálny pracovník akceptovať jeho rozhodnutie. 

3. Zmena bydliska klienta alebo zmena pracovného miesta sociálneho pracovníka. 

4. Nástup klienta do ústavnej starostlivosti alebo do výkonu trestu odňatia slobody, 

úmrtie klienta. 
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3.2 Sociálna práca s rodinou 

 

 Sociálna práca s rodinou predstavuje jednu z foriem sociálnej práce. Aj keď v súčasnosti sa 

rozlišuje medzi sociálnou prácou s jednotlivcom a sociálnou prácou s rodinou, je potrebné si 

uvedomiť, že každý jedinec žije v určitom sociálnom prostredí, pričom najbližším prostredím, 

poskytovateľom pomoci a opory, no aj možným zdrojov konfliktov je práve rodina. Preto  

v mnohých prípadoch tieto dve formy sociálnej práce môžu na seba priamo nadväzovať, či 

dokonca sa prelínať. Táto kapitola sa bude zaoberať vybranými postupmi a metódami 

sociálnej práce, ktoré sú využívané výsostne pri sociálnej práci s rodinou. 

 Oproti minulosti sa mnohé procesy v rodine zmenili. Je dôležité o týchto zmenách vedieť, 

lebo zasahujú do funkcií rodiny a môžu sami o sebe pôsobiť rizikovo. Veľkou zmenou prešiel 

aj samotný vznik rodiny. V súčasnosti funguje rodina najmä na citovom základe. S príchodom 

antikoncepcie, ženskej emancipácie a celkovou „rýchlou“, ctižiadostivou dobou, v ktorej 

pracovná kariéra a finančné zabezpečenie hrajú veľmi dôležitú rolu, sa menia dôvody pre 

zakladanie rodiny ako aj vzťahy, ktoré ju držia pokope. Rodina nie je zakladaná za účelom 

výchovnej funkcie, ale na základe citových väzieb zakladajúceho páru.
79

 Dnešná doba je 

charakteristická tým, že pokiaľ tieto citové väzby ochladnú, bez ohľadu na prítomnosť detí 

v rodine mnohokrát partneri nemajú snahu o riešenie problému, ale rozchádzajú sa. To je 

dôvodom toho, že v našej spoločnosti existujú rôzne typy rodín z hľadiska úplnosti, či 

pokrvných vzťahov v rodine. Aj napriek tomu je rodina najdôležitejším činiteľom pri výchove 

dieťaťa a jeho socializácii a nikto nespochybňuje, že výchova dieťaťa v úplnej rodine je 

najideálnejšou formou. 

 Spomínaná rôznonorodosť rodín je pre sociálneho pracovníka dôležitým poznaním, lebo 

ovplyvňuje prácu s rodinou a môže byť príčinou problémov v rodine.  

 

3.2.1 Funkcie rodiny a typológia rodín 

 Pre sociálneho pracovníka je dôležité poznať základné funkcie rodiny, keďže pri ich 

neplnení, resp. pri zlyhávaní rodiny v napĺňaní jednotlivých (či viacerých) funkcií  dochádza 

k problémom, ktorých riešenie je v kompetencii sociálnej práce. Rozlišuje sa šesť základných 

funkcií rodiny
80

, v zátvorke sú ukážky konečných dôsledkov zlyhania rodiny:
81

 

 biologicko-reprodukčná funkcia (neschopnosť postarať sa o dieťa → umiestnenie 

dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti), 

 ekonomická funkcia (dlhodobá nezamestnanosť → alkoholizmus → narušenie vzťahov 

v rodine), 

 výchovná funkcia (negatívne vzory v rodine → transgeneračný prenos vzorcov 

správania a nevhodných spôsobov riešenia konfliktov → problémy v partnerských 
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vzťahoch), 

 emocionálna funkcia (nezáujem o dieťa → citová deprivácia → zvýšené riziko 

deviantného správania v dospelosti), 

 ochranná funkcia (zlyhanie v ochrane pred sociálno-patologickými javmi → riziko 

závislosti), 

 socializačná funkcia (nezrelá, nesprispôsobilá osobnosť). 

   

 V literatúre možno nájsť rôzne klasifikácie či typológie rodín, ktoré zlyhávajú v plnení 

svojich funkcií. Na tomto mieste je uvedená klasifikácia Voilandovej a Buella
82

, ktorá sa 

opiera o znaky fungovania rodiny a bola vytvorená pre potreby sociálnych pracovníkov. 

Perfekcionistická rodina 

 Represívna, úzkostne neurotická, utiahnutá rodina. Zdôrazňujú sa žiadúce spôsoby 

správania, vysoká konformita s majoritnou kultúrou, vyžaduje úspech od všetkých členov vo 

všetkých situáciách, sú dobre ovplyvniteľné, v prípade problémov vyhľadá pomoc sama 

a spolupracuje. 

Neprimeraná rodina 

 Nezrelá, detinská, neprimeraná rodina. Jeden alebo obaja partneri sa pri problémoch 

spoliehajú na pomoc zvonku, oslabená schopnosť predvídať, ako aj hodnotiť čo sa deje, 

problémy pri hospodárení s peniazmi a výchove detí, pri dlhodobej spolupráci býva 

ovplyvniteľná – situácia sa dá napraviť. 

Egocentrická rodina 

 Prestížna, chladná, rozštiepená. Jeden alebo obaja partneri pohltení spoločenskou kariérou, 

inštrumentálne vzťahy medzi členmi rodiny, často nesúlad medzi partnermi, niekedy 

utajované násilie, deti občas majú psychiatrické problémy, môžu vynechávať školskú 

dochádzku, pomoc vnímajú ambivalentne, často ju zneužívajú na presadenie vlastných 

záujmov, preto je prognóza práce s touto rodinou neistá. 

Asociálna rodina 

 Impulzívna, agresívna, deviantná, delikventná. Nedostatok hodnotového a sociálneho 

prepojenia so spoločnosťou, vzťahy v rodine sú povrchné, partnerský vzťah vzniká z náhleho 

popudu, deti sú neplánované, typický výskyt CAN syndrómu, nezamestnanosť, závislosti, 

pomoc sociálnych pracovníkov je väčšinou sprostredkovaná – ohlásený problém, prognóza 

práce nie je dobrá, je potrebné stanoviť si reálne ciele a postupovať po menších krokoch. 
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3.2.2 Postupy práce pri sociálnej práci s rodinou 

 Táto kapitola sa venuje najdôležitejším, resp. najčastejšie používaným postupom práce pri 

sociálnej práci s rodinou a to hodnoteniu rodiny, sanácii rodiny, návšteve v rodine. Pri 

sociálnej práci s rodinou je možné uplatniť ako pri predchádzajúcej forme etapy práce. Pri 

niektorých problémoch sa uplatňujú viaceré postupy práce s rodinou, a to buď v určitom 

poradí alebo sa dokonca prelínajú (napr. vždy je potrebné zrealizovať hodnotenie rodiny, pri 

ktorom sa využíva návštevu v rodine, po hodnotení môže nasledovať sanácia rodinného 

prostredia, kde sa tiež bude využívať návšteva v rodine).  

 

3.2.2.1 Hodnotenie rodiny 

 Pri práci s rodinou je dôležité poznať základné informácie o rodine. Keďže týchto 

informácií je veľa, je vhodné roztriediť ich do určitých oblastí
83

, čo sociálnemu pracovníkovi 

uľahčuje zber informácií aj následnú orientáciu v nich. O poznanie týchto oblastí sa sociálny 

pracovník opiera pri sociálnom hodnotení rodiny, resp. diagnostike rodiny. Okrem týchto 

oblastí hodnotí aj ďalšie fakty a okolnosti, ktorým sa bude venovať ďalšia časť tejto 

podkapitoly. Pri hodnotení rodiny využíva sociálny pracovník poznatky a vedomosti 

z mnohých príbuzných a pomocných vedných disciplín (antropológia, etnografia, 

psychológia, sociológia...). 

Kultúrna orientácia rodiny 

 Kultúrna orientácia sa hodnotí z hľadiska príslušnosti rodiny k etniku a jeho kultúre. 

Ovplyvňuje hodnotový rebríček rodiny, rozloženie a usporiadanie sociálnych rolí v rodine 

a s tým súvisiacu vnútornú štruktúru rodiny. Podmieňuje tiež spôsoby riešenia problémových 

situácií a konfliktov, trávenie voľného času, ale aj tresty či sankcie v rodine, prípadne 

náboženskú orientáciu rodiny. V súvislosti s odlišovaním kultúrnej orientácie rodiny je možné 

v SR hovoriť o troch typoch rodiny:
84

 

 slovenská rodina, v zmysle západoeurópskej rodiny, nerozlišuje sa tu národnosť, 

kultúrna orientácia napr. maďarskej a slovenskej rodiny je veľmi blízka (z hľadiska 

sociálnej práce), 

 rómska rodina, kultúrna orientácia aj spôsob života či deľba sociálnych rolí je výrazne 

odlišná, 

 utečenecká rodina, kultúrna orientácia závisí od pôvodu rodiny. 

Rodinný kódex 

 Každá rodina má svoj vlastný hodnotový rebríček. Ten sa u jednotlivých rodín líši aj 

v rámci jednej kultúry. Rodinný kódex predstavuje systém rodinných hodnôt a morálnych 

zásad, ktoré zohľadňujú rodinné skúsenosti. Je ovplyvnený aj rodinnými tradíciami a zvykmi. 

Kódex tým tvorí akési rodinné pravidlá, ktoré určujú kedy sa má čo a ako robiť, prípadne aké 
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sú sankcie. Súčasťou kódexu sú rodinné legendy, ktoré zachovávajú popis situácií 

hodnotových konfliktov v minulosti, ich riešenie a dlhodobé následky na rodinu. Na legendy 

sa môžu viazať aj tzv. rodinné povery, kvôli ktorým môže rodina udržovať konflikt dlhodobo 

neriešený. 

Medzigeneračné väzby 

 Medzigeneračné väzby predstavujú prenos vzorcov správania, ale aj očakávaní. Príkladom 

môže byť určenie sociálnych rolí v rodine z tzv. primárnych rodín partnerov – zakladateľov 

rodiny. Pre funkčnosť rodiny je dôležité vyjasnenie a zladenie týchto očakávaní, s čím je 

prepojené aj vytvorenie vlastného rodinného kódexu, na ktorom by sa mali partneri zhodovať. 

Štruktúra rodiny 

 V štruktúre rodiny je potrebné odlišovať jednotlivca, dyády a väčšie skupiny (napr. 

súrodenci). Dyády môžu byť tvorené na základe partnerských vzťahov (rodičia), rodu (matka-

dcéra) či vekovej blízkosti (súrodenci). V rámci vzťahov v rodine je možné sledovať aj určité 

spojenectvá medzi niektorými členmi a to buď vo forme aliancie – keď členov rodiny spája 

spoločný záujem alebo koalície – ktorá síce tiež sleduje spoločný záujem, no zároveň je 

zameraná proti záujmu iného člena rodiny.
85

 

 V rámci štruktúry rodiny by sa mala posudzovať aj funkčnosť rodičovského systému, teda 

kvalita vzťahu rodičov k deťom, ich akceptácia a zaangažovanie do „rodinných“ záležitostí. 

Funkčnosť manželského systému, v ktorom sa hodnotí kvalita partnerského vzťahu, spoločné 

záujmy, trávenie voľného času či riešenie konfliktov. Úroveň a udržiavanie vzťahov v širšej 

rodine, v sociálnom okolí rodiny ako aj vzťahy k pomáhajúcim inštitúciám (škola, 

zamestnávatelia rodičov apod.). 

 Dôležité je poznať aj komunikačný štýl rodiny, kde sa hodnotí jasnosť komunikácie 

v zmysle jednoznačnej a kongruentnej komunikácie, participácia jednotlivých členov na 

komunikácii (kto začína, kto končí, kto sa nezapája), riešenie konfliktných situácií 

a emocionalita vzťahov. Komunikačný štýl rodiny je možné hodnotiť len vo vhodnej 

komunikačnej situácii, keď rodina komunikuje uvoľnene bez ohľadu na prítomnosť 

sociálneho pracovníka, v situácii, ktorá je pre ňu prirodzená. 

Interakčné vzorce 

 Interakčné vzorce vyjadrujú rodinné vzťahy. V rámci celej rodiny možno nájsť určité 

rodinné streotypy (spoločné jedlo, rozlúčka pred odchodom do práce, oslavy). V rodine je 

dôležité identifikovať  interakcie, ktoré udržujú konflikty neriešené, príp. ich prehlbujú a tiež 

problémové interakcie.  

 Sieť rodinných vzťahov je možné znázorniť pomocou metódy rodinnej mapy.
86

 Rodinná 

mapa je nápomocná pre sociálneho pracovníka, ale aj pre klientov, ktorí sa jej tvorby 

zúčastňujú. Pomáha im pri uvedomení a verbalizovaní vzťahov v rodine. Rodinná mapa je 
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metódou využiteľnou pri každej práci s rodinou. Do rodinnej mapy sa zakresľujú členovia 

rodiny, muži majú symbol štvorec, ženy kruh, do ktorých vpisujeme meno a vek daného 

člena. Ak sa zakresľuje člen rodiny, ktorý zomrel, do symbolu sa vpíše rok jeho úmrtia, 

prpadne aj jeho vek v čase úmrtia. Vzťahy medzi členmi sa zakresľujú pomocou štyroch 

typov čiar. 

 

Obrázok 3 Rodinná mapa 

 

 

Vývinový cyklus rodiny 

 Každá rodina prechádza určitými fázami vývoja. Prvou je zoznámenie sa partnerov. Fázy 

vývoja sú ohraničené určitými situáciami, napr. narodením prvého dieťaťa, vekom detí, ich 

osamostatnením sa a pod. Prechod z jednej vývinovej fázy do druhej predstavuje pre rodinu 

náročnú situáciu. Problémy v rodine môžu nastať práve pri prechode z jednej fázy do druhej 

a preto by sociálny pracovník mal poznať tieto vývinové fázy. 

 Okrem popísaných oblastí existuje ešte niekoľko ukazovateľov funkčnosti rodiny
87

, 

ktoré sa berú pri hodnotení rodiny do úvahy: 

 nasýtenie základných potrieb členov rodiny, 

 stav domácnosti z hľadiska potrieb jej členov, 

 zamestnanie rodičov, 

 materiálne zdroje rodiny, 

 hodnotenie vývinu detí. 

 Hodnotenie rodiny je súčasťou každej práce s rodinou a jeho výsledkom by malo byť 

odhalenie a pomenovanie problému, ako aj jeho príčin. 

 

3.2.2.2 Sanácia rodinného prostredia 

 Cieľom sanácie je pomôcť rodičom zachovať rodinu ako celok
88

. Možno pritom rozlíšiť 
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niekoľko jej úrovní. Jednak spĺňa určitú preventívnu funkciu v prípadoch ohrozených rodín 

alebo rodín, kde je podozrenie na riziko vzniku problémov. Pomáha predchádzať 

umiestneniu dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti. A pomáha umožniť rodinám 

návrat dieťaťa z inej formy rodinnej starostlivosti späť do rodiny, ako aj udržiavať kontakt 

rodiny s dieťaťom počas jeho umiestnenia mimo rodiny. 

 K tomu, aby bolo možné realizovať sanáciu v rodine je potrebné zvážiť určité faktory.
89

 

 Rizikové faktory rodiny – v mnohých prípadoch ide o tzv. asociálnu rodinu (viď 

typológiu rodín). To znamená, že môže ísť o rodičov z dysfunkčných rodín, rodičov, ktorí 

majú kriminálnu minulosť, už majú alebo mali niektoré z detí umiestnené v ústavnej 

starostlivosti, majú problém so zneužívaním návykových látok. Často ide o nezamestnaných 

alebo nezamestnateľných jedincov s nízkou úrovňou vzdelania, príp. nemajú reálny odhad 

situácie. 

 Rizikové faktory prostredia – najdôležitejšie sú bytové podmienky rodiny. Je potrebné 

zistiť v akom prostredí rodina žije, nakoľko im pomáha širšia rodina či komunita, v ktorej 

žije. Pokiaľ rodina nemá vyriešenú bytovú otázku nastáva problém, pričom je potrebné si 

uvedomiť, že cieľom sanácie nie je vyriešiť tento problém rodiny. V takom prípade má rodina 

niekoľko možností, ktoré je potrebné zvažovať. Prenájom väčšinou problém nerieši, práve 

naopak mnohokrát spôsobí ďalšie zadĺženie rodiny. Na pomoc zariadení sociálnych služieb 

(štátnych a neštátnych) pri riešení bytovej otázky rodiny sa v súčasnosti čaká dlhú dobu 

a vždy ide o dočasné riešenie. Problémom tu býva aj nutnosť oddeliť otca od matky s deťmi, 

čo rodina nesie ťažko. 

 Aktuálna sociálna situácia rodiny – okrem spomenutých rizikových faktorov je potrebné 

dôkladne posúdiť sociálnu situáciu dieťaťa. Zamerať sa na úroveň rozvoja dieťaťa (fyzickú aj 

psychickú), vzťahy v rodine a postavenie dieťaťa v rodine aj v jeho sociálnom okolí. Tiež je 

potrebné vedieť, čo sa už pre daný problém realizovalo, s akým výsledkom a s akou 

prognózou do budúcnosti. Či sú rodičia schopní zabezpečiť dieťaťu starostlivosť a výchovu. 

 Bechyňová
90

 ďalej popisuje a rozlišuje situácie a podmienky, pri ktorých je možné sanáciu 

zrealizovať, a pri ktorých to možné nie je. 

Situácie, keď je sanácia vhodným riešením pre dieťa a rodinu: 

 pokiaľ ide o rodičov pochádzajúcich z rodiny, kde boli zanedbávaní a kde je 

pravdepodobný prenos nevhodných vzorcov správania a nedostatok sociálnej podpory, 

 ak ide o ohrozené dieťa žijúce vo vlastnej rodine a počas sociálnej práce s rodinou 

nedošlo k zlepšeniu situácie, 

 ak je dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti, je možné rodičom sanáciu navrhnúť 

(aj ak ju predtým odmietli), 

 ak ide o dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti, pričom cieľom sanácie je vytvoriť 
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a udržiavať kontakt s jeho rodinou, 

 ak sa dieťa vrátilo z ústavnej starostlivosti na základe zlepšenia kvality rodinného 

prostredia (s rodinou je potrebné naďalej pracovať), 

 pokiaľ je dieťa dočasne umiestnené v pestúnskej starostlivosti, tiež môžeme sanáciou 

udržiavať kontakt a pomôcť rodine zlepšiť, príp. upraviť podmienky, aby sa dieťa 

mohlo vrátiť do rodiny. 

 

Situácie, keď sanácia nie je vhodným riešením pre dieťa: 

 ak je dieťa obeťou krutej formy CAN syndrómu, 

 ak rodičia nemajú k dieťaťu citovú väzbu, 

 ak sú rodičia závislí na návykových látkach a odmietajú liečbu, 

 ak sú rodičia psychiatrickými pacientmi a odmietajú spoluprácu s odborníkom 

a lekárom, 

 ak sú rodičia čiastočne pozbavení právnej spôsobilosti a odmietajú spoluprácu. 

 Pri sanácii rodinného prostredia je potrebné pracovať aj so širšou rodinou a hľadať 

možnosti existujúcich kontaktov a záujmu o dieťa, príp. nové možnosti v širšej rodine.   

 

Pri sanácii sa využívajú nasledovné kroky:
91

 

 poskytnutie informácií o možnosti poberania rôznych foriem sociálnej pomoci, 

služieb, 

 hľadanie a udržateľnosť zamestnania, 

 postupné vyrovnávanie rodinného rozpočtu, vytváranie splátkových kalendárov, 

 úprava bytových podmienok a udržiavanie domácnosti, 

 udržateľnosť bývania, 

 návštevy dieťaťa v zariadení. 

 

Levická
92

 túto paletu ešte rozširuje: 

 pomenovať hlavné problémové oblasti, 

 vypracovať s rodinou stratégiu riešenia situácie, 

 urobiť rekonštrukciu vzťahov v rodine, 

 umožniť rodine prevziať iniciatívu a zodpovednosť za svoj ďalší vývoj. 
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3.2.2.3 Návšteva v rodine 

 Návšteva v rodine je postupom práce, ktorý je pri práci s rodinou využívaný veľmi často. 

Priamym pozorovaním rodiny sa dá zistiť bezpochyby omnoho viac, než z výpovedí jej 

členov. Tento postup vyžaduje dôkladnú prípravu sociálneho pracovníka. Vopred musí vedieť 

čo všetko ho zaujíma, na čo sa sústredí a ktoré rodinné oblasti sú preňho dôležité. Návšteva 

môže byť súčasťou hodnotenia rodiny, preto je potrebné uvážiť, informácie o ktorých 

faktoroch a oblastiach rodinného života je potrebné doplniť či overiť. Počas návštevy má 

sociálny pracovník možnosť pozorovať usporiadanie a teritorialitu domácnosti (veľkosť, 

rozloženie izieb, súkromie jednotlivých členov, usporiadanie nábytku, ale aj čistota apod.). 

Všímať si komunikačný štýl rodiny a vzťahy medzi jednotlivými členmi ako aj rodinné 

stereotypy a rituály. 

 Pri návšteve ide mnohokrát zo strany rodiny o nedobrovoľný zásah do súkromia. Mnohé 

rodiny sa tomu prirodzene bránia a sociálny pracovník sa môže ocitať v roli „votrelca“. Preto 

je vhodné navodiť uvoľnenú atmosféru a uvedomovať si, že aj v prípade bezproblémového 

prijatia rodinou, nejde o bežný rodinný život, ale o určité „predstavenie“. Sociálny pracovník 

si musí pri návšteve v rodine uvedomovať, že pri posudzovaní rodiny hrajú rolu tri druhy 

noriem:
93

 

 kultúrna norma, 

 osobná norma pozorovateľa, 

 norma rodiny. 

 

 Každý pozorovateľ by si mal uvedomovať svoju osobnú chybu
94

, ktorá môže byť 

spôsobená uplatňovaním osobnej normy na základe skúsenosti vo vlastnej rodine. Odhaliť 

túto chybu je možné, ak sa návštevy zúčastní ďalší odborník, s ktorým prekonzultuje svoje 

zistenia. 

 Počas návštevy sa nerobia poznámky, preto je vhodné hneď po návšteve vytvoriť si 

priestor pre zhodnotenie a zaevidovanie získaných informácií, v ideálnej situácii až po 

prekonzultovaní zistení s ďalšími odborníkmi, ktorí môžu upozorniť na javy alebo situácie 

v rodine, ktoré pozorovateľ nepovažoval za dôležité. 

 Návšteva v rodine je postupom, ktorý sa využíva ako na začiatku práce s rodinou, tak aj 

opakovane, priebežne. 
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3.3 Sociálna práca so skupinou 

 Sociálna práca so skupinou sa začala v sociálnej práci využívať koncom 19. a začiatkom 

20. storočia, jej väčší rozmach nastal pred prvou svetovou vojnou.
95

 Oficiálne bola uznaná 

ako jedna zo základných metód sociálnej práce v roku 1935 na Národnej konferencii sociálnej 

práce
96

, kde boli prijaté aj hlavné ciele sociálnej práce so skupinou: 

 pomáhať členom skupiny, aby sa učili aktívnej účasti na živote skupiny a 

prostredníctvom toho rozvíjali vlastné chápanie problémovej situácie a posilňovali 

svoju občiansku zodpovednosť, aby sa začali zaujímať o sociálne dianie v spoločnosti, 

 prostredníctvom rozvoja skupiny prispieť k rozvoju individuálnych potenciálov jej 

jednotlivých členov a k obohateniu ich života, 

 zabezpečovať prirodzený vzrast a rozvoj sociálneho fungovania členov skupiny, 

 zabraňovať sociálnej dysfunkcii členov skupiny, 

 poskytovať pomoc a oporu jednotlivcom, ktorí žijú v dysfunkčných sociálnych 

vzťahoch alebo tým, ktorí to potrebujú vzhľadom na ich sociálnu situáciu. 

 Problematike sociálnej práce so skupinou sa venovala G. Konopková
97

, ktorá ju definovala 

ako: „činnosť sociálneho pracovníka, ktorý pomáha sociálnemu fungovaniu rôznych skupín 

v smere rozvíjania vzájomných pozitívnych sociálnych vzťahov medzi jej členmi, aby sa 

každý jedinec ako člen skupiny vyvíjal v súlade s cieľmi, ktoré si skupina kladie.“ 

 Sociálna práca môže členom skupiny pomôcť:
98

 

 dosiahnuť spoločne stanovené ciele, 

 dosiahnuť zmenu požadovanú členmi skupiny (pri ich individuálnych problémoch), 

 pomôcť členom k samorozvoju a svojpomoci, 

 odstrániť nežiaduce a zaťažujúce prejavy a zážitky v živote členov skupiny. 

 Sociálna práca so skupinou je veľmi efektívnym spôsobom práce s klientmi, no zároveň 

kladie na sociálneho pracovníka vysoké požiadavky. Zvládnutie práce so skupinou 

predpokladá od sociálneho pracovníka špeciálnu prípravu a vlastnú skúsenosť 

v sebapoznávacom výcviku. V súčasnosti sú podobné výcviky ponúkané aj študentom 

vysokých škôl. Skupikový sociálny pracovník potrebuje aj poznatky a skúsenosti z oblasti 

psychoterapie, keďže práca so skupinou využíva veľké množstvo psychoterapeutických 

metód a techník, a hoci práca so skupinou nemusí byť orientovaná psychoterapeuticky, môžu 

sa v skupine vyskytnúť situácie, pri ktorých je využitie skupinovej psychoterapie nevyhnutné. 

Pri práci so skupinou zastáva sociálny pracovník rôzne roly ako napr. rolu facilitátora, 

terapeuta, konzultanta či iniciátora. Práca so skupinou je veľmi rozmanitá a to, ako bude 

prebiehať závisí od viacerých faktorov. 
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 Pri práci so skupinou rozlišujeme viacero modelov práce so skupinou, ktoré vyjadrujú 

orientáciu, zameranie danej skupiny. Popelová a Rothmanová
99

 hovoria o troch modeloch: 

 model spoločných cieľov, 

 model nápravných cieľov, 

 model vzájomných cieľov. 

Schimmerlingová a Novotná
100

 rozlišujú modely práce so skupinou podľa: 

 teoretickej orientácie, 

 problémových okruhov, 

 typu klientov,  

 časového hľadiska 

V sociálnej práci rozlišujeme niekoľko druhov skupín:
101

 

 homogénne skupiny – homogenita spočíva v rovnakom probléme klientov, 

 skupiny účelovo zamerané – ktoré riešia konkrétny problém, 

 psychoterapeutické skupiny – môžu byť rôzne zamerané v závislosti od zloženia 

skupiny a problému, ktorý spája členov, 

 svojpomocné skupiny – členov spája spoločný problém, ktorý prežívajú alebo ho 

prežili a vzájomne si poskytujú pomoc, informácie, podporu atď., 

 encounter skupiny – výcvikové a tréningové skupiny zamerané na zvyšovanie 

sociálnych spôsobilostí, 

 skupiny zamerané na dosiahnutie sociálnych cieľov – napr. práca s mládežou, 

preventívne aktivity. 

 Pre úspešnú prácu so skupinou je potrebné poznať určité javy a faktory, ktoré ju silne 

ovplyvňujú.
102

 Medzi ne patrí skupinová dynamika, kohézia a tenzia v skupine, normy 

skupiny, role v skupine a skupinové pravidlá. 

Skupinová dynamika – predstavuje hybnú silu skupiny, vzťahy v skupine, normy, ciele, 

individuálny vklad (skúsenosti, zážitky) každého člena skupiny, ako aj vonkajšie vplyvy na 

skupinu. 

Kohézia a tenzia – kohézia predstavuje súdržnosť skupiny, je dôležitá pre vytvorenie 

stability v skupine, pre pocit bezpečia a spolunáležitosti. Tenzia predstavuje opak kohézie, 

určité napätie, je dynamickým faktorom, ktorý núti členov k aktivite a zmene. Rovnováha 

týchto javov v skupine je nevyhnutná. V prípade prevládajúcej kohézie by skupina „zlenivela“ 

v spokojnosti a neochote realizovať zmenu. V prípade vyššieho podielu tenzie by v skupine 
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vládla napätá, konfliktná atmosféra, čo vedie členov k výraznej nespokojnosti, pocitu 

ohrozenia a môže dochádzať k úniku členov zo skupiny. 

Normy skupiny – každá skupina má svoje vlastné normy, pravidlá, ktorých dodržiavanie 

vyžaduje od svojich členov. Môže ísť o pravidlá vopred dohodnuté ale aj o „nepísané“ 

pravidlá. Skupina núti svojich členov dodržiavať tieto pravidlá, čo v niektorých prípadoch 

môže priamo nútiť člena k požadovanej zmene. 

Role v skupine – každý člen v skupine zastáva určitú sociálnu rolu, pričom väčšinou sú tieto 

role odrazom jeho rolí v živote. V skupine má každý člen možnosť spoznať rolu, ktorú 

v živote zastáva aj vyskúšať si nové role, príp. zažiť tzv. „druhú stranu“. 

Pravidlá skupiny – pred začatím samotnej práce so skupinou je potrebné vytvoriť s členmi 

skupiny tzv. skupinové pravidlá, ktoré budú pre členov záväzné. Pravidlá si členovia 

zostavujú za pomoci sociálneho pracovníka, ktorý dohliada, aby obsahovali všetky dôležité 

body. Pravidlá sú v skupine dôležité z hľadiska pocitu bezpečnosti v skupine a dodržiavania 

určitej disciplíny. Existuje päť základných pravidiel
103

, ktoré si skupina môže doplniť 

o vlastné pravidlá. 

 Mlčanlivosť a dôvernosť – inak povedané, zo skupiny sa „nevynáša“. Členovia musia 

pochopiť a byť stotožnení s tým, že čokoľvek sa v skupine povie, ostáva v nej a že 

nesmú s kýmkoľvek (ani s členom skupiny) rozoberať veci povedané v skupine mimo 

skupiny. 

 Otvorenosť a úprimnosť – členovia sa musia naučiť hovoriť úprimne a otvorene 

o svojich názoroch, postojoch, pocitoch či emóciách. Bez toho práca so skupinou 

nemá význam. 

 Právo povedať „stop“ – každý člen má v situácií, keď nie je pripravený zapojiť sa do 

diskusie právo povedať stop. Môže ísť o pocit nepripravenosti rozprávať na danú 

tému, zložitých osobných pocitov, ťažko prežívaných emócií, či jednoducho 

momentálnej atmosféry v skupine. Ostatní členovia toto rozhodnutie rešpektujú, čím 

dávajú najavo rešpekt a úctu voči danému členovi skupiny. 

 Zodpovednosť voči sebe aj voči druhým – toto pravidlo vypovedá o dodržiavaní 

základných spoločenských pravidiel, rešpektovaní súkromia a autonomity ostatných 

členov skupiny ako aj práva na iný názor apod. 

 Dodržiavanie organizačných pravidiel – ide o dodržiavanie časového harmonogramu, 

pravidelnej dochádzky, dochvíľnosti, plnenia úloh v skupine apod. V tomto bode je 

možné dať členom skupiny priestor aby pravidlo obsahovalo všetko, čo považujú za 

potrebné, príp. aby obsahovalo aj sankcie za porušenie pravidla.  

3.3.1 Etapy sociálnej práce so skupinou 

 Podobne ako predchádzajúce formy sociálnej práce aj sociálna práca so skupinou prebieha 

v určitých etapách. A hoci pri jednotlivých postupoch práce so skupinou sa počet a štruktúra 

týchto etáp mení, v zásade môžeme hovoriť o piatich základných etapách práce so 
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skupinou.
104

 

 

1. Preafilačná etapa 

 Prvá etapa predstavuje predovšetkým prácu a prípravu sociálneho pracovníka. V tejto etape 

sa zostavuje skupina, tvorí sa skladba skupiny, volí sa spôsob práce, pričom sa samozrejme 

zohľadňuje problém, ktorý skupina bude riešiť. Táto etapa prebieha v dvoch fázach (A, B). 

A Fáza vzniku skupiny 

Skupina môže vzniknúť troma spôsobmi:
105

 

 existujúca skupina sa obracia na sociálneho pracovníka, 

 výber a tvorbu skupiny robí sociálny pracovník, príp. inštitúcia, 

 sociálny pracovník preberie skupinu po niekom inom – teda vstupuje do už 

rozbehnutej práce so skupinou. 

 Pri zostavovaní skupiny je potrebné zohľadniť dva aspekty a to počet členov skupiny, 

pričom je potrebné brať do úvahy, že pri vyššom počte členov bude kohézia skupiny nižšia, 

interakcie medzi členmi sú sťažené, tak isto vzájomná komunikácia, aktívne zapájanie 

všetkých členov je problematické. Druhým aspektom je homogenita skupiny, teda napr. 

veková, kultúrna, profesijná príbuznosť alebo spoločný problém. 

 Výber členov skupiny môže prebiehať dvoma spôsobmi, ktoré ovplyvňujú zloženie 

skupiny. 

1. Členov vyberá sociálny pracovník alebo inštitúcia – môže nastať situácia, že stať sa 

súčasťou skupiny je prestížna záležitosť, napr. keď je záujem o skupinu väčší než je 

možné uspokojiť, ale účasť v skupine je možné vnímať aj ako stigmatizujúcu, napr. ak 

ide o skupinu s nedobrovoľnými členmi. V týchto prípadoch môžu mať členovia od 

skupiny vysoké očakávania, no môžu byť pasívni a rozbeh práce môže byť 

problematický. 

2. Skupina je zostavená na základe záujmu členov skupiny napr. formou prihlášok – 

u členov je možné stretnúť sa s nereálnymi očakávaniami od skupiny, ale je tu 

predpoklad dobrej spolupráce a dobrovoľnej účasti členov. 

 Pri zostavovaní skupiny je veľmi dôležitá otázka dobrovoľnosti členov. V mnohých 

skupinách sú členovia nedobrovoľne, pod nejakým vonkajším tlakom. Pre prácu je potrebné 

ich motivovať a pokúsiť sa v nich prebudiť záujem o skupinu, aby sa nakoniec stali 

dobrovoľnými účastníkmi. So skupinou je ďalej potrebné dohodnúť, či bude fungovať ako 

uzavretý systém bez možnosti vstupu nových členov do skupiny alebo ako otvorený systém 

s možnosťou určitého pohybu ľudí počas práce so skupinou. 
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B Vypracovanie projektu práce so skupinou 

 Keď je zloženie skupiny uzavreté, môže sociálny pracovník pristúpiť k tvorbe pracovného 

plánu. Ten musí zohľadňovať:
106

 

 hlavné ciele sociálneho pracovníka, ktoré chce so skupinou dosiahnuť, 

 definovať potreby a zdroje vzťahujúce sa k skupine. 

 Pri stanovovaní cieľov sa berú do úvahy ciele sociálneho pracovníka, ciele skupiny a ciele 

jednotlivých členov skupiny. Tieto ciele je potrebné pokúsiť sa zosúladiť, čo nie je 

jednoduché a k prekrývaniu cieľov dochádza len vo výnimočných situáciách. 

 V závere preafilačnej etapy je skupina formálne zostavená a je možné pristúpiť k samotnej 

práci s ňou. 

 

1. etapa formovania 

 Jej základnou fázou je prvé stretnutie, kde ide najmä o aktivitu sociálneho pracovníka: 

 zoznámiť členov skupiny, 

 dohodnúť pravidelnosť, čas a miesto stretnutí, 

 stanoviť predpokladanú celkovú dĺžku práce so skupinou, 

 vysvetliť pravidlá, 

 dohodnúť so skupinou jej uzavretosť, resp. otvorenosť pre nových členov, 

 vysvetliť a dohodnúť sa na cieľoch. 

 V tejto fáze je dôležitá práca sociáneho pracovníka pri pomoci členom s orientáciou 

v skupine. Na druhej strane je potrebné sledovať, aby u členov nevznikala zbytočná závislosť 

na lektorovi skupiny. 

 

2. etapa búrenia, konfliktov 

 Dochádza k presadzovaniu individuálnych záujmov členov skupiny, v dôsledku toho môže 

dôjsť k porušovaniu skupinových noriem a pravidiel. Táto etapa je charakteristická 

konfliktami v skupine, tie však prispievajú k vyčisteniu atmosféry v skupine, čo v konečnom 

dôsledku napomáha fungovaniu skupiny.
107

 

 V tejto etape sa tvorí vnútorná štruktúra skupiny, ujasňujú sa pozície jednotlivých členov, 

je rozoznateľné postavenie vodcu skupiny, ako aj sociálne role jednotlivých členov. Zároveň 

sa vytvárajú normy skupiny. 
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3. etapa normalizácie 

 V tejto etape je silná kohézia v skupine, skupina je stabilná, dáva členom priestor pre 

napĺňanie svojich potrieb. Skupina si vytvára svoju identitu a podmienky pre fungovanie 

skupiny sú najideálnejšie. 

 

4. etapa optimalizácie 

Skupina funguje ako tím, je produktívna. Dokáže sa sústrediť na plnenie cieľov, členovia 

majú v skupine pocit bezpečia. Považujú ju za svoju skupinu, čo sa prejavuje napr. 

používaním slova „my“ keď o nej hovoria. 

5. etapa ukončenia práce so skupinou 

 Práca so skupinou sa končí. Je potrebné zrekapitulovať a zhodnotiť nakoľko sa podarilo 

naplniť ciele skupiny. Členovia by mali zhodnotiť plusy a mínusy práce so skupinou ako aj 

možnosti využitia tejto skúsenosti v ich budúcom živote. Cieľom okrem riešenia problému je 

rozšírenie sociálneho kapitálu členov skupiny, teda aj po ukončení práce so skupinou môžu 

členovia ostať v kontakte. 
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3.4 Sociálna práca s komunitou 

 Sociálna práca s komunitou sa uznáva ako samostatná forma sociálnej práce posledných 

tridsať rokov. Pred tým sa pod pojmom sociálna práca s komunitou chápala aj sociálna práca 

so spoločnosťou. V literatúre je možné stretnúť aj pojem komunitná sociálna práca. Je pritom 

veľmi dôležité odlišovať komunitnú prácu od komunitnej sociálnej práce. 

 Keller
108

 vymedzuje komunitu ako: „sociálny útvar charakterizovaný jednak zvláštnym 

typom sociálnych väzieb vo vnútri medzi členmi, jednak špecifickým postavením navonok, v 

rámci širšieho sociálneho prostredia.“ Z tejto definície je možné priamo odvodiť aj dva hlavné 

znaky komunity: 

 vnútorný – sociálne väzby medzi členmi v rámci vlastnej komunity, 

 vonkajší – sociálne väzby a špecifické postavenie komunity v širšom sociálnom 

prostredí. 

 Väčšina súčasných autorov uvádza dva druhy komunít v dnešnej spoločnosti.
109

 

Sídelná komunita – obyvateľov komunity spájajú citové, kultúrne a intelektuálne vzťahy, 

majú vzťah k miestu bydliska, majú podobné etické normy a hodnoty a sú na podobnej 

ekonomickej a profesionálnej úrovni. 

Duchovná komunita – považovaná za nový druh komunity. Jej členovia sú duchovne 

spriaznení a udržiavajú vzájomný kontakt aj iným spôsobom ako osobným kontaktom, môžu 

teda byť priestorovo vzdialení, no intelektovo, kultúrne a spoločensky sú na jednej úrovni. 

V tomto type komunity neexistuje usporiadanie sociálnych pozícií a členovia sa navzájom 

nemusia poznať. 

 Pri rozdelení komunít podľa cieľa
110

, ktorý chce komunita vedome či spontánne dosiahnuť, 

rozšírilo by sa toto základné delenie o ďalšie typy komunít. 

Občianska komunita – členov spája spoločný cieľ a záujem, organizovane sa stretávajú 

a vyvíjajú aktivity pre naplnenie cieľa. 

Terapeutická komunita – chápaná v dvoch zmysloch, ako otvorená forma komunikácie 

v liečebnej inštitúcii a ako liečebná metóda. 

Sociálna komunita – je definovaná regiónom a výraznou negatívnou sociálnou situáciou, 

ktorá vyvoláva potrebu intervencie v komunite. V tomto type komunity nachádza uplatnenie 

sociálna práca. 

 V úvode bol spomenutý význam rozlišovania komunitnej práce a komunitnej sociálnej 

práce. Autorky Coulshed a Orme
111

 sa pokúsili vymedziť rozdiel medzi komunitnou prácou 

a sociálnou prácou s komunitou.  

 Komunitnú prácu chápu ako prípravu členov komunity na prekonávanie a riešenie 

problémov komunity pomocou iniciácie alebo priamej práce so skupinami a organizáciami 
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v komunite, pričom cieľom je posilniť ich pocit solidarity a kompetencií. Komunitná práca 

pritom môže byť prvkom sociálnej práce, ale nezahŕňa celú sociálnu prácu, ako ani sociálna 

práca nepokrýva celú komunitnú prácu. 

 Komunitná sociálna práca (sociálna práca s komunitou) je potom formou sociálnej práce, 

ktorá nachádza uplatnenie v sociálnej komunite, a ktorej cieľom je aktivizácia a podpora 

členov tejto komunity. 

 V legislatíve SR zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
112

 v paragrafe 4, odsek 3 

stanovuje význam pojmu komunita ako skupinu osôb, ktorá žije v určitom zoskupení určenom 

najmä ulicou, mestskou časťou, obcou, mestom a ktorú spájajú spoločné záujmy, hodnoty 

a ciele. 

 Keď sa bude chápať sociálna komunita ako komunita, v ktorej nachádza uplatnenie 

sociálna práca tak je možné zhrnúť, že potreba sociálnej práce s komunitou vzniká 

v dvoch
113

, resp. v troch prípadoch: 

 v prípade patologickej poruchy v spoločnosti, pričom ide o postoj spoločnosti k danej 

komunite (môže byť silne ovplyvnený predsudkami), napr. sociálna diskriminácia 

alebo znevýhodnenie danej komunity, 

 v prípade vzniku, výskytu alebo návratu sociálno-patologických javov v danej 

komunite, 

 v prípade tendenčného, spoločensky žiadúceho ovplyvňovania danej komunity a to 

kultúrnej, spoločenskej či hygienickej úrovne komunity. 

 Pri sociálnej práci s komunitou je možné vymedziť štyri hlavné stratégie práce
114

. 

Vytvorenie siete vzájomnej pomoci – komunita má určitú štruktúru (viď ďalej), ktorú tvoria 

menšie skupiny v nej a cieľom sociálnej práce s komunitou v rámci svojpomoci je naučiť 

členov komunity využívať tieto skupiny a vzťahy v nich k vzájomnej pomoci. 

Zapojenie dobrovoľníkov – členovia komunity musia byť stotožnení s cieľom komunitnej 

práce, podieľať sa a mať záujem na riešení problému komunity, dobrovoľníkov je možné 

zapojiť aj v rámci spolupráce s mimovládnymi organizáciami. 

Posilnenie susedskej pomoci – sociálna práca s komunitou sa realizuje v tzv. sídelných 

komunitách, kde je potrebné naučiť členov komunity využívať a posilňovať v rámci 

svojpomoci susedské vzťahy. 

Decentralizovať niektoré druhy formálnej sociálnej pomoci do blízkeho susedstva 

komunity – cieľom je priblížiť a tým urobiť dostupnejšie niektoré formy sociálnych služieb 

a sociálnej pomoci v závislosti od problémov komunity. 

 

 Sociálny pracovník sa môže podieľať na sociálnej práci s komunitou dvoma spôsobmi:
115
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 v dominantnom postavení – zaujíma rolu experta, ktorý komunite predkladá hotové 

návrhy riešenia jej problémov; ide o prípad, keď je cieľ uprednostnený pred procesom 

tvorby komunitného plánu, čo nespĺňa požiadavku participácie členov komunity na 

riešení problému a preto je rizikom odmietnutie komunitou, 

 v partnerskom postavení – sociálny pracovník iniciuje členov komunity, zapája ich 

do tvorby komunitného plánu, môže podávať návrhy, no spolupracuje s členmi 

komunity. 

 

 Hlavnými úlohami sociálneho pracovníka pri sociálnej práci s komunitou sú:
116

 

 určenie sociálnych priorít a významných potrieb komunity, 

 povzbudovanie členov komunity k tomu, aby pomenovali svoje problémy a pokúsili sa 

ich zvládnuť s pomocou dostupných zdrojov, 

 informovať členov komunity o možnostiach riešenia ich problémov, 

 povzbudzovať k diskusii o problémoch a organizovanie akcií smerujúcich 

k odstráneniu problémov. 

 

3.4.1 Etapy práce s komunitou 

 V odbornej literatúre sa uvádza rôzne členenie etáp sociálnej práce s komunitou.
117

 Pri 

sociálnej práci s komunitou sa dá riadiť etapami práce s klientom podobne ako pri práci 

s jednotlivcom. Levická
118

 delí prácu s komunitou do piatich etáp: 

1. zber informácií, 

2. diagnostická etapa, 

3. navrhovanie projektov, 

4. realizácia projektov, 

5. prezentácia výsledkov.  

 

 Ak by sa spojila diagnostická etapa s navrhovaním projektov, blížil by sa model k modelu 

etáp práce s jednotlivcom a zároveň ku Kinkorovmu
119

 procesu práce s komunitou. Aby bolo 

možné vychádzať z etáp práce s jednotlivcom, bude sa v tejto učebnici pracovať 

so štvorzložkovým modelom sociálnej práce s komunitou.  
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1. Zber informácií, zisťovanie a analýza potrieb 

 Pre sociálneho pracovníka by malo byť prvoradé zistiť od členov komunity aké majú 

problémy. K tomu potrebuje, predtým než začne s komunitou pracovať, zozbierať 

a usporiadať veľké množstvo informácií o komunite. 

 Tieto informácie možno rozdeliť do niekoľkých oblastí
120

: 

 demografické údaje o štruktúre komunity – vekové zloženie, sociálna štruktúra, 

etnické zloženie atď. 

 informácie o infraštruktúre – bytová otázka, siete, inštitúcie, zamestnávatelia atď., 

 informácie o formálnych a neformálnych vodcoch komunity, 

 iné informácie – história komunity, prírodné zdroje. 

 informácie o vnútornej štruktúre komunity, ktorú tvoria jednotlivé skupiny, 

podskupiny a jednotlivci.
121

  

  

 Dynamiku komunity tvoria primárne podskupiny – rodiny, priateľské, záujmové či 

pracovné skupiny. Veľkú pomoc pri práci v komunite zohrávajú jednotlivci – prirodzené 

autority, formálne autority a ovplyvňovatelia verejnej mienky, preto by o nich mal sociálny 

pracovník vedieť a v ideálnom prípade ich mať naklonených na svoju stranu. 

 Ak ú k dispozícii všetky potrebné údaje o komunite, je možné pristúpiť k zisťovaniu 

a analýze potrieb členov komunity. K tomuto kroku už bude potrebná spolupráca členov 

komunity. Analýzu potrieb je možné vykonať rôznymi spôsobmi. Kinkor
122

 hovorí napr. 

o využití SWOT analýzy, ktorá zisťuje v komunite štyri základné charakteristiky – prednosti, 

nedostatky, hrozby a príležitosti. Inou možnosťou je za spolupráce vybraných členov 

komunity vytvorenie tzv. mapy problémov, ktorej výsledkom by mal byť zoznam aktuálnych 

aj dlhodobých problémov komunity. Ďalšou možnosťou je zisťovanie postojov členov 

komunity pomocou dotazníkov. Záleží na sociálnom pracovníkovi, veľkosti komunity, jej 

štruktúry, ochoty spolupracovať a finančných možnostiach, pre ktorý spôsob sa rozhodne. 

 V závere tejto etapy by mal mať sociálny pracovník zozbierané všetky potrebné 

informácie a zrealizovanú analýzu potrieb komunity. 

 

2. Stanovenie problému a plánovanie projektu 

 V tejto etape už sociálny pracovník aktívne spolupracuje s členmi komunity. Členovia by 

mali byť oboznámení s tým, čo sa v komunite deje, mali by mať šancu podieľať sa na riešení 

svojich problémov a motiváciu, ktorá sa dá dosiahnuť práve ich aktívnym zapájaním do práce 

s komunitou. 
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 V úvode tejto etapy je potrebné stanoviť a jasne vymedziť problém komunity, ktorého 

riešenie by malo byť v kompetencii sociálnej práce s komunitou. V prípade viacerých 

problémov je potrebné určiť priority postupnosti ich riešenia. 

 Cieľom tejto etapy je vypracovanie návrhu plánu (projektu) práce. Plán by mal obsahovať 

nasledovné údaje:
123

 

 hlavné ciele – jasne a dostatočne podrobne vytýčené a pomenované, 

 pracovné postupy – každý člen s nimi má byť oboznámený, 

 hlavné personálne a finančné zdroje, 

 harmonogram plánu práce – konkrétne termíny uskutočňovania jednotlivých postupov, 

 zodpovedné osoby. 

 Ak s plánom členovia komunity súhlasia a sú s ním stotožnení, môže práca s komunitou 

pokračovať ďalšou etapou.  

 

3. Realizácia projektu 

 Projekt sa začína realizovať hneď po prijatí plánu (projektu) práce. Nie je vhodné odkladať 

začiatok realizácie. Pri realizácii plánu je možné stanoviť určité oblasti
124,125

, ktorým je 

potrebné venovať pozornosť, pričom sa nedá určiť ich poradie či priorita, musia prebiehať 

súbežne: 

 komunikácia v realizačnom tíme, 

 využívanie všetkých dostupných zdrojov v komunite, 

 získavanie podpory mimo komunity, 

 neustála dostupná informovanosť členov komunity a cielená propagácia, 

 kontrola dodržiavania časového harmonogramu, 

 priebežné vyhodnocovanie realizovaných aktivít. 

 

4. Prezentácia a vyhodnotenie výsledkov 

 Po ukončení projektu je potrebné prezentovať výsledky pred členmi komunity, zdôrazniť 

pri tom pozitíva práce s komunitou a podiel členov komunity na práci, ale aj negatíva, ktoré 

sa vyskytli. Hodnotenie sa nevedie v zmysle kritiky, skôr v zmysle možnosti zlepšenia pri 

prípadnej ďalšej spolupráci. 

Pri vyhodnocovaní práce sa rozlišujú tri prístupy:
126
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 vedecký prístup, 

 prístup zameraný na užívateľov – zisťujeme priamo od nich nakoľko sa naplnili ich 

očakávania, spokojnosť apod., 

 prístup zameraný na rozvoj organizácie – hlavným cieľom je zlepšovanie organizácie, 

ktorá sa na práci podieľala. 

Pri vyhodnocovaní je možné využiť nasledujúce metódy:
127

 

 dotazník, prieskum názorov, 

 návštevy v komunite, 

 revízia záznamov organizácie, 

 diskusie v zmysle focus groups. 

 V závere práce s komunitou je vhodné zhrnúť čo sa komunite podarilo dosiahnuť a viesť 

komunitu k tomu, aby sa v budúcnosti pokúsila riešiť niektoré svoje problémy sama, 

s využitím nadobudnutých poznatkov. 
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3.5 Sociálna práca so spoločnosťou 

 Sociálna práca so spoločnosťou predstavuje poslednú formu sociálnej práce. Dlhé obdobie 

nebola odlišovaná od sociálnej práce s komunitou. V posledných rokoch však naberá na 

význame a dôležitosti. Na rozdiel od sociálnej práce s komunitou pracuje s veľkým počtom 

ľudí, za klienta sa považujú veľké územné celky ako napr. štát, kraj, región apod. Sociálna 

práca so spoločnosťou je dlhodobá forma práce (5 a viac rokov), je orientovaná na všetkých 

členov spoločnosti a jej výsledky by mali byť riešením pre spoločnosť ako celok.
128

 

 Matoušek
129

 hovorí v tejto súvislosti o makropraxi, ktorá sa zaoberá viacerými oblasťami: 

 riadením organizácií, 

 kontaktnou a koordinačnou prácou s organizáciami, 

 projektmi týkajúcimi sa veľkých miestnych spoločenstiev, 

 navrhovaním, riadením a hodnotením systému sociálnych služieb, 

 iniciatívami ovplyvňujúcimi miestnu, regionálnu a štátnu sociálnu politiku. 

 

3.5.1 Systémové projekty 

 Matoušek
130

 uvádza ako jednu z možností práce so spoločnosťou systémové projekty. Ide 

o projekty systémových zmien, konkrétne zmien v sociálnom makrosystéme danej 

spoločnosti, čo môže predstavovať napríklad zmenu v poskytovaní nejakej sociálnej služby.  

 Na realizácii úspešnej systémovej zmeny sa podieľa veľké množstvo účastníkov, ktorých 

je potrebné zatriediť do určitých kategórií, aby bolo možné zadefinovať úlohu, zodpovednosť 

a postavenie v procese zmeny. Nettingová, Kettner a McMurty
131

 doporučujú triediť 

účastníkov na základe toho, akú rolu v procese zmeny zastávajú: 

 jednotlivec, skupina iniciujúca proces zmeny, 

 osoby riadiace proces zmeny, 

 skupina klientov, 

 podporné skupiny, 

 skupina s právomocou pre realizáciu zmeny, 

 skupina realizujúca proces zmeny. 

 Je potrebné odlišovať a definovať cieľový systém, ktorý predstavuje systém, ktorý sa bude 

meniť alebo skupinu, ktorej sa zmena dotýka. Akčný systém zahŕňa všetkých aktérov zmeny. 

 Ďalším krokom je zhodnotenie a dôsledné zváženie požadovanej zmeny, jej dôsledkov 

a dopadu na členov spoločnosti. Je potrebné pomocou prieskumu získať údaje o závažnosti 
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problému a jeho rozsahu, zvážiť stanovisko dotknutej skupiny a pokiaľ možno overovať 

získané údaje. Definícia problému by mala obsahovať aj popis celkového cieľa, ktorý má byť 

zmenou dosiahnutý. Zmena by mala byť navrhovaná tak, aby jej realizácia: 

 priniesla zníženie finančných nákladov pri zabezpečení aspoň tej istej kvality služieb, 

 priniesla zvýšenú kvalitu služieb pri zachovaní výšky finančných nákladov. 

 

Stratégia riešenia potom môže v podstate prebiehať troma spôsobmi:
132

 

1. zmena systému zmenou zákona, resp. právnych noriem, pričom možno očakávať 

plošnú zmenu v správaní všetkých poskytovateľov služieb, ide však o zdĺhavý proces, 

2. cesta zdola nahor, keď je zmena realizovaná najskôr v menšej miere a overený model 

sa postupne rozširuje medzi ostatných poskytovateľov, pričom nie je zaručené, že 

model budú nasledovať všetci, tiež ide o dlhodobejší proces zmeny, 

3. vytvorenie ideálneho modelu, keď je koncepčne vytvorený návrh zmeny, bez 

konkrétneho predpokladu k jej realizácii, ide o najmenej účinný spôsob. 

 

3.5.2 Sociálno-demografická analýza potrieb kraja, obce, regiónu 

 Dôkladná sociálno-demografická analýza je základom efektívneho riadenia a spravovania 

územných celkov. Tomeš
133

 predkladá ukážku analýzy, toho, čo všetko má kvalitná analýza 

obsahovať a ako pri nej postupovať. 

 Pre projektovanie, plánovanie, voľbu vhodných sociálnych nástrojov a reálne očakávanie 

finančných zdrojov je potrebné analyzovať v danom regióne (kraji, obci...): 

 demografickú situáciu, 

 konkrétne sociálne potreby obyvateľov a ich štruktúru, 

 priestorové rozloženie potrieb, 

 preferencie občanov pri ich uspokojovaní, 

 očakávania občanov. 

 Analýza by tak mala poskytnúť informácie o danom regióne – vnútorné a informácie 

o regióne zvonku – porovnanie a odchýlky od iných regiónov. 

Analýza sa začína vypracovaním technického projektu, ktorý musí obsahovať: 

 cieľ analýzy – čo sa očakáva, prečo sa analýza robí, 

 predmet analýzy – čo sa bude skúmať, 

 záber analýzy – čo všetko sa bude zisťovať, 

                                                           
132

 MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce, s. 321. 
133

 TOMEŠ, I. Analýza sociálních potřeb kraje, obce a regionu. 



75 

 

 zber informácií – tematické okruhy informácií a ich štruktúra, 

 akými postupmi bude analýza spracovaná, 

 ako sa budú poznatky syntetizovať, 

 ako sa budú výsledky prezentovať. 

 

 Súčasťou projektu je zoznam účastníkov, ktorí sa budú na analýze podieľať a finančné 

výdaje projektu. 

 Zber dát môže prebiehať viacerými formami. Je možné požiadať o spoluprácu 

a poskytnutie údajov od miestnych štátnych aj neštátnych inštitúcií, ktoré sa zaoberajú napr. 

demografickým vývojom obyvateľstva, Úrady práce sociálnych vecí a rodiny apod. Dá sa 

realizovať vlastný prieskum a v tom prípade je vhodné získané údaje porovnať v rámci 

väčších spoločenských celkov, napr. štátu, Európskej únie apod. 

 Záverečným krokom je spracovanie výsledkov, ich syntetizácia (výkladové schémy) 

a prezentácia. Výsledkom sociálno-demografickej analýzy je záverečná správa, ktorá 

obsahuje:  

 východiská – historický vývoj územia, charakteristika spoločenského a ekonomického 

života, demografická situácia, súčasný stav poskytovania a dostupnosti služieb, 

 popis súčasného stavu – rozsah a zameranie sociálnych aktivít, štruktúra podľa druhu 

poskytovaných služieb, príp. podľa poskytovateľa, 

 analýza zistených údajov – má zodpovedať prečo je situácia taká aká je, čo znamená 

zistený stav, prečo sa objavujú odlišnosti v porovnaní s inými územnými celkami, 

ktoré údaje navzájom súvisia, 

 závery, doporučenia – stanoviť priority a poradie potrieb obyvateľov, zohľadniť 

predpokladaný vývoj danej oblasti, ekonomické možnosti, veľkosť regiónu apod. 

 

3.5.3 Ďalšie postupy sociálnej práce so spoločnosťou 

 Medzi najčastejšie využívané postupy pri práci so spoločnosťou patria podľa Coxa, 

Erlicha, Rothmana a Tropmana
134

 lokálny rozvoj, sociálne plánovanie a sociálne konanie 

orientované na sociálne akcie. 

Lokálny rozvoj – najreálnejší spôsob dosahovania zmien v spoločnosti založený na zapojení 

čo najväčšieho počtu občanov do spoločenského diania. 

Sociálne plánovanie – zaoberá sa demografickým vývojom, kriminalitou, bytovou otázkou, 

verejným zdravím, sociálnym poistením a pod a využíva sociálnu analýzu, prognózovanie, 

strategické a riadiace postupy. 

                                                           
134

 In SKIDMORE, In LEVICKÁ, J.. Metódy sociálnej práce, s. 79. 



76 

 

Sociálne konanie orientované na sociálne akcie – tvorba sociálnej legislatívy a jej 

presadzovanie v sociálnych inštitúciách. 

 

 Organizácia spoločnosti je posledným z postupov práce so spoločnosťou. Jej obsahom je 

plánovanie a organizovanie a je považovaná za najnáročnejší postup. Jej cieľom je zastúpenie 

všetkých záujmov a zložiek populácie spoločnosti za účelom ich plnej účasti na živote 

spoločnosti a obohatenie ľudského života prostredníctvom dostupných zdrojov. Je 

prostriedkom sociálnej pomoci a zaoberá sa ľuďmi a ich potrebami.
135

 

 

 

Otázky a cvičenia 3 

 

1. Pripravte si štruktúru návštevy v rodine. Čo Vás bude zaujímať, čo 

si budete všímať atď. 

2. Vytvorte rodinnú mapu Vašej rodiny. 

3. Vymenujte a zdôvodnite, pre ktoré cieľové skupiny v sociálnej 

práci je vhodná sociálna práca so skupinou. 

4. Aké skupiny rozlišujeme pri skupinovej práci? 

5. Vysvetlite rozdiel medzi komunitnou prácou a komunitnou 

sociálnou prácou. 

6. Dala by sa vo Vašom okolí využiť komunitná práca? Vysvetlite 

ako a pripravte návrh práce s komunitou. 

7. Vysvetlite rozdiel medzi sociálnou prácou s komunitou a so spoločnosťou. 

8. Uveďte konkrétne príklady využitia sociálnej práce so spoločnosťou vo Vašom okolí. 

9. Kto môže byť klientom sociálnej práce so spoločnosťou? 
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4 Agresia v sociálnej práci 

 

 Táto kapitola sa zameriava na agresiu, agresívneho klienta, násilie v práci a zvláštnu formu 

násilia v práci, typickú pre pomáhajúce profesie - klientské násilie. Pre sociálneho pracovníka 

je veľmi dôležité porozumieť tomuto javu a poznať aspoň jeho základné prejavy či 

možné príčiny vzniku. Bez týchto poznatkov je „dobrá“ práca s agresívnym klientom 

nemožná. Okrem toho sociálny pracovník nikdy nevie aký klient ho čaká. Preto musí byť 

pripravený na všetko. 

 Sociálna práca ako pomáhajúca profesia patrí medzi rizikové profesie. jedným z jej 

nebezpečenstiev je práca s rizikovým klientom. Práve agresia a jej rôzne prejavy pri práci 

s klientmi môžu byť rizikovými
136

. 

 Odbornosť a efektívnosť činnosti sociálneho pracovníka závisí od odbornej pripravenosti, 

skúseností, znalostí a vo veľkej miere aj od osobnosti sociálneho pracovníka. Veľmi dôležitá 

pre výkon tohto povolania je potreba schopnosti rozhodovať sa medzi niekoľkými 

alternatívami, dodržiavanie etického kódexu, schopnosť empatie a existencia sociálneho citu. 

 Sociálny pracovník potrebuje pre výkon svojej profesie spĺňať určité osobnostné 

predpoklady. Podľa Levickej
137

 sú predstavy o tom, aká by mala byť osobnosť sociálneho 

pracovníka obsiahnuté v Etickom kódexe sociálneho pracovníka, ktorý obsahuje požiadavky 

na spravodlivosť, morálnu bezúhonnosť, zodpovednosť, zdvorilosť, dôveryhodnosť, úctu 

a slušnosť, rešpektovanie súkromia a zrelú osobnosť. Významnou je požiadavka, aby jednou 

zo základných vlastností sociálneho pracovníka bola humánnosť, z ktorej vyplýva 

očakávanie, aby mal záujem o ľudí, o ich problémy a aby chcel pomáhať. Medzi ďalšie 

vlastnosti, ktoré by nemali chýbať v osobnostnej výbave sociálneho pracovníka patria 

iniciatíva, dynamika, zásadovosť, morálna integrita, sociálna orientácia a sociálne cítenie. 

 Etický kódex taktiež obsahuje požiadavky na správanie sa sociálneho pracovníka voči 

klientovi. Medzi tieto požiadavky sa zaraďuje požiadavka, aby klient nebol diskriminovaný 

sociálnym pracovníkom, aby sociálny pracovník rešpektoval autonómnosť klienta 

a zachovával klientovu ľudskú dôstojnosť
138

. 

 Jeho morálny postoj má byť príkladom pre druhých a vzorom pre každého klienta ale aj 

spoločnosť, s ktorými prichádza stále do kontaktu. Pri kontakte s klientmi sa sociálny 

pracovník nezaobíde bez dobrej komunikácie a aktívneho načúvania, ktoré v podstatnej miere 

ovplyvňujú vzťah klient – sociálny pracovník
139

. 

 Okrem spomínaných osobnostných predpokladov je pre sociálnych pracovníkov nesmierne 

dôležité sebapoznanie, poznanie vlastných hraníc a možností, stratégií využívaných pri 

zvládaní kríz, ovládanie sociálnych zručností ako verbálna a neverbálna komunikácia, 

využívanie techník asertívneho správania, ovládanie štýlov riešenia konfliktov či starostlivosť 

o seba z hľadiska psychohygieny. 
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 Pri práci sociálneho pracovníka je veľmi dôležité to, aký vzťah si dokáže vybudovať s 

klientom. Ten je samozrejme ovplyvnený prvým kontaktom s klientom. Pri prvom kontakte si 

vytvára úsudok klient aj pracovník, pre vzťah medzi nimi je rozhodujúci. Pri potenciálne 

agresívnom klientovi je vhodné využiť dohodu o spolupráci uzavretú písomnou formou, čím 

je spolupráca pre klienta záväznejšia. Sociálny pracovník by mal poskytnúť klientovi to, čo 

potrebuje, ale vo vzťahu s klientom sa držať určitých hraníc, aby neskĺzol do polohy prílišnej 

pomoci – niektorí pracovníci v snahe pomôcť klientovi sú schopní riešiť veci za nich, čo ale 

klientovi v konečnom dôsledku nie je prospešné, skôr naopak
140

. Niektorí pracovníci akoby 

nerozlišovali medzi súcitom a empatiou a preberajú klientove problémy za svoje, čo môže 

spôsobiť napr. syndróm vyhorenia. Jasne stanovené hranice vo vzťahu s klientom a ich 

dodržiavanie sú teda dôležité ako pre jednu, tak pre druhú stranu vo vzťahu. 

 Vytváranie vzťahu s klientom je v praxi veľmi odlišné v závislosti od typu zariadenia, 

času sociálneho pracovníka, závažnosti problému atd. Napr. sociálni pracovníci na ÚPSVaR 

nemajú takú možnosť si s klientom vybudovať kvalitný vzťah (časové a priestorové 

možnosti), ktorý by pomohol pri práci klientovi aj im, ako sociálni pracovníci v rôznych 

typoch zariadení sociálnych služieb, v ktorých majú možnosť dlhodobejšieho 

a pravidelnejšieho kontaktu s klientom. Okrem toho ÚPSVaR ako poskytovateľ sociálnych 

služieb a mnohých foriem sociálnej pomoci navštevuje denne veľké množstvo novej klientely, 

čo je ďalším špecifikom v tejto oblasti sociálnej práce. 

 Bez ohľadu na možnosť budovania vzťahu s klientom, je sociálny pracovník potenciálne 

ohrozený agresívnym klientom. Riziko výskytu agresie od klienta však je možné aspoň sčasti 

eliminovať. Je potrebné poznať rizikové faktory a vedieť ich vyhodnotiť, vedieť rozoznať už 

prvé náznaky agresie a prispôsobiť im svoje správanie. Neprovokovať klienta zbytočnými 

gestami, produkciou, či očným kontaktom. 

 V súvislosti s agresívnym klientom je možné hovoriť o rizikovej práci či o rizikovom 

klientovi. Pojem riziko definovalo mnoho autorov rôznym spôsobom. Rozdiely spočívajú 

najmä v problematike, v rámci ktorej sa riziko snažili zadefinovať. Riziko súvisí s čímkoľvek 

neočakávaným, nepredvídaným, neurčitým, nebezpečným. S niečím, čo môže, ale nemusí 

spôsobiť ohrozenie dotyčnej osoby (osôb, okolia, ale aj seba samého). V sociálnej práci 

potom z  hľadiska agresie môžeme za rizikového klienta považovať:  

 klienta, o ktorom nemáme informácie (neviem čo môžem očakávať),  

 klienta, o ktorom vieme, že má agresívnu minulosť,  

 klienta, ktorý má nepredvídateľné správanie, 

 klienta, ktorý sa nachádza v zložitej životnej situácii (jedinec pod tlakom sa správa 

nepredvídateľne), 

 klienta s psychickými poruchami, ochoreniami, poruchami správania apod. 
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4.1 Agresia, agresivita a ďalšie dôležité pojmy 

 Pri práci s agresiou je veľmi dôležité ovládať správnu odbornú terminológiu. Niektoré 

pojmy sú podobné a niektoré pojmy sa v bežnej reči a v médiách neprávne používajú ako 

synonymá.  

 Pojem agresia sa pokúsilo zadefinovať mnoho autorov, existuje však toľko podôb, 

prejavov a možných uhlov pohľadu na agresiu, že je ťažké nájsť pre ňu jednoznačnú 

definíciu.  

 Geen
141

 popisuje agresiu ako doručenie takého podnetu jednej osoby voči druhej, s účelom 

poškodiť druhej osobe a s očakávaním takého druhu ohrozenia, že druhá osoba má dôvod 

utiecť alebo vyhnúť sa tomuto podnetu. 

 Z hľadiska sociálnej práce je vhodnejšie pridŕžať sa tzv. psychologického chápania agresie, 

ako ho okrem iných autorov popísal Čermák
142

, ktorý po zhrnutí definícií rôznych autorov 

považuje ľudskú agresiu za: „zámerné správanie, ktorého cieľom je ublížiť inému človeku.“. 

 Problematické je aj chápanie vzťahu medzi násilím a agresiou. Mnohí autori používajú 

pojmy agresia a násilie ako synonymá. To však nie je správne, hoci ich vymedzenie 

a vzájomný vzťah vyzerajú trochu komplikovane. Kamarýt
143

 uvádza tri tradície vzťahu 

medzi pojmami agresia a násilie: 

1. Behavioristická tradícia považuje tieto pojmy za synonymá.  

2. Klinicky a psychoanalyticky orientované teórie považujú násilie za extrémnu formu 

agresie.  

3. Teórie, ktoré sa zaoberajú násilím na makroúrovni tieto pojmy považujú za relatívne 

nezávislé fenomény.  

 Podľa Čermáka
144

 je násilie niekedy z agresie vyčleňované ako samostatná podkategória. 

Násilie pritom môže byť len jedným z prejavov agresie. Podľa Lovaša
145

 je násilie agresiou, 

ale agresia nemusí mať podobu násilia. Násilie pritom ale charakterizuje rovnako ako agresiu 

ako: „zámerné ubližovanie, konané s úmyslom poškodiť niekoho.“  

 Pod agresivitou možno rozumieť určitú dispozíciu k agresívnemu správaniu a konaniu, 

ako určitú osobnostnú charakteristiku – jedinec so zvýšenou úrovňou agresivity má 

predpoklady správať sa v rôznych situáciách agresívne
146

. Na rozdiel od agresie, ktorá 

predstavuje už vykonaný čin, agresivita je určitá tendencia k agresívnemu správaniu. Podľa 

Berkowitza
147

 bola v minulosti agresivita chápaná ako prejav agresie. Je to teda určitý 

predpoklad k agresívnemu správaniu, ktorý sa ale v správaní nemusí prejaviť. 

 Asertivita - pojem, ktorý je v niektorých situáciách zamieňaný s agresivitou. Pod 
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asertívnym správaním je však potrebné chápať sebapresadzujúce sa správanie. Najmä 

u jedincov, ktorí sa snažia vystupovať silne asertívne, je naozaj možné označiť ich 

správanie za agresívne. Je však potrebné tieto pojmy odlišovať a sociálny pracovník by 

mal vedieť bez problémov odlíšiť toto správanie. 

 Pojmom úzko súvisiacim s agresiou je aj hostilita, pod ktorou sa rozumie všeobecný 

nepriateľský postoj voči ľuďom. Podľa Lovaša
148

 sa ale nemusí prejavovať ubližovaním 

inej osobe. Toto je základný rozdiel medzi hostilitou – nepriateľským postojom 

a agresiou, ktorá sa viaže na konkrétne ubližovanie. 

 Konflikt je ďalším z termínov, ktorý sa v súvislosti s agresiou spomína. Wilmot 

a Hockerová
149

 popisujú konflikt ako nezhodu medzi vzájomne závislými stranami, ktorá 

sa týka nekompatibilných cieľov, nedostatku zdrojov alebo zásahu niekoho iného pri 

dosahovaní vlastných cieľov. Podľa Lovaša
150

 je v konflikte podstatný jeho negatívny 

náboj a subjektívna povaha. Prepojenie konfliktu s agresiou je pritom považované za 

obojsmerné, konflikt môže byť vyvolaný agresívnym správaním a  naopak, agresívne 

správanie môže byť reakciou na konflikt. V súvislosti s agresiou pritom je myslený 

intrapersonálny konflikt. 

 Špecifickou emóciou súvisiacou s agresiou je hnev alebo zlosť. Oba pojmy je možné 

považovať za synonymá. V anglickej literatúre sa využíva pojem „anger“, tento jazyk 

teda nerozlišuje hnev a zlosť. Podľa Mana a Stuchlíkovej
151

 môže byť hnev chápaný ako 

emocionálny motív vyvolávajúci a podporujúci agresívne správanie. Jeho úzke 

prepojenie s agresiou potvrdzujú aj Bandurove
152

 štyri podnety hnevu:  

 verbálne napadnutie alebo hrozba,  

 fyzické ohrozovanie,  

 zabránenie dokončeniu vykonávanej aktivity,  

 deprivovanie odňatím odmien.  

 

4.1.1 Faktory vyvolávajúce a zvyšujúce agresiu 

 Agresiu ovplyvňujú, sprevádzajú a  zapríčiňujú rôzne okolnosti. V odbornej literatúre sa 

uvádzajú rôzne delenia týchto faktorov v závislosti od teórií a modelov agresie, z ktorých 

autori vychádzajú. Najčastejšie ide o podnety vyvolávajúce agresiu a faktory zvyšujúce, 

ovplyvňujúce či sprevádzajúce agresiu.  

Táto kapitola sa opiera najmä o diela Lovaša
153

 a Geena
154

. Lovaš je zástancom všeobecného 

modelu agresie Andersona a jeho spolupracovníkov, Geen kombinuje Andersona 
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a Berkowitzovou kognitívno - neoasocionistickou teóriu.  

 Žiaden podnet nevyvoláva priamo, bezprostredne agresiu. Môže navodiť určitý stav 

organizmu alebo vyvolať určité vnútorné pocity pri ktorých môže, ale nemusí dôjsť 

k agresívnej reakcii. K nej dochádza až potom, čo jedinec urobí rozhodnutie, keďže v definícii 

násilia je dominantný zámer ublíženia druhému
155

.  

 Okolnosti, ktoré môžu vyvolať alebo provokujú agresívne správanie rozdeľuje Lovaš
156

  

na vonkajšie podnety a vnútorné procesy súvisiace s agresiou. 

Ku vonkajším podnetom zaraďuje:  

 ohrozenie života,  

 utrpenú bolesť,  

 poškodenie,  

 frustráciu,  

 nespravodlivosť.  

Pre tieto podnety je typické, že terčom agresívneho správania je pôvodca podnetu. 

Ohrozenie nemusí mať len charakter fyzického ublíženia, môže ísť aj o psychický útok, 

spoločenské zosmiešnenie či zneváženie, o ujmu na majetku alebo ohrozenie blízkych osôb. 

Podľa Lovaša
157

 môže agresívna reakcia nastať aj pri presvedčení o hrozbe, bez toho aby 

k uskutočneniu hrozby došlo. Reakciou na ohrozenie alebo utrpenú bolesť býva obrana.  

Môže mať podobu útoku na pôvodcu ohrozenia, pritom napríklad podľa Zillmanna
158

 takúto 

obranu nie je možné považovať za agresiu, lebo zámer ublížiť pôvodcovi vychádza z kontextu 

situácie. 

Frustrácia je podľa Lovaša
159

 ďalším z vonkajších podnetov provokujúcich agresívne 

správanie. Býva popisovaná ako zmarenie dosiahnutia cieľa, prekážka na ceste za naplnením 

nejakého cieľa. V minulosti bola frustrácia považovaná za podnet k vzniku agresie, prítomný 

pri vzniku každého agresívneho správania a agresia bola považovaná za reakciu na frustráciu. 

Autorom tejto teórie bol Dollard
160

. V súčasnosti sa odborníci prikláňajú k názoru, že 

frustrácia je jedným z podnetov vyvolávajúcich agresívne správanie, no agresívne správanie 

ňou nie je podmienené
161

. Agresívne správanie vyvolané frustráciou väčšinou smeruje na 

osobu, ktorá je príčinou prekážky, aj keď osoba nemôže za to, že zmarila niekomu 

dosiahnutie cieľa, ak je prekážka ospravedlniteľná či vykonaná nevedomky
162

. 

 V súvislosti s frustráciou sa používa pojem premiestnenie útoku, v zmysle zmeny terča 

útoku v situáciách, keď je pôvodca frustrácie nedosiahnuteľný alebo mocnejší a útok je 

smerovaný na osobu, ktorá s pôvodnou prekážkou nemá nič spoločné
163

. 
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Za tretí vonkajší podnet považuje Lovaš
164

 nespravodlivosť. Ide o celú kategóriu 

situácií, pri ktorých zohráva veľkú úlohu subjektívne hodnotenie spravodlivosti, resp. 

nespravodlivosti. Rozlišuje tri typy nespravodlivosti:  

 distributívnu, ako výsledok prideľovania zdrojov, pri ktorej sa hodnotí kto čo má,  

 procedurálnu ako hodnotenie spravodlivosti postupov prideľovania zdrojov,   

 interaktívnu ako hodnotenie dodržiavania všeobecných pravidiel slušnosti.  

 Problém nastáva, ak má osoba pocit porušenia svojich práv, ak si myslí, že nedostala na čo 

má nárok alebo sa k nej niekto nesprával ako sa mal.  

 Aj v prípade, že podnetom agresívneho správania je nespravodlivosť, môže dôjsť k už 

spomínanému premiestneniu útoku. Sociálny pracovník ako vykonávateľ legislatívnych 

opatrení môže byť terčom útoku klienta, aj keď pôvodcom frustrácie alebo pocitu 

nespravodlivosti vyvolávajúcim agresívne správanie nie je on, ale dané pravidlá (napr. 

zákony), ktorými je povinný sa riadiť a ktoré reprezentuje. V očiach klienta preto môže 

vyzerať ako pôvodca frustrácie, či nespravodlivosti. Medzi najrizikovejšie situácie, pri 

ktorých dochádza k premiestneniu terča útoku v problematike klientského násilia patrí 

odmietnutie finančnej pomoci vo forme dávky pre klienta. 

 Pri všetkých troch popísaných vonkajších podnetoch je možné nájsť konkrétne príklady 

u klientov sociálnej práce. Ako bolo spomenuté na začiatku kapitoly, zásadnú rolu bude hrať 

rozhodnutie klienta, to, ako sa v danej situácii zachová. Klient prichádza vždy s nejakým 

problémom, napr. žiada o finančnú dávku, ktorá mu bude odmietnutá, lebo nespĺňa 

podmienky stanovené zákonom – to je bežná situácia v práci sociálneho pracovníka. Klient 

bude určite silne frustrovaný, najmä ak je presvedčený, že na dávku má nárok. Takisto tu 

bude silné presvedčenie o nespravodlivosti – systému, zákonov, vlády, sociálneho pracovníka. 

Tu nastáva problém. Na tomto príklade je vidieť, že sociálny pracovník pracuje s rizikovou 

klientelou, čo je dané už podstatou sociálnej práce. 

 Za faktory provokujúce agresívne správanie považuje Geen
165

:  

 frustráciu,  

 interpersonálny konflikt, 

 pôsobenie enviromentálnych faktorov (napr. teplo, ktoré Lovaš radí k faktorom 

podporujúcim agresiu, nie k vyvolávajúcim podnetom).  

 

 Berkowitz
166

 k nim pridáva fyzickú bolesť, ktorú Geen spomína v rámci interpersonálneho 

konfliktu. 

Vnútorné procesy súvisiace s agresiou zaraďuje Lovaš medzi okolnosti vyvolávajúce 

agresívne správanie, zatiaľ čo Geen ich vyčleňuje ako samostatný okruh faktorov 

sprevádzajúcich agresiu, ale s dôrazom na ich úzke prepojenie s faktormi provokujúcimi.  

K týmto procesom patria zvýšená aktivačná úroveň organizmu, zlosť, kognitívne procesy 
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a rozhodovanie. 

Zvýšená aktivačná úroveň (arousal) je jedným z možných predpokladov, ktoré môžu viesť 

k nárastu agresie. Ide o excitáciu, zvýšenú aktiváciu organizmu rôznymi vplyvmi, čoho 

dôsledkom je stav vnútorného nabudenia, ktorý núti jedinca konať
167

. 

Zlosť je emócia, ktorá je úzko spájaná s agresiou. Dominantnou črtou zlosti je jej schopnosť 

naplnenia mysle, v danej chvíli ovplyvňuje vnímanie, posudzovanie aj rozhodovanie jedinca. 

Vzťah zlosti a agresie je komplikovaný a v súčasnosti sa nedá jednoznačne tvrdiť, že zlosť 

priamo vyvoláva agresiu aj keď je jedným z jej činiteľov
168

. 

Kognitívne scenáre sú produktom kognitívnych procesov, ktoré ovplyvňujú agresívne 

správanie. Kognitívne scenáre sa vytvárajú v priebehu života a opakovaním sa upevňujú, 

pričom do tohto procesu môžu vstupovať aj ďalšie premenné, napr. intelektové kompetencie a 

fantázia
169

. Lovaš
170

 popisuje kognitívne scenáre ako predstavy o postupe správania 

v určitých situáciách. Rozlišuje scenáre hostilné a agresívne. Berkowitz
171

 používa 

v súvislosti s kognitívnymi procesmi ovplyvňujúcimi agresívne správanie pojem „priming“. 

Chápe pod ním určité nastavenie organizmu vidieť veci istým spôsobom na základe 

predošlých udalostí a spájať ich s aktuálnymi situáciami. 

 Jednou z cieľových skupín sociálnej práce sú tzv. problémové rodiny. Rodiny, v ktorých sa 

vyskytuje zneužívanie návykových látok, násilie apod. Členovia týchto rodín môžu byť 

navyknutí riešiť situácie násilným spôsobom, teda agresívne riešenie konfliktných situácií 

môže predstavovať u týchto ľudí určitý kognitívny scenár a dá sa predpokladať, že takýto typ 

klienta bude riešiť problémovú situáciu agresívnym spôsobom.  

 Problematika rozhodovania a jeho vplyvu na agresívne správanie zastáva významné 

miesto najmä v sociálno-kognitívnych teóriách
172

. Anderson a jeho spolupracovníci
173

 

popisujú procesy rozhodovania na základe toho, čo vyvolávajú vstupné podnety v kognitívnej 

sfére, afektívnej sfére a aktivizácii organizmu. Rozlišujú procesy automatické, ktorých 

výsledkom sú okamžité odhady a kontrolované procesy, ktorých výsledkom je prehodnotenie 

situácie. Procesy automatického rozhodovania sú výrazne ovplyvnené vnútornými procesmi 

súvisiacimi s agresiou, sú spontánne, bez vedomej kontroly. Odhad ako výsledok procesu 

automatického rozhodovania môže viesť k impulzívnemu správaniu. Prehodnotenie je 

hľadaním alternatívneho riešenia situácie, môže mať cyklický charakter a môže viesť 

k premyslenému správaniu
174

. 

4.1.2 Faktory podporujúce agresiu 

 Faktory podporujúce agresiu predstavujú podnety ovplyvňujúce agresiu, no nie priamo 
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vyvolávajúce. Pod týmito podnetmi sa rozumejú podnety, ktoré menia toleranciu voči 

provokácii, v určitej situácii teda zvyšujú pravdepodobnosť, že dôjde k agresívnemu 

správaniu
175

. Patria tu aj faktory, ktoré všeobecne napovedajú, že niektoré typy ľudí môžu 

mať väčší sklon k agresívnemu správaniu ako iní ľudia. Faktorov podporujúcich agresiu 

existuje veľa, Geen
176

 k nim zahŕňa napr. biologické faktory, históriu sociálneho učenia, 

rodové rozdiely, osobnostné faktory a vplyv kultúrnych vzorov. Lovaš
177

 spomína biologické 

faktory, vplyv alkoholu a drog, enviromentálne faktory, sociálne faktory a osobnostné 

charakteristiky. V tejto kapitole bude pozornosť venovaná faktorom, ktoré je potrebné poznať 

v rámci problematiky klientského násilia v sociálnej práci:  

 vplyvom alkoholu na agresívne správanie,  

 rodovými rozdielmi,  

 enviromentálnymi faktormi,  

 osobnostnými charakteristikami. 

  

Vplyvom alkoholu na agresívne správanie sa zaoberali viacerí autori. V minulosti sa 

predpokladalo, že alkohol je príčinou agresívneho správania. Súčasné teórie však 

predpokladajú, že alkohol znižuje schopnosť tlmiť nevhodné správanie prostredníctvom 

rôznych mechanizmov, čo sa neprejavuje u všetkých ľudí agresívnym správaním, ale je to 

okolnosť zvyšujúca pravdepodobnosť výskytu agresívneho správania
178

. Alkohol teda nie je 

priamou príčinou agresívneho správania, no pokiaľ je jedinec provokovaný, alkohol znižuje 

jeho kontrolu nad agresiou
179

. 

 Problematike rodových (gender) rozdielov pri výskyte násilia sa v poslednom období 

venovalo mnoho autorov. Väčšina zistení pritom potvrdila názor bežný v populácii, že muži 

sú agresívnejší než ženy
180

. Tieto rozdiely súviseli s odlišnosťou sociálnych rolí žien a mužov, 

mužská rola v určitom zmysle inklinuje k agresívnemu správaniu, kým ženská rola je spájaná 

s odmietaním násilia
181

. Rodovými rozdielmi z hľadiska typov agresie sa zaoberá Björkqvist 

so spolupracovníčkami
182

, ktorí pre tieto účely rozlíšili tri typy agresie: priamu fyzickú, 

priamu verbálnu a nepriamu, skrytú agresiu, v ktorej ešte rozlišuje sociálnu manipuláciu 

a racionálne pôsobiacu agresiu. Výsledky ich výskumov poukázali na to, že ženy využívajú 

v rozličných vývinových obdobiach vo väčšej miere skrytú agresiu ako muži, no v dospelosti 

prejavy skrytej agresie prevažujú aj u mužov, pričom u žien ide o sociálnu manipuláciu 

a muži využívajú skôr formy racionálne pôsobiacej agresie. 

 Enviromentálnymi faktormi a ich účinkom na agresívne správanie sa zaoberá 

enviromentálna psychológia agresivity. Medzi enviromentálne faktory sa zaraďujú fyzikálne 

parametre ako sú:  
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 hluk,  

 teplota,  

 bolesť,  

 toxické škodliviny v ovzduší.  

 

 Tieto fyzické podnety zintenzívňujú prebiehajúce správanie, niektoré zvyšujú aktiváciu 

organizmu. Súvisia aj s redukciou schopnosti tolerovať frustráciu. To všetko môže prispievať 

k vyvolaniu agresívneho správania
183

. 

 Osobnostné charakteristiky významne ovplyvňujú správanie človeka. Z hľadiska 

sklonov k agresívnemu správaniu je zaujímavou a dôležitou agresivita ako osobnostná črta. 

Nástrojov na zmeranie a zistenie agresivity je málo, čo súvisí  s tým, že agresívne správanie 

ovplyvňuje veľké množstvo situačných faktorov
184

. Z toho dôvodu sa o agresivite nehovorí 

ako o vlastnosti, ale ako o osobnostnej črte. Buss a Perry
185

 zostavili dotazník BPAQ (Buss-

Perry Aggression Questionnaire), v ktorom zisťujú agresivitu ako osobnostnú črtu so štyrmi 

zložkami: hostilitu, ktorá zastupuje kognitívnu sféru, zlosť ako afektívnu sféru obsahujúcu 

aktivizáciu a pripravenosť zaútočiť, fyzickú a verbálnu agresiu, ktoré zastupujú 

inštrumentálnu alebo motorickú zložku správania.  

 

4.1.3 Typy, druhy a formy agresie 

 Typy agresie predstavujú určité rozdelenie agresie z hľadiska povahy, príčin a procesov, 

ktoré tvoria vnútornú stránku agresívneho správania
186

. Podľa Čermáka
187

 sa agresia 

najčastejšie delí na inštrumentálnu a emocionálnu.  

Inštrumentálna agresia je chápaná ako prostriedok na dosiahnutie určitého cieľa. Pokiaľ je 

pri dosahovaní cieľa zranená osoba, je to chápané ako sekundárny efekt tohto typu agresie. 

Berkowitz
188

 tu upozorňuje ešte na iné označenie tohto typu agresie a to – agresia vedome 

kontrolovaná, keď si je agresor vedomý rizika a dôsledkov agresie. Geen
189

 chápe 

inštrumentálnu agresiu ako nástroj na dosiahnutie cieľa, pričom agresia voči druhej osobe 

v tomto prípade nie je emocionálne podfarbená. 

Pre emocionálnu agresiu je typické silné prežívanie negatívnych emócií a agresia tu je 

cieľom sama o sebe. Tento typ označuje Berkowitz
190

 za impulzívnu agresiu a vyzdvihuje tu 

spontaneitu a prítomnosť impulzívnosti. Geen
191

 hovorí o afektívnej agresii, pričom tu ide 

o momentálny emocionálny popud, alebo o nejaký podnet. Agresia je potom namierená voči 

podnetu. 
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 Ako ekvivalent afektívnej a inštrumentálnej agresie ponúka Geen
192

 delenie agresie na 

reaktívnu a proaktívnu. Za reaktívnu považuje agresiu ako odpoveď na určitý podnet, 

agresívne správanie ako odpoveď na útok, urážku alebo ako sebaobranné správanie. 

Proaktívna agresia podľa neho predstavuje agresiu, ktorá vzniká bez zjavného podnetu. 

Nevzniká kvôli hnevu, nepriateľstvu alebo potrebe brániť sa, ale z iných pohnútok. 

 U klientov sociálnej práce je možné stretnúť oba typy agresie. O problémovom klientovi sa 

dá hovoriť pri inštrumentálnej, resp. proaktívnej agresii. Pri konfliktných situáciách 

spôsobených napr. odňatím dieťaťa z rodiny alebo nepriznaní nejakej finančnej dávky môže 

ísť o agresiu emocionálnu, resp. reaktívnu. Je vyvolaná jasným podnetom, a skôr je možné 

pripraviť sa na takúto situáciu a na jej zvládnutie, zatiaľ čo pri inštrumentálnej agresii to nie je 

možné. Pri inštrumentálnom type agresie ide o vopred premyslené správanie klienta.  

 Z hľadiska vonkajšej podoby agresie, teda na základe spôsobu, akým je obeti ubližované sa 

delí agresia na druhy
193

. Najčastejšie ide o rozdelene agresie na fyzickú a verbálnu. Pri 

verbálnej agresii ide o „slovné“ napádanie obete. Pri fyzickej agresii ide potom o fyzický 

útok, ale mnohí autori zaraďujú k fyzickej agresii aj útok na majetok obete. Preto rozlišuje 

Lovaš
194

 tri druhy agresie:  

 fyzické ohrozenie osoby,  

 fyzické ohrozenie majetku, 

 psychické ohrozenie.  

 

 Buss
195

 rozlišuje agresiu z hľadiska dimenzie aktivita – pasivita, teda na agresiu aktívnu 

a agresiu pasívnu, priamu - nepriamu, verbálnu – fyzickú, čím vzniká trojdimenzionálny 

model agresie. Každý typ násilia je pri tom možné rozlíšiť z hľadiska každej z troch dimenzií 

(tab. 3). Ak klientovi bude odňatá finančná dávka a on v dôsledku toho bude na sociálneho 

pracovníka kričať a vynadá mu, dá sa hovoriť o priamej aktívnej verbálnej agresii.  

 Čermák
196

 hovorí v rámci praktického rozlíšenia agresie o agresii priamej 

a nepriamej, fyzickej a verbálnej. Ich kombináciou potom vzniká:  

 priama fyzická agresia – priamy fyzický útok,  

 nepriama fyzická agresia – ničenie majetku obete,  

 priama verbálna agresia – nadávky, krik,  

 nepriama verbálna agresia – ohováranie obete, žarty z obete. 

 

 Zillmann
197

 uvádza agresiu ofenzívnu a defenzívnu. Pod ofenzívnou agresiou chápe snahu 

agresora poškodiť niekoho, kto sa ho nepokúša a ani v minulosti sa nepokúšal poškodiť ho. 

Defenzívna agresia predstavuje snahu agresora poškodiť niekoho, kto škodí alebo v minulosti 

poškodil jeho. Zjednodušene sa dá povedať, že pod ofenzívou chápe útok a pod defenzívou 
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určitý druh obrany alebo odplaty. 

 Za formy agresie sa dajú považovať konkrétne prejavy agresie z hľadiska jej výskytu, 

resp. obetí. Môže ísť napr. o domáce násilie, CAN syndróm, šikanovanie, násilie v práci, 

klientské násilie.  
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4.2 Agresívny klient v sociálnej práci 

 Agresívny klient je klient, ktorý v kontakte so sociálnym pracovníkom vystupuje 

agresívnym spôsobom, pričom môže ísť o akýkoľvek typ agresie (najčastejšie je to verbálna 

agresia), ktorý má sklony vystupovať konfliktne, riešiť problémy agresívnym spôsobom, 

zastrašovať sociálneho pracovníka alebo ho akokoľvek ohrozovať. 

 V sociálnej práci je možné hovoriť o dvoch základných typoch agresívneho klienta, pričom 

prvý typ nespĺňa vo všeobecnosti kritériá pre označenie jedinca za agresívneho: 

 jednorazová agresia - klient, ktorý sa jednorazovo (výnimočne) prejaví agresívne pod 

vplyvom neočakávanej alebo emocionálne vypätej situácie, najčastejšie ide o verbálnu 

agresiu, 

 opakovaná agresia - klient, ktorý napĺňa podstatu odborného termínu agresívny klient, 

ide o opakovanú agresiu, pričom najčastejšie ide podľa Berkowitzovej
198

 typológie 

o emocionálne reaktívny typ agresora alebo o inštrumentálny typ agresora. 

 V rámci prípravy pre prácu s agresívnym klientom je dôležité poznať a rozlišovať 

jednotlivé typy násilníkov – agresorov. V tejto kapitole sú uvedené dva druhy typológie 

agresorov. Pri odlišovaní jednotlivých typov agresorov sú zohľadňované osobnostné 

charakteristiky, ktoré musia byť stabilné v čase. Potom možno hovoriť o tom, že určití jedinci 

majú väčší sklon správať sa agresívne ako ostatní
199

. Berkowitz
200

 rozlišuje päť typov 

agresorov. 

Emocionálne reaktívny typ agresora – pre tento typ je charakteristická prchkosť, výbušnosť 

a rýchlo nastupujúca impulzívna reakcia aj pri relatívne slabej provokácii. Patria tu jedinci so 

zvýšenou mierou dráždivosti a náchylnosťou k emocionálnym reakciám, pričom pod 

dráždivosťou rozumieme stabilnú tendenciu reagovať útočne aj na veľmi slabé podnety, čo sa 

prejavuje v bežnom živote zlou náladou, nedotklivosťou, netrpezlivosťou. Náchylnosť 

k emocionálnym reakciám sa prejavuje stálou tendenciou k pocitom nepohody aj pri slabej 

miere frustrácie, jedinci majú strach zo zlyhania, depresívne pocity, cítia sa bezbranní 

a bezmocní
201

.  

Inštrumentálny typ agresora - ako vyplýva z pomenovania tohto typu násilníka, je 

predstaviteľom inštrumentálnej agresie. Takíto jedinci používajú agresiu ako prostriedok 

k dosiahnutiu svojich cieľov, za účelom vedomého uspokojenia svojich potrieb
202

. Olweus
203

 

zaraďuje k tomuto typu aj tyrana v skupine, v ktorej si vyberá obeť a šikanuje ju. 

Násilníci nadmerne kontrolujúci svoje agresívne impulzy – tento typ predstavujú jedinci, 

ktorí pociťujú intenzívny tlak správať sa agresívne, no bojujú s ním a potlačujú ho. 

Mnohokrát ide o jedincov, ktorí sa svojmu okoliu javia ako pokojní, slušní, vyrovnaní. V 

určitých situáciách, keď sa tlak nazbiera, môžu títo jedinci vybuchnúť, čo sa prejaví 
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v ojedinelej agresívnej epizóde, ktorá býva veľmi intenzívna a často sa končí tragicky. Okolie 

potom reaguje prekvapene, pretože od dotyčného taký prejav agresivity neočakáva
204

. Podľa 

Berkowitza
205

 ide o osoby so sklonmi neustále sa zaoberať potenciálnym ohrozením 

a nespravodlivosťou, ktorá sa im udiala, čo môže spolu so situačnými vplyvmi prispieť 

k agresívnej epizóde. 

Ľudia, ktorí majú potešenie z krutosti – typ, ktorý pociťuje potrebu vidieť a počuť utrpenie 

druhého človeka, čo je dôvodom agresívneho správania. Berkowitz
206

  upozorňuje na motívy 

sprevádzajúce tento typ násilia ako napr. potreba agresora získať si násilím rešpekt okolia 

v dôsledku obáv, že nie je dostatočne ocenená jeho moc a sila. 

Psychopatická osobnosť – pojem psychopatická osobnosť je v súčasnosti používaný 

opatrnejšie a možno sa skôr stretnúť s pojmami hraničná organizácia osobnosti, či 

antisociálna porucha osobnosti
207

. V každom prípade ide o jedincov, ktorí sa v dôsledku 

poruchy osobnosti správajú výrazne agresívne. Podľa Meloya
208

 majú psychopati 

predispozíciu k predátorskemu typu násilia, ktoré je plánované, zmysluplné a zbavené emócií. 

 Z hľadiska tejto typológie sú pre sociálnych pracovníkov zaujímavé prvé dva typy 

násilníkov. Dá sa predpokladať, že práve s týmito typmi násilníkov sa sociálny pracovník 

môže u klientov stretnúť. 

 Inú typológiu násilníkov ponúka Toch
209

, ktorý ju zostavil na základe výsledkov výskumu 

realizovaného na väzňoch. Po zovšeobecnení však je možné túto typológiu využiť aj pri 

bežnej populácii. Táto typológia je zaujímavá tým, že sa zaoberá vonkajšími podnetmi 

agresívneho správania a zohľadňuje rôzne motívy vedúce k agresii. Rozlišuje šesť typov 

násilníkov:  

 násilníkov posilňujúcich svoj sebaobraz predstavujú jedinci, ktorí sa cítia voči 

ostatným menejcenní a prostredníctvom násilia chcú presvedčiť okolie o svojej 

tvrdosti a odvahe, 

 násilníkov ochraňujúcich svoj sebaobraz, ktorí pomocou agresie obhajujú svoj imidž, 

 násilníkov zhovievavých k sebe, ktorí používajú agresiu, ak sa niekto odmieta správať 

podľa ich predstáv,  

 násilníkov brániacich svoju povesť, ktorí  sa správajú agresívne pretože sa to očakáva 

od sociálneho postavenia, ktoré zastávajú, 

 tyranov a sadistov, ktorí majú potešenie z utrpenia druhých ľudí, obeťami ich agresie 

bývajú jedinci slabší od nich,  

 násilníkov nastavených na sebaobranu, žijúcich v obave, že stanú obeťou násilia, čo 

sa snažia kompenzovať tzv. preventívnym agresívnym správaním v duchu myšlienky, 
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že ak zaútočia prví, znižujú riziko, že na nich niekto zaútočí a budú mať navrch. 

 V tejto typológii je pre sociálneho pracovníka zaujímavý tretí typ, násilníka zhovievavého 

k sebe, čo môže predstavovať klienta manipulatívneho, prípadne klienta, ktorý v snahe získať 

nejaký druh sociálnej pomoci alebo služby bude vystupovať (napr. pri odmietnutí, nesplnení 

podmienok nároku služby, pomoci) agresívne. 

 

4.2.1 Práca s agresívnym klientom 

 Newhil
210

 odporúča pri práci s akýmkoľvek klientom zvážiť určité skupiny faktorov, ktoré 

môžu indikovať, že klient je potenciálne nebezpečný. Avšak aj pri potvrdení rizikových 

faktorov je možné hovoriť len o potenciálnom nebezpečenstve, nemusí to automaticky 

znamenať, že klient bude agresívny. 

Newhill
211

 rozlišuje tri základné okruhy faktorov:  

 individuálne alebo klinické faktory,  

 rizikové faktory v anamnéze klienta,  

 enviromentálne alebo kontextové faktory.  

 Medzi individuálne faktory radí demografické znaky ako vek, pohlavie a socio-

ekonomické postavenie klienta. Z hľadiska veku sú najrizikovejšie skupiny vo veku 15 – 40 

rokov, a v tejto kategórii ešte zvlášť veková skupina 15 – 24 rokov. Obdobie medzi neskorou 

adolescenciou a ranou dospelosťou je totiž rizikové z hľadiska výskytu psychiatrických a 

osobnostných porúch, zneužívania alkoholu a drog, a v tomto období sa prvýkrát prejavujú 

niektoré typy škodlivého správania, ako napríklad násilie
212

. Newhill sa prikláňa k názoru, že 

muži inklinujú viac k násiliu ako ženy, pričom preferujú skôr priame a fyzické formy násilia. 

Socio-ekonomický status prepája najmä s možnosťami bývania u sociálne slabších jedincov, 

čím sú vystavení rizikovým enviromentálnym faktorom ako napr. bývanie v susedstve 

násilníkov, návšteva „slabej“ školy s výskytom neriešených násilných incidentov, vystavenie 

tlaku nevhodnej rovesníckej skupiny.  

 Medzi klinické rizikové faktory zahŕňa mentálne ochorenia, psychiatrické poruchy, 

ochorenia a symptómy, prítomnosť osobnostných čŕt súvisiacich s násilím a poruchy 

osobnosti, ako aj užívanie alkoholu či drog. K biologickým rizikovým faktorom radí nízky 

inteligenčný kvocient a neurologické poškodenie. Pri prvom z týchto faktorov vychádza zo 

štúdii, ktoré zistili, že kombinácia nízkeho IQ s asociálnou osobnosťou zvyšuje 

pravdepodobnosť kriminálneho správania
213

. Okrem toho sa predpokladá, že jedinec so 

slabšou úrovňou verbálnej komunikácie, bude na provokáciu skôr reagovať fyzickou agresiou 

z dôvodu neschopnosti obrany verbálnym spôsobom.  

 Niektoré druhy neurologických poškodení môžu súvisieť s  agresívnym jednaním 

                                                           
210

 NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice.  
211

 NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice.  
212

 Stone, In NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice.  
213

 Heibrun, In NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice. 



91 

 

a preto je podľa Newhill
214

 dôležité aby sociálni pracovníci mali základné vedomosti o 

tých druhoch, ktoré s násilím súvisia.  

 Prehľad konkrétnych rizikových faktorov, ktoré môžu indikovať predpoklad, že klient 

sa bude správať agresívne sa nachádza v tabuľke 2. 

Tab. 2: Prehľad rizikových faktorov súvisiacich s medziľudským násilím podľa Ch. E. 

Newhill 

 

Individuálne/klinické rizikové faktory 

 Demografické rizikové faktory (je potrebné vnímať ich orientačne):  

mladý vek  

muž 

nízka socio-ekonomická úroveň 

 Klinické rizikové faktory: 

mentálna porucha 

vysoko rizikové psychiatrické symptómy (bludy, halucinácie, násilné fantázie) 

osobnostné črty (hnev, emocionálna labilita, impulzivita)  

osobnostná porucha (asociálna osobnosť, hraničná osobnosť)  

látkové závislosti (zvlášť alkohol) 

 Biologické rizikové faktory: 

nízky inteligenčný kvocient 

neurologické poškodenie 

Rizikové faktory v anamnéze 

 Anamnéza násilia (násilie voči iným ľuďom, zatknutie, uväznenie, správy 

o násilí voči sebe) 

 Sociálna a rodinná anamnéza (vystavenie násiliu v nízkom veku) 

 Pracovná anamnéza (ekonomická nestabilita, nezamestnanosť) 

 Psychiatrická starostlivosť a hospitalizácia v anamnéze 

Enviromentálne/kontextové rizikové faktory 

 Úroveň a kvalita sociálnej podpory v zmysle pomoci sociálneho okolia 

 Tlak rovesníckych skupín 

 Vplyv všeobecnej kultúry 

 Prostriedky k násiliu (prístup k smrteľným zbraniam a znalosti o ich používaní) 

 Prístupnosť potenciálnych obetí 

Zdroj: Ch. E. Newhill, 2003. 

 Veľkú dôležitosť je potrebné prikladať vypracovaniu klientovej anamnézy. Jej 

súčasťou by mala byť anamnéza násilia v klientovej minulosti, s prihliadnutím na to aké 

a koľko násilných incidentov sa uňho vyskytlo, či bol niekedy zatknutý, trestaný alebo 

odsúdený za násilné činy. V sociálnej a rodinnej anamnéze sa zamerať aj na to, či sa 

v rodine vyskytovalo násilie, užívanie alkoholu či drog, či bol klient v  detstve násiliu 

vystavený, či v detstve týral zvieratá, šikanoval spolužiakov, prípadne bol obeťou šikany 

a pod. V pracovnej anamnéze zistiť, či je klient nezamestnaný, ak je zamestnaný, či je 

zamestnanie stabilné, ako prebiehali predošlé zamestnania, aké v  nich mal problémy, 
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aká je jeho ekonomická situácia. V neposlednom rade je dôležité v rámci klientovej 

anamnézy zistiť výskyt možných psychiatrických problémov, či hospitalizácie
215

.  

 V rámci enviromentálnych faktorov sa Newhill
216

 zameriava na úroveň a kvalitu 

podpory v sociálnom prostredí klienta – napr. spolužitie s osobami hostilnými či 

agresívnymi zvyšuje predpoklad, že jedinec sa bude správať agresívne v  rámci 

prebratých kognitívnych scenárov. Tlak a vplyv rovesníckych skupín na správanie 

jedinca je dávno známy a popísaný, účasť v skupine s nevhodnými vzorcami správania, 

výskytom agresivity, kriminality či abúzu alkoholu a  drog predpokladá preberanie tohto 

správania jednotlivými členmi skupiny. Pod vplyvom všeobecnej kultúry na jedinca má 

na mysli všeobecnú zvýšenú úroveň agresie v spoločnosti, vplyv médií, internetu či 

počítačových hier s vysokým výskytom agresie. Dostupnosť smrtiacich zbraní je u  nás 

v porovnaní s USA nižšia, najmä čo sa týka strelných zbraní, ale aj u nás sa v médiách 

stretávame často s úmyselnými aj neúmyselnými ublíženiami strelnou zbraňou.  

 Pod prístupnosťou potenciálnych obetí je myslené to, že vo väčšine prípadoch dochádza 

k násiliu medzi ľuďmi, ktorí sa poznajú, medzi partnermi, spolubývajúcimi či rodinnými 

príslušníkmi, obeťou je teda osoba z blízkeho prostredia agresora. 

 Na možnosť agresívneho správania zo strany klienta môžu upozorniť pred samotnou 

reakciou jeho neverbálne prejavy. Preto je dôležité vedieť „čítať“ v neverbálnej komunikácii 

klienta. Novák a Capponi
217

 upozorňujú na nasledujúce prejavy neverbálnej komunikácie, 

ktoré môžu byť predzvesťou agresívneho správania. Nervozita alebo rozrušenosť, výhražná 

alebo nápadná gestikulácia, uprené pohľady do očí, zmenšovanie obvyklej vzdialenosti, 

poškodzovanie majetku (kopanie do dverí, búchanie päsťou), zvieranie pästí, napätá tvár, 

zmena farby v tvári, strkanie a celkovo neobvyklé správanie dotyčného. Tieto prejavy môžu 

sociálnemu pracovníkovi napovedať, že klient je tak rozrušený, že riziko agresívneho 

správania je reálne. 

 Uvedené faktory musí sociálny pracovník poznať a pri práci s klientom vedieť tieto 

poznatky zužitkovať. Najmä pri práci s potenciálne agresívnym klientom môžu zmienené 

symptómy pomôcť sociálnemu pracovníkovi pri predvídaní situácie, pri príprave na ňu 

a samozrejme pri riešení danej situácie. Ak je podozrenie, že ide o potenciálne agresívneho 

klienta a situácia sa môže vymknúť spod kontroly: 

 je dôležité snažiť sa vyhľadať pomoc kolegov,  

 neostať s klientom osamote, ak to nie je nevyhnutné,  

 nevyhľadávať s klientom očný kontakt – môže byť vnímaný ako provokácia, 

 vyhýbať sa telesnému kontaktu, klient ho môže vnímať ako útok alebo ako porušenie 

svojej intímnej zóny. 

 Samozrejmou prevenciou je produkcia ako súčasť neverbálneho prejavu sociálneho 

pracovníka. Ide o neprovokujúce oblečenie, účes, kozmetické úpravy, módne doplnky.  
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4.3 Klientské násilie ako forma násilia v práci 

 V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s pojmami násilie v práci, násilie na pracovisku, 

ako synonymá sa používajú aj pojmy agresia na pracovisku a agresia v práci. Kelloway
218

 sa 

snaží odlíšiť agresiu v práci a násilie v práci, pričom podľa neho agresia v práci je pojem, 

ktorý zastrešuje násilie v práci. Násilie v práci je totiž podľa neho mnohokrát chápané ako 

určitý druh agresie, konkrétne ako fyzické ubližovanie. Ďalším pojmom, ktorý používa pre 

odlíšenie fyzickej a psychickej agresie je psychická agresia v práci ako forma psychického 

ubližovania. Pre účely tejto učebnice sa bude používať pojem násilie v práci. Pod násilím 

v práci sa rozumie zámerné ubližovanie, konané v snahe ublížiť niekomu na pracovisku.  

 Tab. 3: Kategorizácia foriem agresie na pracovisku 

agresia 

fyzická, 

verbálna 

agresia 

aktívna, 

pasívna 

agresia priama, nepriama 

 

priama 

 

nepriama 

 

 

 

 

 

fyzická 

 

 

 

 

 

aktívna 

 Vražda 

 Prepadnutie 

 Sexuálne prepadnutie 

 Výhražné pohľady 

 Prerušovanie iných 

 Obscénne gestá 

 Krádež 

 Sabotáž 

 Poškodenie majetku 

 Ukrývanie potrebných 

materiálov 

 

 

pasívna 

 Zámerné spomalenie 

 práce 

 Odmietnutie poskytnúť 

potrebné veci 

 Znemožňovanie styku 

 Brzdenie iných v práci 

 Meškanie na porady 

 Spôsobovanie nepohody 

niekoho pasivitou 

 

 

 

 

 

 

verbálna 

 

 

 

 

aktívna 

 

 Vyhrážanie 

 Krik 

 Sexuálne obťažovanie 

 Zosmiešňovanie 

 Neférové ohodnotenie 

výkonu 

 Očierňovanie iných, 

ohováranie 

 Udávanie 

 Šírenie ohrozujúcich 

informácií 

 Ohrozovanie chránencov 

niekoho 

 

 

pasívna 

 

 Neodpovedanie na 

telefón 

 Odmietanie žiadostí 

 Neodovzdanie informácie 

 Nebránenie šíreniu 

ohovárania 

 Neupozornenie na blížiace 

sa ohrozenie 

Zdroj: Lovaš, 2001 

 

 Podľa Lovaša
219

 sa na pracoviskách vyskytujú všetky formy násilia a agresie, ktoré sú 

navyše rôznym spôsobom navzájom kombinovateľné. Preto je vhodné násilie v práci nejakým 
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spôsobom kategorizovať. Kategorizácia zohľadňuje základné druhy agresie, teda fyzickú, 

verbálnu, priamu, nepriamu, pasívnu a aktívnu. 

 Pre lepšiu prehľadnosť je uvedená kategorizácia podľa Barona a jeho spoluautorov, ktorí 

spracovali Bussov trojdimenzionálny model formou tabuľky (tab. 1), ako ju uvádza Lovaš
220

. 

Pri výskyte násilia v práci je potrebné rozlišovať toto násilie z hľadiska toho, kto je pôvodcom 

násilia. Obeťou násilia v práci je vždy pracovník, zamestnanec. 

 Pôvodcom násilia môže byť kolega, spolupracovník, nadriadený, podriadený - v týchto 

prípadoch sa hovorí o násilí vo vnútri organizácie. Pri tomto type násilia na pracovisku sa 

v odbornej literatúre často používa termín mobbing, čím je myslené systematické trápenie 

spolupracovníka alebo psychologický teror
221

. V súvislosti s týmto typom násilia sa 

v odbornej literatúre používa tiež pojem bullying. Lovaš
222

 uvádza aj ďalšiu terminológiu 

v súvislosti s problematiku násilia v práci a to pojem „harassment“, ktorý v zahraničnej 

literatúre označuje obťažovanie v práci, pričom tým nie je myslené sexuálne obťažovanie. 

Podľa neho sa pojmy bullying a mobbing v odbornej literatúre považujú za ekvivalentné 

pojmy, pričom sa najčastejšie využíva pojem bullying, a v niektorých európskych krajinách 

mobbing. To potvrdzuje aj definícia autorov Einarsena, Hoela, Zapfa a Coopera
223

, ktorí 

považujú za bullying/mobbing obťažovanie, urážanie, sociálne vylučovanie v práci alebo 

negatívne pôsobenie na prácu niekoho. Podľa nich, aby sa tento jav mohol nazývať 

bullyingom/mobbingom, musí sa vyskytovať opakovane aspoň raz týždenne po dobu aspoň 

šiestich mesiacov, čo je v zhode aj s definíciou H. Leymanna. Nepovažujú pritom za potrebné 

rozlišovať realizátora násilia z hľadiska toho, či je spolupracovníkom, nadriadeným alebo 

podriadeným obete.  

 V určitých druhoch praktickej literatúry je možné stretnúť sa s pojmami bossing a staffing. 

Tieto pojmy zastrešuje pojem bullying a možno v nich vybadať snahu o rozlíšenie určitého 

druhu bullyingu. Bossing prestavuje násilie, obťažovanie smerované od vedúceho pracovníka 

voči podriadenému, staffing násilie, obťažovanie smerované od podriadeného voči 

nadriadenému. Za týmto rozlíšením možno vybadať snahu niektorých našich autorov 

orientovaných na prax, vytvoriť akúsi vertikálnu rovinu násilia v práci, kde bossing a staffing 

by predstavovali úroveň podriadený-nadriadený resp. opačne. V zahraničnej vedeckej 

literatúre sa ale pojmy bossing a staffing nepožívajú. 

4.3.1 Klientské násilie 

 Pôvodcom násilia môže byť aj cudzí človek prichádzajúci do organizácie zvonku, teda nie 

spolupracovník. Táto forma agresie v práci predstavuje klientské násilie.  

 Klientské násilie je akékoľvek (verbálne, fyzické, sexuálne, písomné, telefonické) 

ohrozenie, napadnutie alebo útok klienta (bývalého klienta, rodinného príslušníka klienta) 

voči sociálnemu pracovníkovi alebo voči jeho majetku alebo majetku inštitúcie, ktorý užíva. 

Ide o druh násilia v práci, keď agresorom je človek prichádzajúci do organizácie za účelom 
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využitia alebo vyhľadania nejakých služieb (pomoci, tovaru apod.). V sociálnej práci teda ide 

o situácie, keď je nositeľom agresie klient. 

 Za posledných tridsať rokov postupne narastá výskyt klientského násilia v pomáhajúcich 

profesiách. Podľa Hiratsuku
224

 je to spôsobené všeobecným nárastom výskytu násilia 

v médiách, ľahkou dostupnosťou zbraní, ale aj všeobecným ekonomickým vývojom, vysokou 

nezamestnanosťou apod. 

 Niektorí odborníci zastávajú názor, že násilie páchané na sociálnych pracovníkoch je 

odrazom zvýšenej miery násilia v spoločnosti
225

. Young
226

 tvrdí, že je to odrazom 

dlhodobých, neustále sa zhoršujúcich celospoločenských problémov ako nezamestnanosť, 

chudoba či rasizmus, ktoré vytvárajú prostredie, v ktorom sa darí násiliu. Podľa Eustera
227

 je 

problémom jedinečná povaha náplne práce sociálneho pracovníka, ktorá zahŕňa starostlivosť, 

ale aj kontrolu. Podľa Newhill
228

 je riziko spojené s odopieraním prístupu k finančným 

zdrojom – napr. odmietnutie finančnej pomoci. Ohrození sú pracovníci vo všetkých oblastiach 

sociálnej práce
229

. Pritom len málo sociálnych pracovníkov vstupujúcich do praxe si 

uvedomuje aké rizikové je ich povolanie. 

 Niektoré organizácie, ktoré zbierajú údaje o násilí v práci, sa v snahe uľahčiť interpretáciu 

násilia v práci pokúšajú toto násilie zatriediť do určitých kategórií. OSHA
230

 hovorí v rámci 

kategorizácie násilia v práci o troch typoch násilia. 

I. Prvý typ predstavuje najčastejšie sa vyskytujúce násilie v práci. Týka sa násilia v práci 

spôsobeného cudzou osobou vo vysoko rizikových povolaniach ako sú non-stop 

obchody, obchody s alkoholom, non-stop herne, zlatníctva a pod. 

II. Druhý typ násilia zahŕňa incidenty, keď je obeťou násilia zamestnanec poskytujúci 

služby. Útočníkom pri tomto type násilia v práci je človek, ktorý je prijímateľom 

týchto služieb. Môže to byť napr. klient sociálneho pracovníka, alebo pacient 

v zdravotníckom zariadení.  

III. Tretí typ násilia v tejto kategorizácii predstavuje incidenty, v ktorých je realizátorom 

násilia človek pracujúci v tej istej organizácii ako obeť. Môže pritom ísť 

o spolupracovníka, bývalého zamestnanca alebo nadriadeného obete. 

 V zahraničnej literatúre sa pri násilí klientov voči sociálnym pracovníkom uvádza 

označenie II. typ násilia. Uvedená kategorizácia je najmä v USA uznávaná a často využívaná 

pri rozlišovaní jednotlivých druhov násilia v práci.  

 Maxey
231

 rozlišuje ešte interné a externé násilie na pracovisku. Táto kategorizácia 

násilia v práci rozlišuje násilie z hľadiska toho, či sa agresor s obeťou pozná alebo je pre ňu 

                                                           
224

 Hiratsuka in NEWHILL, C. E. Prevalence and risk factors for client violence toward social workers. 
225

 Dillon in NEWHILL, C. E. Prevalence and risk factors for client violence toward social workers.  
226

 Young in NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice.  
227

 Euster in NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice.  
228

 NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice.  
229 SPENCER, P. C., S. MUNCH. Client Violence toward Social Workers: The Role of Management in 

Community.  
230

 Agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, USA. 
231

 NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice.. 



96 

 

úplne neznámym človekom. Newhill
232

 uvádza, že z hľadiska tejto kategorizácie spadá násilie 

klienta voči sociálnemu pracovníkovi pod internú formu násilia v práci, aj keď ide o prvý 

kontakt s klientom.  

Klientské násilie v sociálnej práci je akékoľvek (verbálne alebo fyzické) ohrozenie, 

napadnutie alebo útok klienta (bývalého klienta, rodinného príslušníka klienta), poškodenie 

majetku alebo hrozba poškodením majetku voči sociálnemu pracovníkovi. 

4.3.2 Možnosti prevencie klientského násilia 

 Tak ako pri iných sociálno-patologických javoch, aj pri klientskom násilí je potrebné 

pristupovať k prevencii komplexne a systematicky. Táto kapitola predstavuje návrh systému 

prevencie, pričom je inšpirovaná zahraničnými skúsenosťami s touto problematikou
233

 

s ohľadom na podmienky výkonu sociálnej práce a úroveň daného problému v SR. Napriek 

tomu, že v podmienkach SR nie je problém fyzickej agresie v klientskom násilí tak vypuklý 

ako napr. v USA, miera agresivity v spoločnosti neustále narastá, preto sa dá predpokladať, že 

problém klientského násilia sa v budúcnosti nebude zmenšovať, ale zväčšovať. 

 Systém prevencie je rozčlenený na štyri samostatné bloky. Nie je možné určiť prioritu 

alebo poradie uplatňovania jednotlivých blokov, je potrebné aby sa jeho zložky uplatňovali 

v praxi súčasne. 

Systém by mal zahŕňať štyri oblasti: 

 zmapovanie situácie,  

 vytvorenie systému hlásenia agresívnych incidentov zo strany klientov, 

 vzdelávanie v problematike klientského násilia, 

 vytvorenie bezpečných pracovísk, bezpečnostných opatrení a ochrannej politiky. 

Zmapovanie situácie 

 Prvým krokom v prevencii by malo byť zmapovanie aktuálnej situácie, zistenie aktuálneho 

stavu výskytu klientského násilia, z ktorého sa bude vychádzať. Zistiť prevalenciu klientského 

násilia, určiť najrizikovejšie oblasti sociálnej práce z hľadiska výkonu práce, z hľadiska 

cieľovej skupiny, s ktorou pracovník pracuje.  

 Zistiť, ktorí pracovníci tvoria najrizikovejšiu skupinu z hľadiska veku a pohlavia 

pracovníkov, a ktorí klienti sú potenciálne najrizikovejší. Mapovanie by v určitých časových 

intervaloch malo byť opakované. 

Vytvorenie systému hlásenia agresívnych incidentov zo strany klientov 

 Aby sa dalo predísť opakovaniu situácií násilia a určiť, ktoré situácie sú potenciálne 

rizikové, je potrebné vytvoriť systém hlásenia násilných incidentov. Systém by mohol 

fungovať na základe vytvorenia štandardizovaných formulárov, ktoré by podrobne 

                                                           
232

 NEWHILL, C. E. Client Violence in Social Work Praktice.  
233

 Newhill, 1996; Spencer, Munch, 2003; Rey, 1996; Jayaratne, Croxton, Mattison, 2004; Koritsas, Coles, 

Boyle, 2010. 



97 

 

zaznamenávali násilnú situáciu.  

 Formulár by mal obsahovať základné údaje o útoku a o pracovisku zamestnanca – kedy 

a kde došlo k útoku, na akom úseku, oddelení zamestnanec pracuje, k akému typu útoku 

došlo, aké opatrenia boli vykonané, informácie o klientovi a podrobný popis incidentu. 

Systém štandardizovaných formulárov by zabezpečil aj možnosť priebežného štatistického 

vyhodnocovania a porovnávania jednotlivých ukazovateľov klientského násilia. 

Vzdelávanie v problematike klientského násilia 

 Vzdelávanie v tejto problematike je potrebné vykonávať na dvoch úrovniach. V rámci 

prvej úrovne poznatky a vedomosti o klientskom násilí a práci s agresívnym klientom 

obsiahnuť v príprave a vzdelávaní budúcich sociálnych pracovníkov. Zahrnúť ich 

do bakalárskych a magisterských študijných programoch v odbore sociálna práca. Mali by 

študentom dať poznatky o práci s agresívnym klientom, naučiť ich rozpoznávať rizikových 

klientov, rizikové situácie, možnosti zvládania násilných situácií a to nielen na teoretickej 

báze, ale aj formou nácviku rizikových situácií, formou rolových hier a zážitkových metód. 

Samozrejmosťou by malo byť (v praxi väčšinou je) absolvovanie výcvikov zameraných na 

dobré zvládnutie verbálnej aj neverbálnej komunikácie, sebapoznanie, zvládanie krízových 

situácií, či riešenie konfliktov. 

 Druhú úroveň by predstavovalo celoživotné, priebežné vzdelávanie v problematike 

klientského násilia, realizované formou kurzov, výcvikov, workshopov určených sociálnym 

pracovníkom v praxi a zameraných na špecifiká oblasti sociálnej práce, v ktorej pracujú. 

Vytvorenie bezpečných pracovísk, bezpečnostných opatrení a ochrannej politiky 

 Vytvorenie tzv. bezpečných pracovísk bude podmienkach SR zložitým procesom najmä 

z finančného hľadiska. Zmeny si totiž okrem iného vyžiadajú aj stavebné úpravy, ktoré 

zabezpečia väčšie súkromie sociálnym pracovníkom a klientom pri riešení ich problémov. 

Napriek tomu v súčasnosti už mnohé pracoviská poskytujúce služky v sociálnej oblasti, majú 

svoj priestor takto ošetrený. 

 Okrem základných úprav by bolo vhodé vytvoriť aj miestnosti s dvoma východmi pre 

prácu s potenciálne agresívnym klientom. Vytvorenie recepcií - uvádzacích miestností, kde by 

bol klient informovaný o možnostiach a postupoch riešenia jeho situácie, a ktoré by 

organizovali distribúciu klientov k jednotlivým sociálnym pracovníkom. To by viedlo 

k zmenšeniu napätia u klientov (dostanú informáciu kto im pomôže a kedy asi prídu na rad, 

viac súkromia pri riešení ich problému – za dverami nepočúva ďalší klient aký má problém), 

na druhej strane by to sociálnym pracovníkom zabezpečilo vyšší komfort pri práci (napr. 

nebudú rušení neustále prichádzajúcimi klientmi, hlukom za dverami), čo by malo viesť k 

zvýšeniu kvality ich práce. 

 V inštitúciách a zariadeniach poskytujúcich sociálne služby by mali pribudnúť tzv. 

kontaktní sociálni pracovníci, ktorí by zabezpečovali základné poradenstvo pre klientov, 

pomoc s administratívnymi úkonmi potrebnými pri riešení niektorých situácií (vypĺňanie 

tlačív a žiadostí, informácie o náležitostiach potrebných k vybaveniu ich žiadosti a pod.). Tým 
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sa vytvorí medzičlánok medzi recepciou a sociálnymi pracovníkmi – poradcami, ktorí budú 

od týchto činností odbremenení, čím získajú viac času pre samotnú prácu s klientom. 

 Pre prácu v teréne a návštevy klienta by mali byť vypracované samostatné pravidlá v rámci 

zvýšenia bezpečnosti sociálnych pracovníkov. Pracovníci by na návštevy nemali chodiť sami, 

ale v dvojici. Ich vedúci musí mať informáciu o tom, kde sú, kedy odišli, kedy prídu apod. Na 

návšteve by nemali mať so sebou nič drahocenné (šperky, drahý mobilný telefón, viditeľne 

preplnená peňaženka, notebook). Mali by byť oblečení a obutí pohodlne, aby v prípade 

potreby vedeli utekať. 

 V rámci ochrannej politiky každej organizácie by mala byť nulová tolerancia klientského 

násilia. Organizácia má mať jasne stanovené opatrenia a postupy pre prípady výskytu 

násilných incidentov, ošetrené v stanovách alebo smernicou. Každý pracovník musí vedieť čo 

má v danej situácii robiť a ako má postupovať. V prípade, že na pracovisku dôjde k násilnému 

incidentu, musí mať pracovník – obeť plnú podporu zo strany organizácie. Obetiam by mala 

byť poskytnutá odborná pomoc, dôležité je v rámci prevencie využívanie supervízie. 

 

 

 

Otázky a cvičenia 4 

 

1. Uveďte na konkrétnom príklade klienta príklad inštrumentálnej 

agresie. 

2. Ako sa môže prejavovať hostilita? 

3. Vysvetlite vzťah medzi násilím a agresiou. 

4. Ktoré faktory môžu vyvolať agresiu? 

5. Navrhnite, čo by mal obsahovať formulár s hlásením agresívneho 

incidentu. 

6. Uveďte konkrétny príklad emocionálnej agresie u klienta sociálnej 

práce. 

7. Podľa čoho spoznáte agresívneho klienta? 
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