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Kdo je socialni pracovnik a proč by měl byt 
vzdělany 
Při pohledu na dnešni lidskou společnost a srovnani s tim, jak vypadala před sto či dvěma 
sty roky, mimo jine naprosto jasně spatřime, jak se za tuto dobu vztahove předivo mezi lidmi 
zjemnilo, ale zaroveň i složitě zapletlo samo do sebe. Zatimco ještě v osmnactem stoleti mohl 
jednotlivy člověk velmi spolehlivě odhadnout možny průběh sveho života podle životů svych 
předků, dnešni člověk tak již udělat nemůže, protože dalši vyvoj sveho života určuje prakticky 
každym svym rozhodnutim. Moderni člověk marně hleda pevne, historii vyzkoušene, strukturovane 
zakonitosti společnosti, o ktere by se ve svem životě mohl opřit. Naleza jen množstvi 
křižovatek, kde odpovědnost rozhodnuti pada pouze na něj. 
 
Pokud v minulosti vznikla nepřizniva socialni 
situace, pak ji ve většině připadů řešila 
rodina či blizka komunita. Jen pro ty nejtěžši 
připady existovaly instituce, zejmena cirkevni, 
ktere nepřizeň života charitativně řešily. 
Člen společenstvi tak vedle svych pracovnich 
a osobnich roli v sobě měl i roli, kterou by 
bylo možne označit za interniho socialniho 
pracovnika. Velmi zjednodušeně řečeno, vyvojem 
společnosti se tato čast externalizovala 
a stala se z ni, tak jako i u jinych oblasti 
lidske činnosti, samostatna lidska profese 
– socialni pracovnik. Samotny nazev profese 
je v tomto textu použivan v mužskem tvaru, 
bez ohledu na to, zda profesi vykonava muž 
či žena, nebo na skutečnost, že tuto profesi 
vykonavaji v Česke republice vice ženy než 
muži. 
Profese socialniho pracovnika vznikla 
jako reakce na potřebu řešit nove nepřiznive 
socialni situace, ktere způsobuji problemy 
nejen jednotlivci, ale take cele společnosti. 
Stare mechanismy tyto problemy již nedokaži 
učinně vyřešit. Socialni pracovnik tak 
vstupuje do boje za zlepšeni lidske společnosti 
prostřednictvim prace s jednotlivcem, 
skupinou lidi či celou komunitou. Socialniho 
pracovnika charakterizuje jeho společensky 
ukol: Patři sem zejmena ukol přispivat ke 
zlepšeni narušenych socialnich vztahů v přirozenem 
prostředi, učit jednotlivce spravnym 
životnim postojům a chovani, pomahat 
člověku ke svobodnemu životu v demokraticke 
a svobodne lidske společnosti. Socialniho 
pracovnika bychom mohli označit za 
pojivo společnosti. Nejedna se v žadnem připadě 
o nadsazku. Socialni pracovnici, maji- 
-li naplnit sve poslani, musi spojit nejen sve 
klienty zpět s komunitou, ale v ramci řešeni 
socialnich problemů musi spojovat ostatni 
odborniky do multidisciplinarnich tymů. 
Tato praxe již několik let uspěšně probiha 
v mnoha oblastech, kde je uplatňovana socialni 
prace. Socialni pracovnici vedle sve 
odborne činnosti zabezpečuji komunikaci 
v ramci odborneho multidisciplinarniho 
tymu. Pro posuzovani uspěšnosti činnosti 
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socialniho pracovnika neni rozhodujici, kdo 
odborny tym vede, ale zda je funkčni. Problematicke 
zde ovšem může byt přetrvavani 
nepochopeni teto role koordinatora ze strany 
ostatnich profesi, ktere si koordinaci pletou 
se sekretařskou a administrativni praci. Socialni 
pracovnik v žadnem připadě neni lepši 
sekretařka či administrativni pracovnice. 
K tomu, aby socialni pracovnik mohl naplnit 
sve poslani, musi objekt sveho působeni 
dostatečně pochopit a mit k dispozici potřebne 
dovednosti a nastroje. Proto je velmi 
důležita připrava budoucich socialnich pracovniků. 
Připravu ztěžuji neustale probihajici 
změny ve společnosti a jejich akcelerace. 
Přibyva socialnich problemů a jejich řešeni 
vyžaduje dalši a dalši znalosti a dovednosti. 
V ramci socialni politiky statu jsou posilovany 
nastroje na řešeni těchto socialnich situaci, 
tedy nastroje, ktere maji uživat předevšim 
socialni pracovnici. Budou je ale umět řadně 
použit? 
Profese socialniho pracovnika byla v Česku, 
respektive Československu v poslednich 
padesati letech zasadně poškozena. Vyvoj 
oboru byl po unoru 1948 přerušen a po obnoveni 
socialni prace držen na urovni středniho 
školstvi. Neexistence vysokoškolskeho 
vzdělani a degradace socialni prace na administrativni 
znemožnila dostatečnou připravu 
socialnich pracovniků na nastrahy dnešni 
doby. Ještě několik let po listopadu 1989 
převladala na některych školach ve vzdělani 
budoucich socialnich pracovniků administrativa 
nad vlastni metodologii socialni prace, 
i přes snahu mnohych pedagogů situaci 
změnit. Socialni pracovnik byl připravovan 
na dobu, ktera pravě minula. Tato situace se 
již naštěsti změnila. Vzdělavani socialnich 
pracovniků převzaly vyšši odborne a vysoke 
školy. Vlastni socialni prace se dale specializuje. 
Rozviji se i vědecka činnost. Nove 
požadavky na odbornost socialnich pracovniků 
se odrazily take v nove legislativě. Zakon 
č. 108/2006 Sb., o socialnich službach, 
v platnem zněni, upravuje v časti osme předpoklady 
pro vykon povolani socialniho pracovnika. 
Tato uprava již v § 110 cit. zakona 
vyžaduje, aby socialni pracovnik měl vyšši 
odborne či vysokoškolske vzdělani. Pro pracovniky, 
kteři vykonavali činnost socialniho 
pracovnika ke dni učinnosti zakona, zakon 
stanovuje sedm let na doplněni. Pro absolventy 
středniho socialně pravniho oboru je 
stanovena lhůta ještě o tři roky delši. Socialni 
pracovnici, kteři k 1. 1. 2007 dosahli věku 50 
let, jsou již považovani za kvalifikovane bez 
ohledu na dosažene vzdělani. Tato uprava vyvolala 
mezi socialnimi pracovniky rozporuplne 
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reakce. Zejmena ti, kteři musi vystudovat 
vyšši či vysokou školu, se odkazuji na sva studia 
socialně pravnich nastaveb a argumentuji 
zejmena tim, že nynějši vyšši odborne 
školy jsou vlastně stejne, jen o rok delši. To 
ale neni pravda. Složeni studijnich planů je 
naprosto odlišne od toho, co mohl studovat 
socialni pracovnik do prvni poloviny 90. let 
minuleho stoleti. Pokud nove socialni zakony 
davaji nove možnosti prace s klientem či 
uživatelem, pokud se objevuji nove socialni 
problemy a pokud se stare problemy objevuji 
v novych podobach, pak musi socialni 
pracovnici jit znovu do připravy na tento nekončici 
boj. Je možne pochopit obavy z dalšiho 
studia, navic při zaměstnani a ve věku, 
ktery ke škole standardně nepatři, nelze ale 
z tohoto požadavku slevit. Povinnost vzdělavani 
totiž neskončila ani pro ty, kteři stanovene 
kvalifikačni požadavky splni. Všichni se 
budou muset zapojit do dalšiho vzdělavani, 
ktere bude trvat až do odchodu do důchodu, 
u někoho možna i za něj. Obecně považuji 
za dobre přijmout dalši studium jako vyzvu. 
Současna společnost bude vzdělane socialni 
pracovniky jistě potřebovat a je velka pravděpodobnost, 
že erudovane socialni pracovniky 
časem i lepe oceni, nejen finančně. 
Mgr. Petr Hanuš, 
odbor socialnich služeb 
Ministerstvo prace a socialnich věci ČR 
Použita literatura: 
TOKAROVA, A.,et al. Socialna praca. Prešov: 
Akcent Print – Pavol Šidensky, 2003. 
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The Roles of a Social Worker* 
 

Derek Chechak  

School of Social Work  

King’s University College, UWO 

 

Enabler: 

In the enabler role, a social worker helps a client become capable of coping with situations ortransitional 

stress. A social worker conveys hope, reducing resistance and ambivalence,recognizing and managing 

feelings, identifying and supporting personal strengths and socialassets, breaking down problems into parts 

that can be solved more readily, and maintaining afocus on goals and the means of achieving them (Barker, 

1995). 

 

Mediator: 

The mediator role involves resolving arguments or conflicts micro, mezzo, or macro systems. Atthe macro 

level, the mediator helps various subsystems within a community, or a community andsome other system, 

work out their differences. At the micro and mezzo levels, mediation is helpsin such areas as resolving 

divorce and child custody cases. A mediator remains neutral and doesnot side with either party in the dispute 

(Zastrow and Kirst-Ashman, 1997). 

 

Integrator/Coordinator: 

Integration is the process of bringing together various parts to form a unified whole.Coordination involves 

bringing components together in some kind of organized manner. Ageneralist social worker can function as 

an integrator/coordinator "in may ways, ranging from . .. advocacy and identification of coordination 

opportunities, to provision of technical assistance,to direct involvement in the development and 

implementations of service linkages" (Yessian andBroskowski, 1983, p. 184). 

 

Manager: 

Management in social work involves having some level of administrative responsibility for asocial agency or 

other unit "to determine organizational goals'. . . acquire resources and allocatethem to carry out programs; 

coordinate activities toward the achievement of selected goals; andmonitor, assess, and make necessary 

changes in processes and structure to improve effectivenessand efficiency" (Barker, 1995, p.8). 

 

Educator: 

The educator role involves giving information and teaching skills to clients and other systems.To be an 

effective educator, the worker must first be knowledgeable. Additionally, the workermust be a good 

communicator so that information is conveyed clearly and is understood by theclient or macro system 

(Zastrow and Kirst-Ashman, 1997). 

 

Analyst/Evaluator: 

Social workers with a broad knowledge base of how various systems function can analyze orevaluate how 

well programs and systems work. They can also evaluate the effectiveness of theirown interventions (Zastrow 

and Kirst-Ashman, 1997). 

 

Broker:A broker helps link clients (individuals, groups, organizations, or communities) with 

communityresources and services. A broker also helps put "various segments of the community in touchwith 

one another "to enhance their mutual interests (Barker, 1995, p.43). In micro and mezzosystems, this requires 

that the worker be familiar with community services, have generalknowledge about eligibility requirements, 

and be sensitive to client needs. A broker may help aclient obtain emergency food or housing, legal aid, or 

other needed resources. (Zastrow andKirst-Ashman, 1997). 
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Facilitator: 

A facilitator is "one who serves as a leader for some group experience" (Barker, 1995, p. 129).The group may 

be a family therapy group, a task group, a sensitivity group, an educationalgroup, a self-help group, or a group 

with some other focus. The facilitator role may also apply tomacro practice. In this context, a facilitator 

assumes "the responsibility to expedite the changeeffort by bringing together people and lines of 

communication, channeling their activities andresources, and providing them with access to expertise" (p. 

129). 

 

Negotiator: 

A negotiator represents an organization, a group, or an individual that is trying to gain somethingfrom another 

group or system. Somewhat like mediation, negotiation involves finding a middleground that all sides can 

lived with and achieving consensus whenever possible. However, unlikemediators, who play a neutral role, 

negotiators clearly ally themselves with one of the sidesinvolved (Zastrow and Kirst-Ashman, 1997). 

 

Advocate: 

Advocacy involves “the act of directly representing a course of action on behalf on one or moreindividuals, 

groups, or communities, with the goal of securing or retaining social justice”(Mickelson, 1995, p. 95). The 

advocate role involves stepping forward and speaking on behalf of the client system. The advocate role is one 

of the most important roles a generalist social workercan assume, despite its potential difficulties (Zastrow and 

Kirst-Ashman, 1997). 

 

*References 
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Understanding human behavior and the socialenvironment  
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Vzdělávací potřeby pracovníků 
oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí 
Educational needs of social workers 
at The municipal child welfare 
departments 
Abstrakt: 
Článek shrnuje výsledky průzkumu vzdělávacích potřeb 
provedeného u pracovníků oddělení sociálně právní ochrany 
dětí v celé České republice. Výsledky ukázaly některé významné 
aspekty pracovní spokojenosti této cílové skupiny a pomohly 
profilovat kurs celoživotního vzdělávání, který poskytuje 
sociálním pracovníkům z praxe katedra sociální práce 
FFUK Praha. 
Abstract: 
The article brings the results of a survey of educational needs 
as reflected by social workers who are employed in municipal 
child welfare departments in Czech Republic. The results 
indicate some important aspects of job satisfaction and help 
to profile the content of the course which if offered to social 
workers dealing with children and families by Department of 
Social Work, Faculty of Arts, Charles University in Prague. 
 
Úvod 
Celoživotní vzdělávání pracovníků veřejné správy je sice vyžadováno 
zákonem, nicméně v ČR zatím neexistuje systém prověřování přiměřenosti 
vzdělávacích programů. U pracovníků nestátních organizací legislativa zatím 
nevyžaduje pro výkon sociální práce žádné specifické vzdělání, natož 
průběžné vzdělávání. S průběžným vzděláváním sociálních pracovníků 
počítá návrh zákona o sociálních službách, který je připravován již velmi 
dlouho. Nelze však odhadnout, zda k jeho přijetí existuje dostatečná 
„politická vůle“ a zda v blízké budoucnosti vstoupí v platnost. 
 
Dá se předpokládat, že kvalitní kursy systému celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků 
budou muset vycházet z kvalifikovaného odhadu vzdělávacích potřeb cílové skupiny. Existující 
česká odborná literatura však tento problém nanejvýš konstatuje, zatím se však nepokouší 
vzdělávací 
potřeby sociálních pracovníků z praxe mapovat. Když se v polovině devadesátých let 
připravovaly 
vzdělávací standardy v sociální práci (Tomeš a kol., 1997), nebyla problematika dalšího 
vzdělávání sociálních pracovníků do konstrukce standardů zahrnuta. Také Havrdová (1999) se 
soustřeďuje, když uvažuje o posilování kompetencí nutných pro kvalitní výkon práce sociálního 
pracovníka, pouze na posilování kompetencí studentů, nikoliv praktiků. Protože je v ČR 
vzdělávání 
sociálních pracovníků univerzalistické, nespecializované, je zvláště potřebné, aby byly dovednosti 
sociálních pracovníků „dotrénovány“ v době, kdy opustili školy a pracují. (Navíc bylo množství 
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sociálních pracovníků vzděláváno před rokem 1989 a pracují v podmínkách, které se pronikavě 
liší 
od podmínek, na které byli tehdejším vzděláváním připravováni.) 
Při koncipování kursu celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky, kteří se zabývají 
ohroženými 
rodinami a dětmi, jsme chtěli vycházet z konkrétních vzdělávacích potřeb spojených s prací 
v jejich organizaci. Sestavili jsme proto dotazník, který byl zaměřen na získání informací o těchto 
potřebách. 
Oblast vzdělávacích potřeb byla doplněna o dotazy na celkovou spokojenost v práci a na 
hodnocení pracovních podmínek. Dotazník v roce 2004 vyplnilo celkem 133 pracovníků z 
oddělení 
městských a obecních úřadů zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí. Dotazníkem bylo 
obesláno všech 205 oddělení sociálně-právní ochrany dětí existujících v ČR, resp. oddělení 
obecních úřadů, která tuto agendu v době průzkumu zpracovávala; návratnost byla 65 %. 
Vzdělávací potřeby pracovníků 
Tento tematický blok byl uveden dotazem na způsobilost spolupracovníků respondenta týkající 
se práce v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracovníka zvolil respondent sám z okruhu 
svých skutečných spolupracovníků. Jako hodnoticí kritéria byly použity následující skutečnosti: 
– teoretická připravenost 
– speciální znalosti oboru 
– praktické dovednosti oboru 
– praktické dovednosti 
– jazykové znalosti 
– práce s počítačem 
– znalosti z oblasti práce s lidmi 
– znalosti z oblasti organizace a řízení 
Uvedená kritéria hodnotili dotazovaní prostřednictvím této stupnice: 
– výborně 
– velmi dobře 
– dobře 
– dostatečně 
– nedostatečně 
Nejlépe byli pracovníci ohodnoceni v oblasti teoretické přípravy. Za výborně či velmi dobře 
připravené je považovalo 85,8 % dotazovaných. Následovaly praktické dovednosti (výborná a 
velmi 
dobrá připravenost u 82,7 % spolupracovníků), znalosti z oblasti práce s lidmi (výborná a velmi 
dobrá připravenost u 80,5 % spolupracovníků) a speciální znalosti oboru (výborná a velmi dobrá 
připravenost u 70,6 % spolupracovníků). Hůře byla hodnocena jejich práce s počítačem (výborná 
a velmi dobrá připravenost u 44,3 % spolupracovníků) a znalosti z oblasti organizace a řízení 
(výborná a velmi dobrá připravenost u 39,8 % spolupracovníků). Nejméně příznivě byly 
posouzeny 
jazykové znalosti pracovníků. Pouze 7, 6 % dotazovaných je považovalo za výborné či velmi 
dobré. 
V návaznosti na analýzu připravenosti spolupracovníků dotazovaných byly zjišťovány i konkrétní 
vzdělávací potřeby spojené s činnostmi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Zkoumané osoby 
byly požádány o názor na témata, která by měla být zařazena do již připravovaného kursu 
celoživotního 
vzdělávání. Dotazovaní mohli v této souvislosti zvolit následující varianty odpovědí: 
– určitě ano 
– spíše ano 
– spíše ne 
– určitě ne 
V tabulce je závažnost jednotlivých vzdělávacích potřeb prezentovaná procentem zvolených 
odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“. 
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Tabulka 1. Témata/oblasti, v nichž si respondenti přejí být vzděláváni 
Téma Určitě + spíše 
ano (v %) 
– vztah rodičů a dospívajících dětí v procesu uvolňování interpersonálních vazeb 85,7 
– nároky rozvodové situace 90,2 
– pravomoci orgánů sociálně-právní ochrany dětí 88,7 
– zastupování dětí při soudních jednáních 89,5 
– metodika šetření v rodině 92,5 
– posouzení vhodnosti návrhu na pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti 91,7 
– posouzení nutnosti odebrání dítěte z rodiny 94,0 
– výkon ústavní výchovy včetně sledování dodržování práv dětí v ústavních zařízeních 90,3 
– problematika závislosti na návykových látkách, hracích automatech u dospělých 73,0 
– problematika závislosti na návykových látkách, hracích automatech u dětí’ 98,5 
– problematika psychických onemocnění u dospělých 72,2 
– problematika psychických onemocnění u dětí 94,7 
– osvojení dítěte 95,5 
– péče o děti odsouzených matek 87,2 
– prevence syndromu vyhoření 92,5 
– syndrom vyhoření pracovníků, kteří se zabývají sociálně-právní ochranou dětí, 
a jeho řešení v návaznosti na jejich demografické, sociální a profesionální zázemí 92,5 
– relaxační techniky 87,2 
– dodržování pravidel role pracovníků zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí 93,2 
– práce s etnicky odlišnými rodinami 92,5 
– možnosti intervence v případech týrání, zanedbávání a sexuálního zneužívání dětí 99,2 
– posttraumatická stresová porucha u dětí se syndromem týraného 
a zneužívaného dítěte (CAN) 96,9 
– koncipování plánu osobnostního a odborného růstu pracovníků, 
kteří se zabývají sociálně-právní ochranou dětí 83,4 
– metodické a odborné aspekty ovlivňování činnosti pracovníků 
sociálně-právní ochrany dětí 87,9 
– orientace v platné národní a evropské legislativě 91,0 
– připravované změny legislativy v ČR týkající se sociálně-právní ochrany dětí 92,5 
– zahraniční modely práce s ohroženými dětmi a rodinami s důrazem na prevenci 80,5 
– teorie psychického vývoje dítěte 85,7 
– teorie rodinné komunikace 91,0 
– metodika komunikace s klientem (s dítětem, rodinou) 94,7 
– spolupráce s ostatními profesionály a institucemi 90,2 
 
 
Z předcházející tabulky vyplývá, že v podstatě všechna uvedená témata považovali dotazovaní 
za potřebnou součást celoživotního vzdělávání pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany 
dětí. 
S výjimkou problematiky závislosti na návykových látkách, hracích automatech a psychických 
onemocnění u dospělých vždy minimálně 80 % dotazovaných (většina však kolem 90 %) uvedla, 
že dané téma je třeba („určitě či spíše ano“) zařadit do zmíněného kursu. 
Avšak i témata týkající se „pouze“ dospělých považovalo za relevantní součást celoživotního 
vzdělávání více než 70 % dotazovaných. Důvodem poněkud nižšího procenta kladných odpovědí 
je 
patrně fakt, že ne všichni dotazovaní si spojili problematiku dospělé populace s otázkami 
ohrožených 
dětí. 
V posuzovaném seznamu mohli dotazovaní některá témata pochopitelně postrádat. Byli proto 
požádáni o jeho obsahové doplnění. Získané odpovědi byly rozděleny do devíti následujících 
kategorií: 
Kategorie č. 1 Domácí násilí 
Kategorie č. 2 Probace, mediace 
Kategorie č. 3 Náhradní rodinná péče 
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Kategorie č. 4 Problematika trestné činnosti dětí a mladistvých 
Kategorie č. 5 Komunikace s nespolupracujícími klienty 
Kategorie č. 6 Systém státní sociální podpory 
Kategorie č. 7 Práce s nezletilými klienty 
Kategorie č. 8 Nezletilí cizinci, Češi v cizině 
Kategorie č. 9 Jiná témata 
 
Celkem jsme získali 23 doplňujících návrhů. Domácí násilí dotazovaní spojovali především 
s bytovými problémy obětí domácího násilí a s otázkami viktimizace dětí. Probace a mediace byla 
pro zkoumané osoby spojena s rozvodovou a porozvodovou situací. 
V souvislosti s náhradní rodinnou péčí zdůrazňovali dotazovaní zejména problémy metod 
získávání rodin pro krátkodobou pěstounskou péči, práci s těmito rodinami (s ohledem na 
připravovanou 
novelu Občanského zákoníku), otázky poručenství a možnosti osvojení dítěte po vstupu do 
Evropské unie. Problematika trestné činnosti dětí a mládeže byla pochopitelně spojena s řešením 
otázek delikvence mládeže, či s právy a povinnostmi orgánu OSPOD. 
Komunikace s nespolupracujícími klienty byla spojena s problémy nedobrovolných klientů 
a agresívních osob. 
Otázky týkající se systému státní sociální podpory byly prezentovány velmi rozmanitými 
skutečnostmi. 
Dotazovaní se zmiňovali o finančním zabezpečení rodiny, o dávkách sociální péče v důchodové 
oblasti, o podmínkách pro výplatu sociálních dávek, či o stanovení vyživovací povinnosti 
u podnikatelů. Za nejzávažnější problémy práce s nezletilými klienty považovali dotazovaní 
právní 
úkony za nezletilé (dědické dohody, darovací smlouvy, úvěry ze stavebního spoření, spravování 
majetku apod). Zmiňována byla i metodika vedení pohovorů s nezletilými dětmi. 
Otázky nezletilých cizinců a Čechů v cizině jsou většinou mimo rozhodující kompetence úseku 
sociálně-právní ochrany dětí. Je to zřejmé i z odpovědí dotazovaných, kteří hovořili o spolupráci 
s cizineckou policií, vyřizování občanství na matrikách, řešení problémů zdravotního pojištění 
a zajišťování tlumočníků. Toto téma je spojeno i s aplikací mezinárodních právních norem 
vztahujících 
se k výkonu rozhodnutí o navrácení dítěte z ciziny, s činností úřadu pro mezinárodně-právní 
ochranu dětí apod. Z uvedených názorů však vyplývá, že dotazovaní nevyžadují rozšíření svých 
kompetencí a pravomocí. Spíše upozorňují na nutnost komplexnější a účinnější koordinace mezi 
jednotlivými institucemi kooperujícími v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. 
Mezi jinými tématy (kategorie č. 9) se objevila spolupráce sociálních pracovníků s policií, otázky 
asertivního jednání, syndrom zavrženého rodiče, exekuční řízení, podmínky správního řízení 
vyplývajícího ze zákona č. 359/199 Sb. ve znění pozdějších předpisů atd. 
Spokojenost s prací a názory na podmínky činnosti 
Dotazovaným byla položena otázka na jejich celkovou spokojenost v práci. Mohli zvolit čtyři 
varianty odpovědí: 
– zcela spokojen(a) 
– převážně spokojen(a) 
– někdy spokojen(a), někdy nespokojen(a) 
– převážně, příp. zcela nespokojen(a) 
Získaná data ukazují, že většina dotazovaných byla se svou prací spokojena (70,7 % zvolilo 
odpověď – zcela spokojen(a), nebo – převážně spokojen(a). Pouze 2,2 % dotazovaných bylo 
s prací převážně, příp. zcela nespokojeno. 
Nezjišťovali jsme však jen celkovou spokojenost samotných dotazovaných. Tito měli posoudit 
i spokojenost v práci u svých spolupracovníků. Na výběr měli tři možné odpovědi: 
– převážně spokojeni 
– někdy spokojeni, někdy nespokojeni 
– převážně nespokojeni 
Získali jsme obdobné výsledky jako v předcházejícím případě. Téměř polovina zkoumaného 
souboru (46,6 %) uvedla, že jejich spolupracovníci jsou převážně spokojeni, přibližně polovina 
dotazovaných (51,9 %) usoudila, že jejich spolupracovníci jsou někdy spokojeni, někdy 
nespokojeni. 
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Pouze 1,5 % zkoumaných pracovníků se domnívalo, že jejich spolupracovníci jsou v práci 
převážně nespokojeni. 
Dotaz na spokojenost spolupracovníků byla doplněna o informaci týkající se fluktuace na úseku 
sociálně-právní ochrany dětí. Získali jsme údaje o počtech pracovníků, kteří odešli na jiné 
pracoviště 
či o odchodu uvažují: 
– v průběhu minulého roku 
– v průběhu letošního roku 
– v současné době o odchodu uvažují 
V průběhu roku 2003 a 2004 to byla v podstatě pětina spolupracovníků (v roce 2003 20,3 % 
a v 2004 21,8 % spolupracovníků). V době šetření o odchodu prý uvažovalo 9,8 % 
spolupracovníků 
dotazovaných. Vzhledem k poměrně vysoké spokojenosti v práci se jedná o relativně vysoký 
počet 
faktických i potenciálních fluktuantů. Položili jsme si proto otázku, zda přístup ke zjišťování 
spokojenosti 
v práci nevytváří metodologický artefakt. 
Objasnit tuto situaci nám do jisté míry pomohla otázka na rozhodující příčiny realizované či 
potenciální fluktuace. Dotazované jsme požádali, aby uvedli, co podle jejich názoru bylo či je 
rozhodující příčinou, resp. příčinami, že někdo odešel, případně o odchodu uvažuje. Ze 
získaných 
výpovědí bylo vytvořeno pět kategorií, které je možné charakterizovat následujícím způsobem: 
Kategorie č. 1 Pracovní problémy 
Kategorie č. 2 Reorganizace státní správy 
Kategorie č. 3 Nedostatečné finanční ohodnocení 
Kategorie č. 4 Změny v životních cyklech 
Kategorie č. 5 Jiné důvody 
Jako nejčastější příčinu odchodu či úvah o odchodu uváděli dotazovaní reorganizaci státní 
správy (Kategorie č. 2). Jedná se např. o snižování počtu pracovníků a o přechod na jiné 
pracoviště. 
Na druhém místě se umístily tzv. jiné důvody (Kategorie č. 5), reprezentované především 
odchodem mimo obor, syndromem vyhoření, zdravotními problémy, osobními a rodinnými 
důvody, 
porušením pracovní kázně, nedostatečnou prestiží povolání, konflikty na pracovišti a nevyhovující 
pracovní dobou. Následovalo nedostatečné finanční ohodnocení (Kategorie č. 3) a změny v 
životních 
cyklech (Kategorie č. 4), jako je např. odchod do důchodu či nástup na mateřskou dovolenou. 
Nejméně častým důvodem byly podle názoru dotazovaných pracovní problémy (Kategorie č. 1). 
Jedná se o nedostatečnou kvalifikaci a kompetenci, nedostatek citu pro sociální práci a 
nezvládání 
přidělené agendy. 
Výsledky tedy prokázaly, že poměrně vysoká míra spokojenosti s vykonávanou prací není 
metodologickým artefaktem podávajícím zkreslující obraz sledované problematiky. Podle názoru 
dotazovaných jsou příčiny odchodu jejich spolupracovníků spojeny především s probíhající 
reorganizací 
státní správy a s řadou problémů, které se výkonu samotné profese dotýkají spíše 
zprostředkovaně 
či dokonce zcela okrajově. Jinými slovy, vztah k činnostem v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí je mnohdy podbarven spíše emotivně. Vykonávaná profese je chápána jako určité 
poslání, možný prostor pro zajímavou práci, využití vlastních schopností, či pro uplatnění 
získaných 
znalostí a zkušeností. 
Naproti tomu odchod nemusí vycházet z vlastního rozhodnutí pracovníků (reorganizace, změna 
životního cyklu, porušení pracovní kázně apod.), nebo může vyplývat z podmínek jeho 
každodenního 
života (nedostatek finančních prostředků, zdravotní problémy, osobní a rodinné důvody apod.). 
V návaznosti na sledování spokojenosti v práci jsme se zaměřili i na hodnocení pracovních 
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podmínek. Dotazovaní se měli nejdříve vyjádřit, nakolik jim vyhovují podmínky jejich práce. Mohli 
si 
vybrat ze čtyř možných variant odpovědí: 
– vyhovující 
– spíše vyhovující, i když by bylo možno řadu věcí vylepšit 
– spíše nevyhovující 
– nevyhovující 
Za vyhovující považovala podmínky pro svoji práci téměř jedna třetina (31,6 %) dotazovaných. Za 
spíše vyhovující, i když s určitými výhradami, je považovalo 63,2 % dotazovaných. Pouze 5,3 % 
zkoumaných pracovníků označilo svoje pracovní podmínky za spíše nevyhovující či nevyhovující. 
Tato data v podstatě nejsou v rozporu se závěry o již zmiňované poměrně vysoké spokojenosti 
dotazovaných i jejich spolupracovníků. Z prezentovaných výsledků však zároveň vyplývá, že 
existují určité výhrady k pracovním podmínkám. Jejich konkrétnější identifikaci umožnily výroky 
dotazovaných, ve kterých se pokusili charakterizovat nejzávažnější problémy spojené s jejich 
činnostmi. Získané výroky byly rozděleny do následujících devíti kategorií: 
Kategorie č. 1 Nedostatečný počet pracovníků 
Kategorie č. 2 Nevyhovující prostory 
Kategorie č. 3 Problémy související s reformami státní správy 
Kategorie č. 4 Nedostatek finančních prostředků 
Kategorie č. 5 Nedostatečná sociální síť 
Kategorie č. 6 Nevyhovující technické vybavení pracoviště 
Kategorie č. 7 Nedostatky v celoživotním vzdělávání 
Kategorie č. 8 Podceňování sociální práce 
Kategorie č. 9 Jiné problémy 
Za nejzávažnější problém, spojený s činnostmi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, považovala 
jedna třetina dotazovaných (33,3 %) nedostatečný počet pracovníků. Uvedli např. „při počtu tří 
pracovníků nastává problém se zastupitelností za běžných podmínek, jako je dovolená, účast 
u soudu, při výslechu mladistvých na policii, šetření v terénu, návštěva u lékaře a zejména v 
úřední 
dny“, „narůstající agenda při stejném počtu zaměstnanců“, či „nelze řádně pracovat se všemi 
klienty. Buď se s klienty pracuje povrchně, anebo s částí klientů intenzívně a s částí klientů vůbec 
ne. Navíc nezbývá čas na prevenci“. 
Za druhý nejzávažnější problém považovali zkoumaní pracovníci (17,2 %) nevyhovující prostory. 
Uváděli mimo jiné: „jsme dva v jedné kanceláři“, „máme malou kancelář, z toho vyplývá 
nedostatečná 
intimita při jednání s klienty“ apod. 
Na třetím místě se umístilo nevyhovující technické vybavení pracoviště. Za nejzávažnější 
problém 
je označilo téměř 14 % dotazovaných. Kromě nedokonalého vybavení počítači a nedostupnosti 
služebního auta bylo zmiňováno nedostatečné zajištění zázemí spočívající např. v chybějícím 
občerstvení v budově, a ve špatně vybavené kuchyňce neumožňující ohřev obědů pro pracovníky 
vracející se z terénu apod. 
Poměrně četná byla ještě kategorie jiné důvody. Uvedeme si proto některé výroky, které do ní 
byly zařazeny. Jednalo se např. o následující názory dotazovaných: „příliš velké soustředění na 
akutní problémy, bez hlubšího a do vzdálenější budoucnosti vedoucího uvažování“, „absence 
úvah, 
zda se jedná o zásah do blaha dítěte“, „nekompetentní zasahování (radními, zastupiteli) do 
výkonu 
sociálně-právní ochrany dětí“, „špatná spolupráce s policií ČR“, „nedostatečná spolupráce se 
základními školami a zdravotnickými zařízeními“, „absence supervize“ apod. 
V této kategorii se objevovaly i další výroky vyjadřující obavy ze ztráty zaměstnání, kritizující 
pracovní 
dobu či politické vlivy na obsazování vedoucích míst. Většina uvedených výroků však vypovídala 
o problémech v metodice práce a koordinaci činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí. 
Dále se budeme věnovat otázkám připravenosti a vzdělávacím potřebám dotazovaných a jejich 
spolupracovníků. 
Vztahy mezi proměnnými 
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Kromě deskripce získaných dat jsme se zaměřili i na rozbor vztahů mezi vybranými proměnnými. 
Cílem takto orientované analýzy bylo studium vlivu délky praxe v sociálně-právní ochraně dětí 
a případné existence samostatného oddělení sociálně-právní ochrany dětí na faktory 
spokojenosti 
spolupracovníků dotazovaných s vykonávanou prací a na názory týkající se konkrétních 
vzdělávacích 
potřeb spojených s jejich odbornými činnostmi. Nejdříve se zaměříme na otázky existence 
zmíněného samostatného oddělení. 
– Samostatné oddělení sociálně-právní ochrany dětí 
Fakt, zda je při odboru sociálních věcí obce je zřízeno samostatné oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí, se do zmíněných ukazatelů (faktorů spokojenosti spolupracovníků dotazovaných 
s vykonávanou prací a názorů na konkrétní vzdělávací potřeby) v podstatě nepromítl. Výjimkou 
byly 
pouze odlišnosti v názorech na zařazení dvou následujících témat do připravovaného kursu: 
problematika psychických onemocnění dospělých 
metodické a odborné aspekty ovlivňování činnosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí 
Zjištěné rozdíly ani v jednom případě neměly zásadní charakter. Jednalo se spíše o „důraz“, se 
kterým dotazovaní považovali obě témata za potřebnou součást připravovaného kursu. 
Oprávněnost tohoto závěru je zřejmá z následujících dvou tabulek. 
Tabulka 2. Vztah existence samostatného oddělení a názorů na potřebnost zařazení 
problematiky 
psychických onemocnění dospělých (v %) 
 
Názory na zařazení daného Existence samostatného oddělení 
tématu do programu kursu ano ne 
určitě ano 28,1 9,1 
spíše ano 42,7 65,9 
spíše + určitě ne 29,2 25,0 
Celkem 100,0 100,0 
Cn (koeficient standardizované kontingence) = 0,241 
 
Z tabulky 1 skutečně vyplývá, že relativně největší názorové rozdíly mezi dotazovanými lze 
identifikovat v kategoriích „určitě ano“ a „spíše ano“. Odpověď „určitě ano“ zvolilo 28,1 % 
dotazovaných 
z odborů sociálních věcí, v jejichž rámci bylo zřízeno samostatné oddělení, ale jen 9,1 % 
pracovníků, kde toto oddělení neexistovalo. Odpověď „spíše ano“ potom zvolilo 42,7 % 
dotazovaných, 
kde samostatné oddělení existovalo, a 65,9 % zkoumaných osob ze sociálních odborů bez 
tohoto oddělení. Sečteme-li však procento odpovědí „určitě + spíše ano“, nehraje existence 
samostatného oddělení sociálně-právní ochrany dětí v názorech zkoumaných pracovníků 
významnější 
roli (oddělení je zřízeno – 70,8 %, není zřízeno – 75,0 %). 
Přejdeme nyní k interpretaci další tabulky. 
 
Tabulka 3. Vztah existence samostatného oddělení a názorů na potřebnost metodických a 
odborných 
aspektů (v %) 
 
Názor na zařazení daného Existence samostatného oddělení 
tématu do programu kursu ano ne 
určitě ano 30,3 45,5 
spíše ano 60,7 36,4 
spíše + určitě ne 9,0 18,1 
Celkem 100,0 100,0 
 
Cn = 0,228 
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Toto téma považovaly za závažné častěji zkoumané osoby, u jejichž sociálního odboru nebylo 
ustaveno samostatné oddělení. Odpověď „určitě ano“ zvolilo 45,5 % těchto dotazovaných, oproti 
30,3 % pracovníků, kde toto oddělení existuje. Naopak tomu potom bylo u odpovědí „spíše ano“ 
(oddělení je zřízeno – 60,7 %; není zřízeno – 36,4 %). Součet odpovědí „určitě ano + spíše ano“ 
byl však opět poměrně vyrovnaný, i když méně než v předcházejícím případě (oddělení je 
zřízeno 
– 91 %, není zřízeno – 81,9 %). 
Délka praxe 
Délka praxe se významně promítla pouze do jednoho aspektu spokojenosti spolupracovníků 
dotazovaných, tj. do „možností využití vlastních znalostí, schopností a zkušeností“. Nejvíce 
spokojeni 
byli v tomto ohledu ti, kteří na daném úseku sociální práce byli déle než 10 let (82,0 % bylo 
převážně spokojeno). Převážně spokojeni však byli i pracovníci s kratší praxí (do 5 let – 75,6 %; 
6–10 let – 74,1 %). 
Do hodnocení potřeby vzdělávacích témat se délka praxe promítla jen v následujících případech: 
prevence syndromu vyhoření 
právní ochrana dětí a její řešení v návaznosti na jejich demografické, sociální a profesionální 
zázemí 
relaxační techniky 
Zjištěné rozdíly však opět neměly zásadní charakter. I zde se jednalo spíše o „důraz“, se kterým 
dotazovaní považovali dané téma za potřebné pro připravovaný kurs. 
 
Tabulka 4. Vztah délky praxe a názorů na prevenci syndromu vyhoření (v %) 
Délka praxe Názor na zařazení daného tématu do programu kursu Celkem 
určitě ano spíše ano spíše + určitě ne 
do 5 let 51,1 40,0 8,9 100 
6–10 let 33,3 51,9 14,8 100 
více než 10 let 70,5 26,2 3,3 100 
Cn = 0,311 
 
Dané téma považovali nejčastěji za potřebné dotazovaní s délkou praxe delší než 10 let, což by 
mohlo být i pochopitelné (70,5 % – určitě ano). Nelze však konstatovat, že s rostoucí délkou 
praxe 
se zvyšuje i počet těch, kteří otázky „syndromu vyhoření“ považují za závažné. Z tabulky 3 
vyplývá, 
že pro zařazení tohoto tématu do kursu byli nejméně často dotazovaní s délkou praxe 6–10 let 
(33,3 % – určitě ano). Sečteme-li však četnost odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“, nejsou rozdíly 
mezi jednotlivými kategoriemi příliš výrazné (do 5 let – 91,1 %; 6–10 let – 85,2 %; více než 10 let 
– 
96,7 %). 
 
Tabulka 5. Vztah délky praxe a názorů na tematiku právní ochrany dětí a její řešení v návaznosti 
na demografické, sociální a profesionální zázemí (v %) 
Délka praxe Názor na zařazení daného tématu do programu kursu Celkem 
určitě ano spíše ano spíše + určitě ne 
do 5 let 51,1 44,4 4,5 100 
6–10 let 30,7 47,0 22,3 100 
více než 10 let 70,5 26,2 3,3 100 
Cn = 0, 342 
 
Se zařazením tohoto tématu opět nejčastěji souhlasili dotazovaní s délkou praxe delší než 10 let 
(70,5 % – určitě ano). Za potřebné ho potom nejméně často považovali dotazovaní s praxí 6–10 
let 
(30,7 % – určitě ano). 
Sečteme-li četnosti odpovědí „určitě a spíše ano“, jsou rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi opět 
méně výrazné než v případě srovnání četností odpovědí „určitě ano“ a „spíše ano“ (do 5 let – 
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95,5 %; 6–10 let 77,7 %; více než 10 let 96,7 %). Skupina dotazovaných s délkou praxe 6–10 let 
se 
však svými názory na potřebnost daného tématu odlišuje, oproti předcházejícímu případu, 
poněkud výrazněji. 
 
Tabulka 6. Vztah délky praxe a názorů na význam relaxačních technik (v %) 
Délka praxe Názor na zařazení daného tématu do programu kursu Celkem 
určitě ano spíše ano spíše + určitě ne 
do 5 let 37,8 40,0 22,2 100 
6–10 let 18,5 66,7 14,8 100 
více než 10 let 52,5 42,6 4,9 100 
Cn = 0,352 
Z tabulky vyplývá, že i v případě názorů na význam relaxačních technik je situace obdobná jako 
v případě dvou předcházejících témat. Relaxační techniky považují za potřebné nejčastěji 
dotazovaní 
s délkou praxe delší než 10 let (52,5 % – určitě ano). Následovali pracovníci s délkou praxe 
do 5 let (37,8 % – určitě ano). Součty odpovědí „určitě ano a spíše ano“ jsou opět relativně 
vyrovnané 
(do 5 let – 77,8 %; 6–10 let – 85,2 %; více než 10 let – 95,1 %). Uvedená procenta však 
zároveň naznačují, že se zvyšující se délkou praxe narůstá počet dotazovaných, kteří relaxační 
techniky považují „určitě“ či „spíše“ za potřebné. 
Na závěr této podkapitoly si uvedeme tabulku vypovídající o vztahu věku dotazovaných délkou 
jejich praxe na úseku sociálně-právní ochrany dětí. 
Tabulka 7. Vztah mezi věkem dotazovaných a délkou jejich praxe na úseku sociálně-právní 
ochrany dětí (v %) 
Délka praxe Věk 
24–30 let 31–40 let 41–50 let 51–60 let 
do 5 let 70,0 46,9 31,1 5,6 
6–10 let 30,0 21,9 22,2 11,1 
více než 10 let 0,0 31,2 46,7 83,3 
Celkem 100 100 100 100 
Údaje obsažené v tabulce ukazují, že věk dotazovaných koresponduje s délkou jejich praxe. Více 
než deset let pracovalo na úseku sociálně-právní ochrany dětí 31,2 % dotazovaných ve věku 
31–40 let, 46,7 % ve věku 41–50 let a 83,3 % dotazovaných ve věku 51–60 let. Z toho zřetelně 
vyplývá, že pracovníci na daném úseku jsou poměrně stabilizováni a jejich fluktuace 
pravděpodobně 
nepředstavuje pro odbory sociálních věcí závažnější problém. 
Závěr 
Výsledky průzkumu umožnily konstruovat kurs celoživotního vzdělávání pro sociální pracovníky 
působící v organizacích zabývajících se sociálně-právní ochranou dětí. Kurs proběhl již dvakrát 
na 
katedře sociální práce FF UK v Praze. Jeho obsah a hodnocení frekventanty budou předmětem 
dalšího sdělení. 
Díky údajům z průzkumu bylo možné 
strukturovat témata, jimž je během kursu 
věnována pozornost, vyloučit některá původně 
uvažovaná a akcentovat, resp. přidat jiná, 
původně neplánovaná (např. spolupráci 
s jinými organizacemi, problematiku řízení 
vlastní práce). 
Náplň kursu byla však konstruována i podle 
jiných vstupů, než jakým byl průzkum vzdělávacích 
potřeb předpokládaných frekventantů. 
Limitovaná jazyková výbava potenciálních 
frekventantů a omezená možnost konfrontovat 
vlastní práci s modely zahraničními nás vedla 
k zařazení několika bloků reflektujících způsoby 
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práce s ohroženými dětmi a rodinami 
v zahraničí. K nim využíváme lektorů souběžně 
působících v denním studiu sociální práce na 
FF UK Praha. 
Použitá literatura: 
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální 
práce. Praha: Osmium, 1999. 
TOMEŠ, I., a kol. Vzdělávací standardy 
v sociální práci. Praha: Socioklub, 1997. 
 
1) Kontakt na autora: E-mail: oldrich.matousek@ 
ff.cuni.cz 
 



18 
 

Myty o roli socialnich pracovniků a pracovnic 

The Social Worker’s Role Myths 
Radka Janebova, Libor Musil 
Mgr. Radka Janebova1 vystudovala obor sociologie na Fakultě socialnich studii Masarykovy 
univerzity a obor socialni prace a socialni politika na Pedagogicke fakultě Univerzity Hradec 
Kralove, kde působi jako asistentka na katedře socialni prace a socialni politiky. Zabyva se 
předevšim metodami socialni prace a aspekty gender v socialni praci. 
Doc. PhDr. Libor Musil, CSc.,2 je vedoucim katedry socialni politiky a socialni prace Fakulty 
socialnich studii Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučuje kurzy zaměřene na teorie socialniho 
statu, organizačni kulturu a metodicke kurzy k psani zavěrečnych praci. Zabyva se vyzkumem 
kultury v organizacich služeb socialni prace. 
Abstrakt 
Socialni pracovnice a pracovnici si osvojuji mnoho roli, aby dosahovali cilů socialni spravedlnosti, 
zvyšovani kvality lidskeho života a rozvoje maximalniho potencialu každeho jedince, 
rodiny a skupiny ve společnosti: Zprostředkovavaji interakce mezi lidmi a jejich prostředim. 
Nikdy nepracuji v izolaci a podileji se na uplatňovani multidisciplinarnich přistupů. Jako profesionalove 
naplňuji vyhradni roli socialni prace – balancovani mezi pomoci a kontrolou. Posuzuji, 
planuji a řidi poskytovani peče a ochraňuji socialni blaho nejvice zranitelnych lidi a děti. 
K tomu musi umět zvladat dvě charakteristiky pomahajici osoby: odpovědnost a autoritu 
(moc). Socialni praci nelze rozhodně označit za lehke povolani. Charakterizuje ji značna nejistota 
při procesu rozhodovani, což může byt interpretovano jako zdroj stresu, ale zaroveň jako 
katalyzator růstu a profesionalizace socialnich pracovnic a pracovniků. Tento text se bude zabyvat 
vybranymi myty, ktere jsou spojeny s roli socialnich pracovniků a pracovnic. 
Abstract 
Social workers adopt many roles to achieve their goals of social justice, the enhancement of 
the quality of life of citizens, and the development of the full potential of each individual, family 
and group in society: Social workers operate at the interface between people and their environments. 
They never work in isolation and are always part of multidisciplinary approaches. 
Social worker is lead professional, fulfiling roles that only a social worker can do, negotiating 
a balance between care and control. Social workers should assess, plan, manage the delivery 
of care and safeguard the well-being of most vulnerable people and children. To do this 
social workers must learn manage two charakteristics of helping person: responsibility and 
authority (power). Social workers don’t have the easiest job in the world. The social work profession 
implies uncertainty in deciding process and although uncertainty can be a source of 
distress, it can also be a catalyst for growth and profesionalization of social workers. This text 
focuses on the role myths in the social work. 
 
Laicka veřejnost, akteři politiky, vedouci organizaci 
socialnich služeb a jejich podřizeni, 
socialni pracovniky3 nevyjimaje, maji o rolich 
socialnich pracovniků různorode představy. 
Očekavani vůči socialnim pracovnikům nejsou 
vůbec jednoznačna. Nejasnost identity 
socialni prace, ktera panuje v česke společnosti, 
přimo vyzyva ke vzniku různych mytů. 
Veřejne miněni ovlivňuji medialni kauzy, kde 
roli zle ježibaby, ktera krade děti z rodin, hraje 
„socialni pracovnice“, zatimco hodna Maruška 
je titulky na obrazovce označena jako 
pracovnice Fondu ohroženych děti přesto, že 
i ona děla socialni praci. 
Tento text se zabyva myty, ktere se svou 
vlastni roli spojuji socialni pracovnici. V průběhu 
několika let vzdělavani v oboru socialni 
prace jsme zaznamenali řadu kontroverznich 
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představ o roli socialnich pracovniků, ktere 
lze za myty považovat. Pojedname o těch, 
ktere podle našeho nazoru maji nejzavažnějši 
důsledky pro kvalitu socialni prace, a pokusime 
se s nimi polemizovat. Lze je zjednodušeně 
zformulovat nasledovně: 
• „Socialni prace je připadova prace (casework).“ 
• „Existuji dva typy socialnich pracovniků/ 
pracovnic: jedni dohližeji, zatimco druzi 
pomahaji.“ 
• „Mocnějši ve vztahu ,socialni pracovnik/ 
pracovnice–klient‘ je klient(ka).“ 
• „Socialni prace je založena předevšim na 
intuici socialnich pracovniků a pracovnic.“ 
• „Čim vice se socialni pracovnik/pracovnice 
drži předepsane metodiky, tim je vykon 
socialni prace kvalitnějši.“ 
• „Socialni pracovnik/pracovnice vždy odpovida 
za to, jak situace dopadne.“ 
• „Socialni pracovnik/pracovnice musi mit 
vždy jistotu při svem rozhodovani.“ 
Co jsou to „myty“? 
Ve slovnicich jsou s terminem „mytus“ spojovany 
tři vyznamy. Mytus byva za prve chapan 
jako „epos“ (bajne vypravěni), za druhe jako 
vypravěni o božske povaze některych jevů přirody 
nebo společnosti a ze třeti jako blud (viz 
např. Klimeš, 1981: 465; Velky, 1996: 657). 
Ve všech třech připadech se předpoklada, že 
„myty“ obsahuji smyšlenku, ktera „dotahuje 
realitu do podoby idealu podpořeneho alespoň 
častečnou realizaci“ (Velky, 1996: 658). Jinak 
řečeno, mytus se vždy opira o jev, jehož existenci 
jsme schopni zachytit, přičemž „vypravěč“ 
tomuto smysly, intuici a rozumem rozpoznatelnemu 
jevu přisuzuje širši platnost 
nebo vyznamnějši ulohu, než jakou je možne 
empiricky doložit. „Mytus“ prostě deklaruje 
jako obecně platny ideal nebo princip to, co 
ma v nam empiricky dostupnem světě omezeny 
dosah nebo platnost. Jsme napřiklad 
schopni zaznamenat blahodarny vliv slunce 
na pozemsky život, mytus však slunci může 
přisoudit status jedineho zdroje veškereho 
života. 
Uvedene charakteristiky „mytu“ jsou 
vlastni běžnym představam velke časti socialnich 
pracovniků o jejich vlastni roli. Je napřiklad 
zřejme, že čast socialnich pracovniků 
vykonava převažně administrativni činnosti. 
To ovšem neplati obecně, protože nezanedbatelna 
skupina lidi z tehož oboru vykonava složite 
komunikativni, rozhodovaci, koncepčni, 
koordinačni a podpůrne činnosti. Prvni zminěna 
kategorie socialnich pracovniků, včetně 
jejich nadřizenych, považuje administrativni 
pojeti sve role za obecně platny ideal, ktery 
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je vhodne prosazovat do praxe. Jina skupina 
spojuje svou roli s vykonem pestre škaly vyše 
uvedenych neadministrativnich činnosti. 
Protože sami patřime ke druhe z uvedenych 
skupin, pokusime se v teto stati postavit „administrativni 
ideal“ role socialniho pracovnika 
do kontrastu s „profesionalnim idealem“, 
přičemž tomu druhemu budeme stranit. Pokusime 
se tak podpořit krystalizaci dosud nejasne 
identity profese socialni prace. 
Mnozi socialni pracovnici maji o sve vlastni 
roli nejasne představy, ktere jsou podle nas 
zdrojem řady profesionalnich pochybeni, jejichž 
důsledkem je nizky status socialni prace 
ve společnosti. Domnivame se, že tato neutěšena 
situace podněcuje snahu socialnich pracovniků, 
kteři působi v praxi, najit nějaky zřetelny 
a ve společnosti uznavany ideal a identifikovat 
se s představou uřednika. Odsud 
potom prameni obliba vyše zminěneho mytu 
socialniho pracovnika-administratora. S dilčimi 
představami, ktere jsou současti tohoto 
mytu, se pokusime polemizovat. 
Mytus č. 1: Socialni prace je připadova 
prace 
Většina vyše uvedenych mytů je nějakym způsobem 
svazana s dohledem či kontrolou v socialni 
praci. Prvni z nami uvedenych je vyjimkou. 
Tyka se identity socialni prace samotne. 
Jedna se o představu, že socialni prace je prace 
s jednotlivcem. 
„Mym ukolem je rozdat lidem buchny4 a řict 
jim, jak bezpečně brat, a ne řešit jejich dalši 
problemy nebo měnit společnost, navic to nepatři 
ani do poslani naši organizace,“ rozčiloval 
se terenni socialni pracovnik z oblasti harm 
reduction5, když mu byl v ramci vzdělavani 
představen model socialni prace založeny na 
harmonizaci problemů, obtiži a potřeb klientů 
s požadavky prostředi. 
Uvedeny přiklad neni ojediněly. Řada pomahajicich6 

se domniva, že jejich intervence ma 
končit poskytnutim nalehave pomoci nebo vykonanim 
dohledu nad konkretnim klientem. 
Z tohoto hlediska intervence automaticky 
konči poskytnutim elementarniho poradenstvi 
nebo uplatněnim sankce vůči klientovi. 
Ma socialni prace byt skutečně vymezena takto 
uzce? Nechceme byt mesiaši česke socialni 
prace a hledat nejlepši z nejlepšich vymezeni 
či definic. Raději se pokusime na zakladě několika 
desitek českych i zahraničnich definic 
socialni prace z poslednich třiceti let vytyčit, 
jake role by socialni pracovnici měli zastavat: 
1. Připadova prace prolina celou historii 
socialni prace a zabira asi nejvice pracovniho 
času pomahajicich. Lze ji charakterizovat jako 
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praci s jednotlivcem v kontextu jeho nejbližšiho 
socialniho prostředi. Zahrnuje přimou praci 
s klienty v nepřiznive socialni situaci a jejich 
aktualnimi potřebami, problemy a obtižemi. 
Ukolem pomahajicich je podpořit jedince v řešeni 
situace a mobilizovat jejich kapacitu nebo 
v připadě potřeby zasahnout v jejich prospěch. 
S těmito činnostmi je v praxi spojeno balancovani 
pomahajicich mezi pomoci a kontrolou 
vůči klientům, kterežto je důležitou charakteristikou 
oboru socialni prace. 
Pokud je jedinou využitou metodou pomoci, 
byva připadova prace kritizovana pro 
svou jednostrannost a tendenci k ukazňovani. 
Termin „ukazňovani“ charakterizuje 
Laan (1998) jako užiti jemnych strategii 
moci k ovladani nestandardniho jednani. Za 
„jemne strategie moci“ jsou přitom považovany 
terapeuticke či poradenske rozhovory, 
v jejichž průběhu kladou pomahajici klientům 
otazky ohledně jejich aktivity při řešeni 
problemu (např. Co jste udělal pro to, abyste 
našel praci? Co ještě můžete udělat? Na čem 
byste mohla ušetřit?). Pomoci těchto otazek 
se problemy, ktere maji strukturalni charakter 
(např. ekonomicka krize, diskriminace, 
chybějici služby), převaději do jazyka psychologie, 
individualnich zaviněni a osobni 
odpovědnosti. Socialni prace se pak nezabyva 
chudobou, ale chudymi, nezabyva se patriarchatem, 
ale ženami, nezabyva se rasovou 
diskriminaci, ale Romy. 
Soustředěnim otazek na odpovědnost jedince 
vznika dojem, že i přičiny problemů 
jsou v jedincich, a odvraci se pozornost od 
strukturalni podstaty socialnich problemů. 
Napřiklad Dominelli (2002) v kontextu feministicke 
socialni prace upozorňuje, že připadova 
prace vede k individualizaci problemů, 
ktere jsou sdileny skupinově. Klienti a klientky 
jsou považovani za zdroj i řešeni problemu, 
což ovšem vede k ignoraci skrytych 
mocenskych mechanismů a dalši reprodukci 
oprese7. 
Pojeti role socialnich pracovniků jako „caseworkerů“, 
kteři pracuji vyhradně na rozvoji 
a mobilizaci klientů v nepřiznivych socialnich 
situacich, je podle nas těžko přijatelne, 
protože odporuje principu socialni spravedlnosti, 
ktery byva uvaděn v etickych kodexech 
socialni prace. V zajmu jeho naplněni by role 
socialniho pracovnika měla zahrnovat i dalši 
aspekty. 
2. Uvedene vymezeni připadove socialni 
prace se tykalo pouze zvladani nepřiznivych 
socialnich situaci. Většina definic socialni 
prace zahrnuje i aspekt „zlepšeni situace či 
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předchazeni situaci“. Socialni pracovnici by 
se neměli zaměřovat pouze na připady, „ktere 
již hoři“, ale měli by take aktivně monitorovat 
socialni rizika a ohrožene populace, vyhledavat 
zranitelne či rizikům vystavene lidi a nabizet 
jim včasnou pomoc. Přikladem mohou 
byt např. terenni programy nizkoprahovych 
zařizeni pro děti a mladež, ktere se snaži snižovat 
rizika souvisejici se způsobem života 
ohroženych děti a mladeže, nebo stabilizačni 
programy pro lidi ohrožene bezdomovstvim. 
3. V ohroženi či ve stavu krize se mohou 
ocitnout nejen jednotlivci, ale take rodiny, 
skupiny či komunity. To je dalši důvod, 
proč nelze socialni praci zredukovat na praci 
připadovou. Přikladem skupiny může byt 
svepomocna skupina bulimiček, jejimž cilem 
je podpořit efekty lečby v běžnem životě 
klientek. Přikladem komunity je socialnimi 
pracovniky podporovana spoluprace obyvatel 
oblasti s vyskytem velkeho počtu socialně 
vyloučenych lidi. 
4. Socialni prace by se měla zaměřovat nejen 
na praci s klienty, ale take na změny jejich 
socialniho prostředi. Johnson (1998) upozorňuje, 
že pomahajici maji tendenci vnimat prostředi 
spiše jako kontext než jako cil intervence, 
což vede k tomu, že cilem se stava jednostranna 
adaptace klienta na prostředi, nikoliv 
jejich vzajemna harmonizace. Ukol pracovat 
se socialnim prostředim může např. znamenat 
usili o změnu chovani rodiny či školy vůči 
dětem, ktere jsou vystaveny specificke zatěži, 
připadně o změnu širšich společenskych podminek, 
přiznivych pro socialni fungovani8 děti 
v obtižne situaci. Znamena to integrovat do 
prakticke socialni prace snahu o socialni změny. 
Pomahajici by měli v ramci sveho uvažovani 
hodnotit, zda nastaveni společenskych podminek 
nebrani socialnimu fungovani klientů. 
Pokud tomu tak je, je na mistě iniciovat proces 
změny. O ty lze usilovat různymi způsoby: od 
boje proti diskriminaci, přes upozorňovani na 
chybějici služby, k participaci na socialni politice 
komunity či statu apod. 
Setkavame se s tim, že socialni pracovnici 
na toto široke pojeti socialni prace rezignuji 
s odvolanim na to, že je nemaji v naplni prace 
a nemaji na ně čas, a vyslovuji obavu, že by šlo 
o „hazeni hrachu na stěnu“. Tim ovšem ze sve 
role vylučuji zprostředkovani interakce mezi 
klienty a jejich socialnim prostředim, ktere je 
tradičnim a jedinečnym ukolem socialni prace. 
Nechceme tvrdit, že vyše uvedene bariery 
širšiho pojeti socialni prace neexistuji. Stava 
se ovšem, že odvolavani se na ně je spiše 
zaminkou pro obhajobu uzce pojate, meně 
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kvalitni pomoci, než upřimnym steskem na 
špatne podminky pro vykon komplexně pojate 
socialni prace. 
Jedinečnym rysem role socialniho pracovnika 
by mělo byt komplexni posuzovani barier 
socialniho fungovani na straně klientů 
i na straně jejich prostředi. Pokud ma klient 
problem s hledanim zaměstnani, je třeba hodnotit 
bariery i zdroje na jeho straně i na straně 
prostředi z řady hledisek. Musil (2004) zdůrazňuje, 
že existuje řada pomahajicich oborů, 
jejichž cilem je rovněž pomoc v obtižnych životnich 
situacich. Nicmeně specifickym znakem 
socialni prace podle něj je zaměřenost na 
komplex různorodych okolnosti, ktere představuji 
specifickou životni situaci klienta. 
Mezi tyto okolnosti patři jak charakteristiky 
klientů (zdravotni nebo psychicky stav, faze 
životniho cyklu, finančni problemy atd.), tak 
socialniho prostředi (napjate rodinne vztahy, 
netolerance k odlišnostem, špatna situace na 
trhu prace, špatne zakony, nepřizniva demograficka 
struktura atd.). 
Pro uplnost je třeba zminit i opačny extrem. 
Radikalni socialni pracovnici, kteři považuji 
za rozhodujici přičinu problemů jedinců 
„společensky system“, maji sklon redukovat 
socialni praci toliko na usili o strukturalni 
změny společnosti. I takovy pohled je jednostranny, 
protože postrada schopnost nalezat 
bariery nebo možnosti na straně klientů. Navic 
se při rezignaci na připadovou praci tento 
přistup stava neschopnym dosahnout realne 
změny. 
Za zamyšleni stoji postesk, že usili jednotliveho 
socialniho pracovnika o změnu 
prostředi „stejně k ničemu nebude“. Pokud 
někdo pracuje s rodinou, ktera je kvůli zadluženi 
a nesplacene hypotece ohrožena bezdomovstvim, 
neměla by jeho pomoc končit 
u finančniho managementu (hledani přijmů, 
rozpočtovani aj.) a psychosocialni podpory. 
V připadě, že v dane komunitě neexistuji 
stabilizačni programy, zahrnujici mimo jine 
bezuročne půjčky pro takovouto cilovou skupinu, 
je třeba na to upozornit přislušne organy 
či kompetentni osoby. „Měnit prostředi“ 
neznamena vytvořit chybějici službu vlastnimi 
silami. Znamena to iniciovat proces, ktery 
by k jejimu vytvořeni vedl. Socialni pracovnik 
pak musi např. umět vysvětlit problemovou 
situaci a možnosti jejiho řešeni, argumentovat, 
jake vyhody řešeni problemu komunitě 
přinese, a naopak, jak se bude situace vyvijet, 
pokud ke změně nedojde. 
5. Předchozi odstavec upozorňuje na potřebu 
socialnich pracovniků spolupracovat 
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s jinymi odborniky uvnitř i vně socialni prace. 
Tato kooperace by měla zahrnovat nejen odkazovani 
klientů a spolupraci na řešeni „připadu“, 
ale take společne iniciovani a podporu 
služeb. Musil (2004) v souvislosti s důrazem 
na komplexitu socialni prace připomina, že 
nazirani na situaci jako na celek vyvolava potřebu, 
aby socialni pracovnici zajišťovali navaznost 
cilů, vazeb a činnosti s lidmi z jinych 
pomahajicich oborů. Absence takove spoluprace 
může mit pro kvalitu socialni prace, 
to je pro kvalitni pomoc klientům, fatalni nasledky. 
Z hlediska idealu profesionalniho pojeti 
role socialniho pracovnika nelze socialni praci 
redukovat na připadovou praci. Naopak se 
ukazuje, že z jejich definic vyplyva cela řada 
neopominutelnych činnosti, ktere přesahuji 
ramec prace s jednotlivcem. Nicmeně prace 
s jednotlivcem mezi aktivitami pomahajicich 
dominuje a je nejčastěji spojovana s dilematem, 
zda lze v socialni praci zaroveň pomahat 
i kontrolovat. 
Mytus č. 2: Existuji dva typy socialnich 
pracovniků/pracovnic: jedni dohližeji, 
zatimco druzi pomahaji 
V ramci nizkoprahovych zařizeni pro děti 
a mladež se sveho času objevila idea, že by bylo 
pro učel prace s dětmi a mladeži vhodne rozdělit 
pracovniky a pracovnice na ty, co dohližeji 
na pořadek, dodržovani pravidel a norem, 
a na ty, kteři nabizeji pomoc v obtižnych životnich 
situacich. Pro řadu z nich bylo velmi obtižne 
v ramci jedne instituce klienty a klientky 
karat a pote jim nabizet svou pomoc. 
Na tento mytus v socialni praci poukazuji 
např. Laan (1998), Ulehla (1999), či Salamon 
(2001), když popisuji problem řady pomahajicich 
přijmout dvojznačny zavazek socialni 
prace. Ulehla pak hovoři o přiklonu pomahajicich 
buď na stranu společnosti, přičemž se 
v takovem připadě stavaji „agenty společnosti“ 
a je pro ně typicky nedostatečny respekt ke 
klientům a lpěni na kontrole, nebo se přikloni 
na stranu klienta s postojem, že kontrola klientů 
neni současti socialni prace, rezignuji na 
zakazku ze strany společnosti, a pak se stavaji 
„obhajci klienta“. Idealni pozice je role „diplomata“ 
či prostřednika, ktery stoji mezi požadavky 
společnosti a způsoby klienta a pracuje 
na jejich vzajemnem souladu. 
Cestou, jak se vyrovnat s rizikem zaujeti 
obou jednostrannych pozic, je „reflektovani“, 
tedy soustavne sebe-pozorovani průběhu 
a efektů vlastni činnosti pracovnikem. Důležite 
je zejmena pochopit, kdo je „držitelem 
problemu“. Pokud problem vymezil klient, 
poskytuje socialni pracovnik „pomoc“, pokud 
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tak učinil jiny subjekt (např. pomahajici, 
instituce či jina osoba), vykonava „kontrolu“. 
Z hlediska dvojiho poslani socialni prace 
je vyznamna třeti možnost, kdy „pomoc“ 
i „kontrola“ jsou rovnocennymi metodami 
prace s klienty. 
Laan (1998) upozorňuje, že pomahajici tlači 
do jedne z krajnich pozic vnějši tlaky. Důraz 
na ekonomickou stranku věci, efektivitu nebo 
 
Tabulka č. 1: Přiklady jednostrannych pozic a vyvaženeho pojeti role socialniho pracovnika 
nebo pracovnice 

Role „obhajce klientky“: 
Přikladem takoveho přistupu je pracovnice nizkoprahoveho zařizeni pro děti a mladež, ktera 
se při komunikaci se šestnactiletou klientkou, ktera chce uteci z domu, protože ji rodiče 
zakazuji chodit s jejim přitelem pankačem, ztotožni s motivy klientky, o rodičich prohlasi, že 
ničemu nerozumi, že se divce nedivi, že chce uteci, a zepta se ji, jak ji může v utěku pomoci. 
Role „agenta společnosti“: 
Takovou pozici by zastavala pracovnice, ktera by klientce řekla, že rodiče maji pravdu, protože 
dotyčny je feťak, a že jestli uteče, tak si zniči život. Připadně by ještě dodala, že jde 
volat rodičům, aby jim řekla o jejim umyslu. 
Role „diplomata“: 
Přikladem vyvaženeho přistupu je pracovnice, ktera dokaže na jedne straně přibližovat 
klientce motivace rodičů a rizika a důsledky utěku z domu, ale na druhe straně respektuje 
motivy klientky a začina s ni pracovat na cestach, jak změnit postoje rodičů ke vztahu. 
Zdroj: Janebova, 2006. 
 

uspory mohou vest k identifikaci socialnich 
pracovniků se společnosti, a tudiž k důrazu 
na dohled. Naopak jednostranně pochopene 
postmodernisticke apely na riziko zneužiti 
moci ze strany pomahajicich vedou k neschopnosti 
poskytnout klientům jakoukoliv 
pomoc, protože v jakemkoliv ukonu mimo 
jejich objednavku je spatřovano riziko ukazňovani. 
Předpokladem zvladnuti těchto jednostrannosti 
je přijeti dvojznačnosti zavazku 
socialniho pracovnika: Emancipace klientů je 
možna pouze v ramci společnosti, a proto nelze 
rezignovat na ukazňovani. 
Salamon (2001) upozorňuje, že socialni 
prace ma dvoji ukol: „vykonavat službu“ 
a „vykonavat moc“. Klade otazku, zda dochazi 
ke zneužiti moci, když pomahajici musi dat 
přednost uředni moci před přanimi klientů. 
Tento problem podle něj vznika, pokud neni 
jasne, kdo kupuje nebo zadava od koho a pro 
koho. Když klade otazku, kdo je vlastně zakaznikem 
socialnich služeb, vnaši do socialni 
prace ekonomickou perspektivu. Zakaznikem 
je v ramci socialni prace ten, kdo službu 
plati, což jsou většinou společenske instituce, 
jako obce, kraje či stat, pro pracovniky a pracovnice 
zaměstnavatel. Pokud ma tedy platit 
ekonomickym myšlenim zdůvodněna zasada, 
že zakaznik ma vždycky pravdu, ma přednost 
zakazka instituce před přanimi klienta. Neznamena 
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to však, že objednavka klienta by 
měla byt ignorovana, ale že by měla byt chapana 
jako podmnožina zakazky instituce. 
Filozofie Salamona neni tak jednostranna, 
jak se může na prvni pohled zdat. Velky důraz 
klade totiž na nezbytnost vyjednavani mezi 
socialnimi pracovniky a platicimi institucemi 
o potřebach klientů takovym způsobem, aby 
byly dodržovany profesni principy socialni 
prace. Vyjednavani může vest k rozšiřeni služeb 
nebo ke změně jejich pojeti. Pokud pomahajici 
při vyjednavani neuspěje a usoudi, že 
pojeti služby odporuje principům socialni prace, 
doporučuje Salamon rozvazat pracovni poměr. 
Na otazku, kdy dochazi ke zneužiti moci 
ze strany pomahajicich, odpovida, že to je v situacich, 
kdy kontrolni role socialnich pracovnic 
a pracovniků neni zřetelna. Klienti a klientky 
by tak měli byt vždy na začatku kontaktu 
upozorněni na obě složky role pomahajicich. 
Např.: Naše materialni pomoc bude podminěna 
tim, že nam umožnite provadět kontrolni 
šetřeni, tykajici se vašich rodinnych poměrů. 
Tři vyše citovani autoři nabizeji cestu k vyrovnani 
se s problemem ambivalence. Socialni 
pracovnici by měli při vstupu do profese 
přijmout dvojznačnost sve role, měli by 
vědět, kdo je zadavatelem jejich služeb, měli 
by byt schopni svou pozici srozumitelně objasňovat 
klientům, měli by byt schopni rozpoznat, 
když je zadani v rozporu s poslanim 
socialni prace, a zaroveň by měli v průběhu 
prace s klienty reflektovat, na kterem zadani 
pracuji. 
Společensky zavazek socialni prace, a z něj 
vyplyvajici poslani kontrolovat, indikuje, 
že socialni pracovnici jsou držiteli určiteho 
opravněni vykonavat moc. Ne vždy jsou si pomahajici 
sve moci vědomi a ne vždy dokaži reflektovat 
jeji zdroje a projevy. 
Mytus č. 3: Mocnějši ve vztahu „socialni 
pracovnik/pracovnice–klient“ je klient(ka) 
Když byla pracovnikům a pracovnicim nejmenovaneho 
domova pro osoby se zdravotnim 
postiženim položena otazka, kdo je ve vztahu 
„pracovnik–klient“ mocnějši, jednohlasně 
odpověděli, že rozhodně klient. Později se 
ukazalo, že to bylo důsledkem nepochopeni 
Standardů kvality socialnich služeb ze strany 
vedeni domova, ktere si ochranu prav klientů 
vykladalo tak, že si od nich zaměstnanci musi 
dat vše libit. 
Tema moci byva většinou spojovano s vykonem 
jinych zaměstnani než pomahajicich 
profesi, předevšim policie. Nicmeně i socialni 
pracovnici jsou držiteli značne moci, ktera 
jim do jiste miry může usnadňovat praci 
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s klienty. Moc lze obecně definovat jako možnost 
ovlivňovat chovani a jednani druhych 
v souladu se zaměry pracovnika (Smutek, 
2006). Moc v socialni praci je třeba vnimat 
předevšim z hlediska jejich zdrojů a legitimity. 
Lze rozlišit dva hlavni zdroje moci. Jednak 
se jedna o moc, ktera plyne ze zavazku socialni 
prace vůči společnosti. Jedna se o moc 
institucionalně přidělenou (Kopřiva, 1997). 
Z titulu pravnich norem, řadů a předpisů 
instituci, ktere dodržovani těchto norem hlidaji, 
jsou socialni pracovnici opravněni a povinni 
zasahovat do určitych životnich situaci klientů. 
Jsou těmi, kdo mohou dat navrh na odebrani 
ditěte z rodiny nebo potrestat klienta zakazem 
vstupu do klubu. 
Druhym zdrojem moci je pouhy fakt, že 
klienti potřebuji něco, v čem jim mohou socialni 
pracovnici pomoci. Pomahajici maji 
informace, znalosti nebo dovednosti, ktere 
jejich klienti nemaji. Tento deficit vede klienty 
do pozice bezmocnějšich (Kopřiva, 1997). 
Moc pomahajicich se projevuje v tom, že rozhoduji 
o tom, do jake miry použiji sve dovednosti 
ve prospěch klientů, jaky prostor pro 
rozhodovani jim ve vztahu daji, jak k nim budou 
přistupovat. 
Z hlediska legitimity je moc uživana 
opravněně nebo neopravněně. Řada zasahů 
ze strany pomahajicich je zneužitim moci, byť 
oni sami se domnivaji, že jejich konani bylo 
opravněne. Pokud pomahajici moc, kterou 
maji nad klienty, využiji, mělo by pro ně byt 
samozřejme, že svůj postup ospravedlni (legitimuji). 
Laan (1998) upozorňuje, že legitimace 
nespočiva v neustalem vysvětlovani postupu, 
ale v připravenosti to udělat vůči všem 
zainteresovanym subjektům (klientům, jejich 
rodinam, opatrovnikům, kolegům, nadřizenym, 
donatorům, mediim)9. 
Jak ukazuji nejrůznějši kauzy, souvisejici 
předevšim se socialně-pravni ochranou děti, 
je schopnost legitimace Achillovou patou česke 
socialni prace. Vedouci organizaci v připadě 
nejasne kauzy většinou vyhlasi informačni 
embargo, odůvodněne ochranou důvěrnych 
informaci o klientovi, aniž by připustili, že legitimace 
se važe k principům prace, a nikoliv 
k soukromym datům klientů. 
Moc přidělena společnosti a moc vyplyvajici 
ze vztahu pomahani mohou byt užity legitimnim 
nebo nelegitimnim způsobem, jak 
ukazuje nasledujici tabulka. 
Pro zjednodušeni byl užit termin „moc“, 
nicmeně řada autorů raději hovoři o autoritě. 
Nejběžnějši vymezeni rozdilu mezi nimi charakterizuje 
autoritu jako legitimni moc. Kopřiva 
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(1997) spojuje termin autorita s přirozenou 
moci pomahajicich. Musil (2004) podle 
Yelaji označuje terminem „autorita“ uznani 
legitimity moci socialniho pracovnika či pracovnice 
klientem či klientkou. 
Zdrojem moci je tedy jak profesni poslani 
kontrolovat, tak poslani pomahat. Z těchto 
důvodů je potřebne uvědomovat si zdroje 
moci i možnosti jejich projevů. Existuji dva 
zakladni prostředky, jak nakladat uvažlivě 
s moci. Jednak jsou to sebereflexe a sebepoznani, 
skrze ktere by pomahajici měli dobře 
poznavat, jak jejich potřeby, hodnoty, zkušenosti, 
životni filozofie a styl ovlivňuji způsob 
prace. Dale je to soustavne reflektovani 
principů vlastniho rozhodovani. Pokud chybi 
u pomahajicich reflexe vlastni moci, jen obtižně 
se s ni mohou naučit uvažlivě nakladat. 
Nejsou pak schopni odlišit momenty, ve kterych 
je užiti moci legitimni a ve kterych naopak 
nikoliv. Jednim ze zavažnych důsledků 
byva přijeti kompletni odpovědnosti za řešeni 
problemovych situaci. 
Mytus č. 4: Socialni pracovnik/pracovnice 
vždy odpovida za to, jak situace dopadne 
„Sehnala jsem ji zaměstnani, ale ona do něj 
nenastoupila. Asi jsem se měla vic snažit.“ 
Podobně jako v připadě tohoto vyroku socialni 
pracovnici někdy citi odpovědnost za 
to, jak situace dopadne. Kladou si vinu za to, 
že klienta neuchranili před problemem, že se 
jim ho nepodařilo dotlačit do určite aktivity, 
že nezabranili určitemu činu. Tento tlak mohou 
zvyšovat obviňujici otazky a vytky z okoli 
pomahajicich. Je na mistě položit si otazku, 
za co jsou socialni pracovnici ve sve profesi 
odpovědni. 
 
 
Tabulka č. 2: Přiklady užiti moci u přidělene moci a moci vyplyvajici ze vztahu 

Legitimni Nelegitimni 
Přidělena Opravněne užiti mechanickeho 
omezeni klienta 
Navrh na odebrani ditěte z rodiny 
bez uvažliveho prošetřeni situace 
(př. Půlnočni bouře10) 
Moc vyplyvajici ze 
vztahu pomahani 
Využiti odbornych znalosti a dovednosti 
při řešeni situace klienta 
Nalepkovani, stigmatizace, vysmivani, 
ponižovani, atd. 
 
 
Pokud budeme respektovat jednu ze zakladnich 
hodnot socialni prace, kterou je pravo 
klienta na sebeurčeni, nezbyva než konstatovat, 



29 
 

že pokud nechceme klientům upirat 
pravo volby, měli by to byt pravě oni, kdo 
ma největši vliv na to, jak situace dopadne. 
Klientska zodpovědnost se važe k volbě řešeni, 
zatimco socialni pracovnici zodpovidaji za 
kvalitu procesu pomoci. Odpovědnost socialniho 
pracovnika se važe k tomu, že (Johnson, 
1998): 
• Přijima a akceptuje klienta a vytvaři s nim 
pozitivni pracovni vztah.11 

• Poskytne klientovi nahled na jeho situaci.12 

• Stabilizuje situaci klienta takovym způsobem, 
aby se mohl adekvatně rozhodnout. 
13 

• Mobilizuje zdroje klienta. 
• Mobilizuje komunitni zdroje. 
• Doda klientovi informace o zdrojich, službach 
a institucich. 
• Využije všechny sve profesionalni znalosti 
a dovednosti ve prospěch klienta. 
Socialni pracovnici by neměli přejimat 
odpovědnost, ktera naleži klientovi. Mohou 
však nastat situace, kdy se takove převzeti odpovědnosti 
stava legitimnim. Je tomu jednak 
u těch, kteři se nemohou chranit sami (tyka se 
hlavně děti, ale je vždy třeba individualně zvažit, 
za co dane ditě již odpovědnost nest může 
a za co nikoliv, lidi s mentalnim postiženim či 
seniorů s demenci), a jednak u těch, kteři nejsou 
socialně odpovědni (tyka se těch, kteři 
odmitaji respektovat prava druhych nebo je 
svym jednanim ohrožuji). Socialni pracovnici 
pak musi vyvažovat dvě primarni hodnoty 
socialni prace, „pravo klienta na sebeurčeni“ 
a „socialni odpovědnost za ohrožene“ (Johnson, 
1998). 
Zda pomahajici převezme odpovědnost 
za klienta či nikoliv, zavisi na jejich kompetencich. 
Kompetenci lze vymezit jako 
schopnost se v dane situaci podle okolnosti 
s nadhledem rozhodnout. Laan (1998) 
v teto souvislosti navrhuje zkoumat tři typy 
kompetenci: 
1. Za prve kompetenci klientů popsat situaci, 
respektive posuzovat fakta či „pravdu“. 
Pokud je klient schopen vymezit svou situaci, 
zamyšlet se nad jejimi přičinami a zvažovat 
dalši vyvoj situace, maji tzv. „instrumentalni“ 
kompetenci (např. žena připusti, že ji partner 
bije). 
2. Druha, „socialni“ kompetence zahrnuje 
schopnost formulovat, jak by se situace měla 
vyvijet, „jak by to mělo byt spravně“ (např. 
žena připusti, že nasili v rodině neni spravne, 
a chce situaci doma změnit). 
To, že klient popisuje situaci a sve představy 
o změně jinym způsobem než pomahajici, 
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neznamena, že obě kompetence nema. Odlišnost 
nahledu a představy o situaci neznamena 
nekompetenci klienta. Naopak, pokud 
je schopen o situaci diskutovat, byť s jinymi 
představami než pomahajici, jedna se o kompetentni 
osobu. 
Někdy mohou byt obě kompetence narušeny 
sniženym intelektem jedince, jindy se mohou 
podřizovat panujicim strukturam vztahů 
např. v rodině. 
3. Třeti kompetenci Laan nazyva „expresivni“. 
Ta zahrnuje schopnost autenticity, 
tedy potencialu navazat dobry vztah s pomahajicim. 
V řadě připadů klienti nedůvěřuji 
pomahajicim nebo se s nimi pokouši manipulovat 
a pak nelze posuzovat ani prvni dvě 
kompetence, protože jsou ovlivněny malou 
věrohodnosti klienta. 
Pokud klienti zminěne kompetence maji, je 
třeba ponechat odpovědnost za volbu na nich. 
Pokud nikoliv, odpovědnost by měli uvažlivě 
přebirat socialni pracovnici. Ti by měli byt 
schopni rozpoznat kompetence svych klientů. 
Nejlepšim nastrojem pro to jsou dialog, 
ale take pozorovani, analyza dokumentace 
a spoluprace s dalšimi odborniky. 
Např.: Sedmdesatileta klientka domova 
pro seniory navazala poměr se třicetiletym 
mužem, ktery ji finančně využival. Socialni 
pracovnice se rozhodla toto tema s klientkou 
otevřit. Ze vzajemneho dialogu vyplynulo, že 
klientka si uvědomuje finančni motiv sveho 
přitele i určitou obecnou nepřijatelnost jeho 
jednani, nicmeně přesto se rozhodla ve vztahu, 
ktery definovala jako posledni životni radost, 
setrvat. Vzhledem k tomu, že klientka prokazala 
všechny tři kompetence, socialni pracovnice 
přenechala odpovědnost za rozhodnuti na 
klientce. 
Je třeba zdůraznit, že v připadě, kdy socialni 
pracovnik dospěje k nazoru, že klient 
neni kompetentni, nemělo by to znamenat 
definitivni převzeti odpovědnosti. Naopak, 
pokud je to možne, mělo by byt cilem pracovat 
spolu s nim na vytvořeni či obnoveni chybějicich 
schopnosti. K tomu lze využit jako 
prostředky dialog, společne planovani cilů, 
učeni napodobou apod. K posledně jmenovanemu 
uvadi ve sve knize krasny přiklad Laan 
(1998: 66), když popisuje, jak klientka pote, 
co viděla jednat socialni pracovnici se svym 
otcem, ziskala sama schopnost postavit se 
jeho manipulativnimu vlivu. 
Ať skutečna nebo domněla odpovědnost 
socialniho pracovnika vedou k nezbytnosti 
rozhodovat o životě druhych lidi. Pro řadu 
pomahajicich je tato nezbytnost frustrujici, 
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protože by měli radi jistotu ohledně svych 
rozhodnuti, a pokud ji nemaji, trpi pochybnostmi 
o sve profesionalitě. 
Mytus č. 5: Socialni pracovnik/ 
pracovnice musi mit vždy jistotu při svem 
rozhodovani 
Socialni pracovnik se trapi otazkou, zda matka 
zanedbava sve ditě, či nikoliv. Chtěl by mit 
jistotu, aby věděl s určitosti, zda zasahnout, 
nebo nezasahovat. Svou nejistotu považuje za 
vlastni selhani. 
Pro socialni praci je typicke, že většinou 
nema stanovena žadna absolutni pravidla 
nebo kriteria, podle kterych by měli pomahajici 
postupovat. Jednak formulace zakonů 
poskytuji značny prostor pro individualni, 
respektive situačni rozhodovani, jednak nejsou 
některe oblasti působeni pokryty žadnou 
legislativou. Voditka v podobě etickeho kodexu 
či standardů kvality jsou spiše orientačni. 
Situace klientů a jejich reakce na jednani socialniho 
pracovnika jsou proměnlive a těžko 
vyzpytatelne. V praxi pak chybi jistota při 
rozhodovani. V tomto směru ma jednodušši 
pozici lekařska věda, ktera ma k dispozici 
přesne přistroje a metody, se kterymi dokaže 
s vysokou pravděpodobnosti rozpoznat přiznaky 
nemoci a zvolit mezi standardizovanymi 
modely lečby. Oproti tomu pomahajici 
v socialni praci ma v ramci sveho rozhodovani 
k dispozici techniky rozhovoru, pozorovani 
nebo studia dokumentů (většinou v podobě 
dokumentace nebo posouzeni ze strany jinych 
odborniků). Ani u jedne z těchto technik 
však nema jistotu, že ziskane informace jsou 
validni a představuji dostatečny podklad pro 
jasně zacilene rozhodovani. 
Nejistota klade vysoke naroky na schopnost 
socialnich pracovniků rozhodovat se 
v nejistych situacich. Zadavatele a veřejnost 
vnimaji neurčite vysledky, často však nevědi 
nic o složitosti a neurčitosti rozhodovani, 
ktera jim předchazi. 
Socialni pracovnici se nejistotou velmi trapi 
a maji pocit, že svou praci dělaji špatně, 
protože si nemohou byt jisti, k čemu jejich 
rozhodnuti povedou. Laan (1998) ma k nejistotě 
zcela opačny postoj a naopak ji zakomponoval 
do sve definice profesionality, kterou vymezuje 
jako „schopnost zachazet s nejistotou 
volby“. Nelze absolutně vyloučit chyby, lze je 
pouze redukovat na minimum tim, že posuzovani 
pomahajicich bude co nejotevřenějši 
a bude odpovidat kontextu situace. Ještě dal 
zachazi postmodernisticka perspektiva v socialni 
praci, ktera nejistotu interpretuje jako 
pozitivni kvalitu. Oproti tradičně orientovanym 
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pomahajicim pro ni nejistota znamena 
otevřenost, kladeni si stale novych otazek, 
sebereflexi a reflexi situace, zkratka jde o cestu 
k minimalizaci chyb (Fook, 2000), kterych 
se obory typu lekařstvi dopouštěji v důsledku 
zjednodušeni, ktera lekařům umožňuji standardizovat 
rozhodovaci procedury. 
V socialni praci zkratka většinou nelze dosahnout 
jistoty při rozhodovani, lze se ji pouze 
přibližovat, a to je ukolem pomahajicich. 
Někteři řeši nejistotu striktni aplikaci metodiky, 
jini naopak spolehaji na intuici. Obě cesty 
jsou ovšem značně zjednodušujici, jak ukazuje 
polemika s nasledujicimi dvěma myty. 
Mytus č. 6: Socialni prace je založena 
předevšim na intuici socialnich 
pracovniků a pracovnic a mytus č. 7: Čim 
vice se socialni pracovnik/pracovnice 
drži předepsane metodiky, tim je vykon 
socialni prace kvalitnějši 
Lze nalezt dvě protikladne představy o roli socialnich 
pracovniků. V prvnim připadě je socialni 
prace vnimana jako intuitivni činnost, 
nepřiliš podložena metodikou, a jednani pomahajicich 
se odviji od toho, „jak to citi“. 
Druha představa, kterou lze spojovat s byrokratickym 
způsobem prace, vychazi z premisy, 
že jen doslovne dodržovani směrnic či metodiky 
zaručuje kvalitni praci. 
V prvnim připadě pomahajici inklinuji 
k intuici proto, že buď neznaji vhodnou metodiku, 
nebo se jim neosvědčily učebnicove 
postupy prace a jen obtižně se daři hledat cile 
prace s klienty, natož uzavirat kontrakty. Rizikem 
tohoto přistupu je předevšim tendence 
jednostranneho ovlivňovani klientů podle 
subjektivnich představ pomahajicich. Naopak 
lpěni na předpisech může byt na jedne 
straně důsledkem tlaku organizaci snižovat 
rizika pochybeni, ale take k němu přispivaji 
samotni socialni pracovnici, když chtěji eliminovat 
vlastni pocity nejistoty, vyplyvajici 
z individualniho posuzovani situace klienta. 
Laan (1998) tento typ situace, kdy je dialog 
s klientem nahrazen standardizovanym postupem 
rozhodovani, založenym na neosobnich 
pravidlech, nazyva kolonializaci životniho 
světa instrumentalnim jednanim.14 

Cestou, jak se vyhnout oběma rizikům – 
jak kolonializaci (byrokratizaci), tak intuitivni 
praci15, je Laanův (1998) koncept „uvažlive 
pomoci“. Ten stoji na třech kriteriich kvality 
pomoci. Prvni dvě kriteria se snaži předejit 
riziku, že pomahajici bude klientovi vnucovat 
sve vlastni představy o situaci (ukazňovani): 
1. Aby nedochazelo k manipulaci s klienty, 
musi si pomahajici klast nasledujici otazku: 



33 
 

Věnoval pomahajici přiměřenym způsobem 
dostatek pozornosti všem aspektům problemove 
situace? Z teto otazky lze vyvodit prvni 
kriterium kvality, ktere lze nazvat „kriterium 
komplexnosti posouzeni situace“. Aby byla 
situace posuzovana jako komplexni, musi byt 
splněna podminka, že pomahajici věnoval(a) 
vyvaženou pozornost objektivnim, socialnim 
i subjektivnim aspektům problemove situace. 
To znamena, že je nezbytne zabyvat se spolu 
s klientem otazkami: 
a) Jak situace vypada? Jake jsou jeji přičiny? 
Jak se bude dal vyvijet, pokud nedojde 
k nějake změně? Timto způsobem lze zjistit 
„objektivni“ aspekty situace. 
b) Oproti tomu „socialni“ aspekty situace lze 
zjistit diskusi o tom, jak by situace měla 
vypadat, aby byla hodnocena jako „normalni“ 
(např. diskuse o tom, zda a nakolik 
jsou přijatelne tělesne tresty u děti). 
c) „Subjektivni“ aspekty problemove situace 
zahrnuji otazky ohledně vzajemne důvěry 
mezi pomahajicim a klientem. 
Rovnocenne zahrnuti všech tři aspektů situace 
do pozornosti pomahajiciho je nezbytnou 
podminkou uvažlive pomoci. Jinak dojde 
k redukci obrazu situace klienta na jeji dilči 
vysek. 
2. K riziku ukazňovani se važe ještě jedna 
otazka, ktera zni: Byl klient bran važně a byly 
respektovany jeho vlastni hodnoty? Aby zněla 
odpověď kladně, musi byt splněna podminka 
„dialogu mezi pomahajicim a klientem“. 
Klient představuje sve nahledy a představy 
o situaci a v ramci otevřene diskuse je hledana 
shoda mezi oběma stranami. Tento dialog 
by měl splňovat dvě podminky: Za prve by měl 
zahrnovat celou komplexitu situace (fakta, 
normy i vzajemnou důvěru) a za druhe analogicky 
předpoklada u obou stran kompetentnost 
diskutovat ve všech třech oblastech16. 
3. Třeti a posledni kriterium „uvažlive pomoci“ 
Laan (1998) nazyva „kriteriem metodickym“. 
Socialni pracovnici si maji klast 
otazku, zda byla poskytnuta přiměřena pomoc 
s využitim všech metodickych prostředků, ale 
zda zaroveň nedošlo v důsledku užite metodiky 
k redukci reality a pochybeni. Jednoduše 
řečeno, metodiky musi pomahat, nikoliv svazovat. 
V připadě organizaci socialnich služeb 
k tomu může dochazet napřiklad tehdy, když 
organizace striktně trva na uzavřeni kratkodobeho 
kontraktu a posleze vyžaduje jeho 
bezpodminečne naplněni, přesto, že u klientů 
postupně dochazi ke změně cilů a objednavky. 
U byrokratickych organizaci je riziko „kolonializace“ 
neosobnimi pravidly ještě mnohem 
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vyšši. Na jednu stranu sice pravidla napomahaji 
tomu, aby byl system stejny pro všechny, 
a take určite odcizeni, ktere panuje mezi 
klientem a spravcem socialnich davek, čini 
zavislost na systemu meně stigmatizujici. Na 
druhou stranu, pokud dochazi k rozšiřovani 
metodikou danych, neosobnich a standardizovanych 
pravidel rozhodovani i na oblasti, 
ktere lze jen obtižně kategorizovat, a je v těchto 
oblastech eliminovan dialog, pak takova 
aplikace standardizovane metodiky slouži 
vice cilům organizace než klientům.17 

Zavěrečne poznamky 
Předchozi text ukazuje, že stěžejni roli socialnich 
pracovniků neni ani filantropie, ani distribuce 
davek, ale přemyšleni. Socialni pracovnici 
by měli předevšim reflektovat postupy 
sve prace a situace klientů, a to vždy s ohledem 
na jejich jedinečnost a neopakovatelnost. Pouze 
tyto postupy a s nimi spojene schopnosti 
umožňuji uvažlive rozhodovani. 
Nicmeně k tomu, aby se pojeti role socialnich 
pracovniků vice přiklonilo k idealu profesionala, 
nepostači apely na socialni pracovniky. 
Vyjasňovani identity socialni prace je 
současti celkoveho vyvoje tohoto oboru v naši 
zemi. K te za posledni vice něž desitku let přispěly 
předevšim vznik etickeho kodexu, tvorba 
minimalniho standardu vzdělavani v socialni 
praci, vznik profesnich asociaci, rozvoj teorii 
a metodik socialni prace a take určita kontrola 
nad vstupem do profese, kterou garantuje zakon 
o socialnich službach č. 108/2006 Sb. Na 
druhou stranu chybi shoda o definici socialni 
prace, realně nefunguje zastřešujici profesni 
asociace, ktera by hajila zajmy všech socialnich 
pracovniků, chybi standardy vykonu socialni 
prace a eticky kodex pojaty tak, aby se 
mohl stat oporou socialnich pracovniků při 
řešeni etickych dilemat. Rozpracovani takto 
pojateho kodexu a standardů vykonu, ktere 
by na jedne straně pracovniky orientovaly při 
rozhodovani a na straně druhe by zaroveň 
sloužily jako kontrolni mechanismus kvality 
prace, by vyraznym způsobem mohlo přispět 
ke změně idealů, o něž se u nas pojeti role socialniho 
pracovnika opira. 
Poznamky 
1 Kontakt: Radka.Janebova@uhk.cz. 
2 Kontakt: musil@fss.muni.cz. 
3 Vzhledem k požadavku vyšši přehlednosti textu 
jsme se rozhodli uživat generickeho maskulina 
– tedy mužskeho rodu pro rod žensky. Protože 
si uvědomujeme určitou miru zneviditelněni 
žen při použivani mužskeho rodu, rozhodli 
jsme se alespoň v nazvech mytů a v nazvu celeho 
textu zachovat vyjadřeni obou rodů. 
4 Slangove označeni pro injekčni střikačky. 
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5 Harm reduction je strategie prace, většinou 
uživana s uživateli a uživatelkami drog, jejimž 
cilem je snižovat rizika spojena s uživanim 
drog (metodami vyměny injekčniho materialu, 
poradenstvim k bezpečnemu uživani, dalšim 
socialnim poradenstvim, odkazovanim apod.). 
Cilem je snižit riziko rozšiřovani infekčnich nemoci 
do společnosti a snižovani dalšich, s drogami 
spojenych rizik, jako jsou kriminalita, 
umrtnost, socialni problemy a ekonomicke nasledky. 
6 Uvědomujeme si, že termin „pomahajici“ neni 
optimalni při označovani socialnich pracovniků 
a pracovnic. Nicmeně vzhledem k nedostatku 
jinych synonym a pro větši čtivost textu 
jsme se ho rozhodli v omezene miře použivat. 
Pojem „pomahajici“ tedy v ramci tohoto textu 
zahrnuje jak vyznam pomoci, tak dohledu či 
kontroly. 
7 Terminem „oprese“ byva označovano strukturalni 
znevyhodněni určitych skupin, kterym 
jsou ve společnosti systematicky upirana některa 
prava a možnosti, ktere jsou běžně dostupne 
většinove časti společnosti nebo jeji elitě. 
Strukturalni znevyhodněni je považovano 
buď za vysledek zaměrne manipulace ze strany 
elity, nebo za nezamyšleny efekt fungovani 
společenskych instituci. 
8 Termin „socialni fungovani“ lze zjednodušeně 
vysvětlit jako klientem akceptovane uplatňovani 
tohoto klienta ve společnosti, ktere neni 
v rozporu s očekavanim socialniho prostředi. 
9 Pro organizace socialnich služeb mohou v tomto 
směru byt voditkem Standardy kvality socialnich 
služeb (Vyhlaška č. 505/2006 Sb., kterou 
se provaději některa ustanoveni zakona o socialnich 
službach) a průvodce poskytovatele 
socialnich služeb (Zavaděni standardů kvality 
socialnich služeb do praxe). 
10 Kauza, ve ktere dala socialni pracovnice navrh 
na odebrani ditěte z rodiny na zakladě argumentů, 
že rodiče pojmenovali holčičku Půlnočni 
bouře, žili alternativnim způsobem života 
a odmitali očkovani. Na druhou stranu je třeba 
při hodnoceni postupu socialni pracovnice 
vzit v uvahu, že informace mohly byt do značne 
miry zkresleny medii. 
11 Přesto, že je pracovnik např. antirasista, je 
schopen navazat profesionalni vztah se 16letym 
mladikem, ktery inklinuje k hnuti skinheads. 
12 Rodičům zanedbavajicim peči o sve děti např. 
vysvětli, jake pro ně může mit trvani tohoto stavu 
důsledky, aby měli všechny informace pro 
sve rozhodovani o spolupraci či nespolupraci 
se socialni pracovnici. 
13 Např. klientovi, ktereho pravě rodiče vyhodili 
z domu, protože mu našli v šupliku injekčni 
střikačku, by nejprve měly byt nabidnuty alternativy 
bydleni a teprve v situaci, kdy jsou zajištěny 
jeho zakladni potřeby a vychladly nejprudši 
emoce, lze začit mluvit o drogach. 
14 „Kolonializace životniho světa“ se vyznačuje 
rozmachem neosobnich pravidel, ktera reguluji 
jednani lidi v ramci společenskeho „systemu“. 
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15 V podstatě je řeč o „ukazňovani“, kdy dochazi 
skrze subjektivni interpretace pomahajici(ho) 
k propagaci objektivnich ramců. 
16 Viz kapitola o odpovědnosti socialnich pracovniků 
a pracovnic. 
17 Např. zakon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotne 
nouzi, lze charakterizovat jako poskytujici 
značny prostor pro individualni rozhodovani 
při posuzovani situace klientů a klientek. Většinou 
zakon tento prostor poskytuje skrze větu, 
že v odůvodněnych připadech lze rozhodnout 
jinak (např. § 3 odst. 3 a 4). Pokud pracovnik či 
pracovnice postupuji vyhradně podle taxativně 
jmenovanych pravidel zakona a přestanou si 
klast otazky a pochybnosti, zda se nejedna pravě 
o takovyto odůvodněny připad, dochazi ke 
„kolonializaci“. 
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Jeden den se sociálním kurátorem 
Vycházím schody do druhého patra secesní budovy na brněnské Křenové ulici a usedám na židli 
před hlavním vstupem do kanceláří sociálních kurátorů. Vedle mne podřimují dva muži, zřejmě 
klienti. Jeden z nich po chvíli čekání vzdává a odchází. Dveře se otvírají a já přijímám pozvání do 
sídla kurátorů a podávám si ruku s Jiřím Sejbalem, který se dnes pokusí seznámit mě se svou prací. 
Okukuji neformální kancelářské prostředí plné zelených rostlin a zvědavě čekám na příchod prvního 
klienta. Tedy, pro mne prvního. Je středa, devět hodin dopoledne a brněnští sociální kurátoři 
již od osmi ráno „ordinují“. 
 
Socialni kuratoři pracuji v Česke republice již 
čtyřicet let. V Brně začala prvni socialni kuratorka 
pomahat v unoru 1970. Dnes, po čtyřech 
desitkach let, působi na uzemi města Brna tym 
čtrnacti socialnich kuratorů, ktere doplňuji 
pravnici, pracovni terapeuti, protidrogovy referent 
a dalši pracovnici a pomahaji jim tak poskytovat 
komplexni služby. Prace socialnich kuratorů 
prošla během zminěneho obdobi vyvojem. 
Jejich prvotnim poslanim bylo pomahat lidem 
po propuštěni z vykonu trestu odněti svobody 
a napomoci jejich uspěšne reintegraci do společnosti. 
Za poslednich dvacet let se však spolu s ekonomickymi 
a společenskymi změnami rozrostla 
take cilova skupina. Nyni tvoři klienti propuštěni 
z vězeni jen asi čtvrtinu ze všech připadů 
a socialně pravni poradenstvi kuratorů směřuje 
předevšim k lidem ohroženym extremnim socialnim 
vyloučenim, tedy k těm, kteři jsou tzv. 
na okraji společnosti. Můžou to byt lide s různymi 
zavislostmi či klienti po propuštěni z ustavni 
nebo ochranne vychovy. A dale všechny dalši 
skupiny, ktere se s těmi již zminěnymi prolinaji, 
včetně klientů, kteři řeši problemy spojene 
s bydlenim. Škala je široka. Od lidi, kteři ještě 
maji bydleni, ale hrozi jim vypověď z bytu, až po 
lidi, kteři nemaji žadne bydleni, žiji na ulici, nemaji 
žadne zajištěni ani doklady. „V posledních 
deseti letech množství těchto klientů velmi rychle 
narůstá,“ potvrzuje Jiři Sejbal. 
Výlet do Vídně 
Do kancelaře přichazi tichy, drobnějši klient, 
v černe peřovce s černou kšiltovkou, kterou si za 
celou dobu konzultace nesunda. Začina květnatymi 
omluvami za předchozi excesy, a když vidi, 
že je kurator naladěn, jde rovnou k věci: „Přišel 
jsem za váma, potřebuju telefonní číslo na pas 
a šest set.“ Začina vypravovat přiběh sve zname, 
ktera „stála vedle mě na ulici, najednou mně 
sebrala peněženku a vlezla k někomu do auta 
a už ju nikdo neviděl“. Naznačuje, že byla unesena. 
Z rozhovoru pochopim, že odjela do Vidně, 
a klienta tiži, že žena neplati vyživne na sve ditě, 
ktere svěřil soud do peče otci, kterym však neni 
klient. Klient by chtěl spolu s otcem ditěte odjet 
za ni, aby problem vyřešil a přivedl ji zpatky do 
Brna, protože ho „na ulici zastavila jedna paní 
a nadávala mu, že to neřeší“. Ma však jen prozatimni 
občansky průkaz, se kterym nemůže vycestovat 
z Česke republiky. 
Kurator mu vysvětluje, že to neni jeho (klientova) 
starost zabyvat se cizimi problemy, a doplňuje, 
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proč mu nemůže finančně vypomoct. 
„Vy sám chcete jet do Rakouska, to je váš osobní 
zájem. Potřebujete pas na to, abyste vyjel do ciziny. 
To není nic, co by vás přímo ohrožovalo,“ 
vysvětluje. „Mimořádná dávka může být použita 
jen pro finanční podporu při mimořádné události, 
např. když jste přišel o doklady.“ Trpělivě mu 
opakuje, že ma platne doklady pro vyřizovani 
nejzakladnějšich věci v Česke republice, a proto 
neni ohrožen přimou nouzi. 
Když klient vidi, že sugestivni ličeni nezabira, 
začina to zkoušet přes „city“: „Já musím 
jet s nima ukázat jim, kde (matka dítěte) bydlí. 
Oni mi vyhrožují, že když nepojedu, zmlátí mě. 
Vy nevíte, co je to za cigány, to nejsou normální 
cigáni. Oni klidně odvezou člověka do lesa a tam 
ho zmlátí.“ Kurator trpělivě vysvětluje, že davka, 
o kterou žada, k tomu byt využita nemůže. 
Radi, ať mu 600 korun na pas půjči „přatele“, 
kteři po něm chtěji, aby je doprovodil do Vidně. 
Je to přece v jejich vlastnim zajmu, když klienta 
jako průvodce potřebuji. 
Klient přechazi do slovni agrese a začne vyhrožovat 
skandalem, ktery ztropi: „Pojedu tam 
i s neplatným průkazem, a když mě chytnou, udělám 
tam virvál. To ti policajti něco uvidí. Dobře, 
pane kurátore, jak chcete, dejte mi cedulku, já jim 
ju ukážu, až mě chytí.“ Kurator mu podava svoji 
vizitku. Klient vstava, zkouši ještě chvili omilat 
dokola, jakou uděla na hranicich ostudu. Jiři 
Sejbal opět klidně vysvětluje, že je dospěly, svepravny 
člověk, za ktereho nenese zodpovědnost 
jeho kurator, ale jen on sam. Klient s viditelnou 
naštvanosti, možna častečně hranou, odchazi. 
Pote, co klienta vyprovodi za dveře, mi Jiři 
Sejbal objasňuje, kde zhruba hledat pravdu. 
Žena, za kterou klient potřebuje tak nutně odjet, 
je jeho družka, na ktere je velmi zavisly. Ve Vidni 
žije pravděpodobně u nějake zname a živi se 
tam prostituci. Klient se obava, že družku ztrati, 
zapomene na něj, a snaži se k ni co nejdřive 
dostat a přimět ji k navratu, aby zase mohli byt 
spolu. Zda mu někdo opravdu vyhrožuje, se da 
stěži odhadnout. Pravda je, že klient patři k těm, 
kteři velmi často využivaji mimořadnou finančni 
pomoc pro vystaveni noveho občanskeho průkazu, 
protože mu ho buď někdo ukradne, nebo jej 
ztraci. 
Ptam se Jiřiho Sejbala, jak si kryje zada v podobnych 
připadech, kdy se klient, i přes jeho doporučeni, 
poušti do spornych akci. „Klienti jsou 
dospělí, svéprávní lidé. Sami ručí za své chování. 
Může sice policii předat můj kontakt, ale tím na 
mě zodpovědnost nepřehodí,“ vysvětluje kurator 
a doplňuje, že klient žadal o davku okamžite 
mimořadne pomoci, ktera je určena lidem ohroženym 
socialnim vyloučenim. Častka může byt 
poskytnuta v maximalni vyši tisic korun. „Nejčastěji 
je částka využívána pro vyřízení nových dokladů 
nebo zajištění základních potřeb klienta po 
návratu z výkonu trestu. Musí však vždy odrážet 
mimořádnou událost, která se klientovi přihodila, 
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a nemůže být vykryta dávkami hmotné nouze,“ 
popisuje kurator pravidla, ktera určuji, proč 
davka nemůže byt poskytnuta klientům, kteři by 
ji chtěli jen jako vylepšeni sve finančni situace. 
Pomáhat jako pánbůh 
Stěžejni naplni prace kuratorů je zakladni a odborne 
socialni poradenstvi, přičemž se snaži 
pracovat systemem, ktery by se dal nazvat „socialni 
terapii“. Klienti za „svymi“ kuratory většinou 
přichazeji v uřednich hodinach, když sami 
potřebuji. Pokud se stane, že klient potřebuje 
řešit něco složitějšiho, domluvi se s kuratorem 
předem na čas, ktery nebyva tolik vytižen. Většinou 
tedy na odpoledne. 
Co ale s klienty, kteři odmitaji spolupracovat 
nebo se chovaji např. agresivně? „My jako 
úřad nemáme na rozdíl od neziskových organizací 
možnost ukončit spolupráci s klientem, i když 
on sám nespolupracuje. Otázkou však zůstává, 
jak intenzívní a kvalitní bude naše spolupráce. 
Je-li klient agresívní, uráží mě a nespolupracuje, 
můžu se omezit jen na to nezbytné, co z pozice 
úředníka musím,“ popisuje praxi Jiři Sejbal. Pokud 
spoluprace s klientem z dlouhodobeho hlediska 
nikam nevede, může ho socialni kurator 
předat některemu ze svych kolegů, což je vyhoda 
velkeho pracoviště. 
Neni vyjimkou, že klienti obviňuji kuratory 
ze zneuživani moci. „Klienti někdy říkají, že se 
cítíme jako pánbůh, když sedíme tady za stolem. 
Je to ale o etickém přístupu každého kurátora. 
Vzhledem k tomu, kolik nás tady pracuje, je vždy 
k dispozici dost poradních hlasů. Stejně tak když 
si někdo není jistý a cítí se podjatý, jak kladně, či 
negativně, může případ předat jinému kolegovi,“ 
vysvětluje Jiři Sejbal, jak na pracovišti řeši připady, 
kdy se klientem kuratora stane např. někdo 
z blizkych znamych, jako je soused či byvaly spolužak. 
„Měl jsem klienta, který požadoval dávku okamžité 
mimořádné pomoci. Protože byl plně zabezpečován 
dávkami od městských částí a chtěl to 
jen jako částku na přilepšenou, tak jsme se dopracovali 
k tomu, že byla dávka zamítnuta. Tak mě 
nařkl z toho, že se tady za stolem cítím jako pánbůh. 
Pak přišel jiný klient, ochotný, vstřícný ke 
spolupráci a mezi řečí prohodil něco ve smyslu, že 
jsem pro něj takovej hodnej pánbůh. Z toho je vidět, 
že přístup klientů může být jiný. Některý klient 
vnímá naši práci jako snahu mu pomoci, jiný 
nás vnímá negativně,“ popisuje paradoxy prace 
socialnich kuratorů Jiři Sejbal. 
Kancelář versus terén 
Socialni kuratoři nejsou jen uřednici sedici 
v polstrovane židli za stolem v kancelaři. Z různych 
důvodů se vydavaji take do terenu přimo 
za klienty. „Práce v terénu je výrazně specifičtější 
a musím říct, že kvůli byrokratickým zásahům se 
nyní dost omezuje. Dřív jsme mohli lidem předat 
jeden jednoduchý poukaz na službu, jako ubytování  
nebo využití hygienického zařízení, teď mu 
musíme předat papírů pět. Podstata však zůstává 
stále stejná, jen se navršila administrativa,“ 
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řika Jiři Sejbal. Praci v terenu ma ale rad, vnima 
ji jako obohacujici a různorodou. „Potenciální 
klienty v terénu přímo vyhledáváme a nabízíme 
určité služby. Další část klientů, kteří jsou v problematické 
situaci, můžeme prostřednictvím práce 
v terénu, přímo v jejich prostředí, nasměrovat ke 
společensky přijatelnějšímu chování,“ a vzpomina 
na klienta, ktery se po propuštěni z hospitalizace 
v lečebně měl sice kam vratit, ale jeho byt byl 
v hroznem stavu. Kurator mu dal podnět, zda by 
nebylo vhodne byt vymalovat, a klient souhlasil, 
čimž vyrazně zlepšil kvalitu sveho bydleni. „Bylo 
moc fajn vidět, jaký o to vymalování měl zájem,“ 
dodava spokojeně Jiři Sejbal. 
Přistup do terenu kuratorům pomaha zůstat 
ve styku s realitou. Vidi, jak funguje svět klientů 
venku. „Tím, že jdeme i za klientem do jeho 
,chatrče‘, se mu můžeme lépe přiblížit a pochopit 
jeho situaci. Lépe pak chápeme kontext jeho situace 
a mnohé problémy se dají jinak uchopit,“ 
vysvětluje důvody terenni prace kurator. Jak 
však doplňuje, teren je i o kontrole toho, zda klient 
plni, na čem se dohodli, zda na danych věcech 
pracuje atd. Uředni zaležitosti se však vyřizuji 
vyhradně v kancelaři. 
Ani spolu, ani bez sebe 
Jedeme tramvaji za stalymi klienty, ktere kurator 
čas od času navštěvuje přimo v jejich bytě. Jiři 
Sejbal mě zasvěcuje do situace. Klientka je slepa 
a ma problemy s nohou, většinu času proleži. 
Jeji manžel ma zřejmě psychotickou poruchu 
a přivydělava si přiležitostnymi pracemi, např. 
na stavbach. Je však poměrně pracovity. Společně 
žiji v menšim bytě a dělaji si naschvaly. Neustale 
se hadaji, schovavaji si uředni dopisy, trhaji 
listky od inkasa. „Nejsem sice partnerská poradna, 
ale ty lidi to ve výsledku ohrožuje na bydlení. 
Vznikají jim potom dluhy na nájmu a nabalují 
se penále za nesplacené povinnosti,“ vysvětluje 
kurator, proč se zabyva i takovymi „žabomyšimi“ 
valkami. 
„Nevím, jestli nejdeme zbytečně, nedovolal 
jsem se jim,“ upozorňuje mě můj průvodce, když 
stojime před vchodem staršiho bytoveho domu. 
Dozvonit se mu nepodařilo, zkouši tedy zaklepat 
na okno – manžele bydli v přizemi. Mame 
štěsti, doma je alespoň klientka a přichazi nam 
otevřit. Vchazime do chladne, spartansky zařizene 
kuchyně. Dvě lednice, jedna cela polepena 
samolepkami, druha nefunkčni. Stara tatramatka. 
Stůl, židle, rohova sedaci lavice. Vše je 
čiste, uklizene. V otevřenem okně leži biločerna 
kočka a pozoruje děni na ulici. V radiu zpiva 
Lucie Bila jeden ze svych staršich hitů. Klientka 
si seda na židli a spusti lavinu stižnosti na manžela. 
Je k nezastaveni. Neda se ani přiliš usměrnit, 
neustale opakuje, jak ji manžel nic neplati 
a že si musela koupit auto, ukazuje na ulici před 
domem, kde je zaparkovane, aby ji mohli znami 
vozit do nemocnice a na uřady, protože „manžel 
při řízení vypadá jako blbec, vyplazuje jazyk 
a všichni se mu smějou“. Když se kurator zepta, 
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zda ma teď manžel nějakou praci, klientka se 
kratce zamysli a pak s gustem vyhrkne: „Já vám 
řeknu, jak to je. On krade auta a vozí je na vrakoviště. 
Taky chodí pořád do heren,“ a pokračuje 
v monologu. 
Odchazime po asi dvaceti minutach nekonečnych 
litanii, jejichž vysledkem je alespoň informace, 
že klientce přišel dopis od soudu, ktery za 
kuratorem přijde později zkonzultovat. Vracime 
se zpatky do centra Brna a ja uvažuji o tom, jak 
musi byt prace s timto typem klientů vyčerpavajici. 
Ptam se Jiřiho Sejbala, zda se stava často, 
že by se lide přichazeli jen vypovidat. Kurator 
pokyvuje hlavou. „Jsou klienti, u kterých lze problém 
vyřešit poměrně rychle, obvykle stačí dvacet 
minut. U jiných je to ale mnohem komplexnější 
záležitost. Musel jsem proto stanovit hranici jednohodinových 
konzultací,“ vysvětluje. 
Slovo závěrem 
Bliži se pata hodina odpoledni. Můj jeden pracovni 
den se socialnim kuratorem pomalu konči. 
Jiři Sejbal se však ještě vraci zpatky do kancelaře 
řešit administrativni zaležitosti a dalši potřebne 
věci. Jak mi prozradil, sve praci se věnuje už 
jedenact let a neměnil by. Ačkoliv přibyla administrativa 
a některou pomoc brzdi zbytečne byrokraticke 
obstrukce, nachazi ve sve praci smysl 
a naplněni. Na obligatni dotaz na uspěšnost služby 
odpovida: „Naše úspěšnost je strašně neměřitelná. 
Chodí k nám lidé, kteří naši pomoc chtějí 
a potřebují. To znamená, že v okamžiku, když už 
naši pomoc nepotřebují, tak nepřijdou. Pokud za 
námi člověk nějaký čas nechodí a nemáme zprávu 
o tom, že by byl ve výkonu trestu, odhadujeme, že 
žije natolik společensky přijatelným způsobem života, 
že ho nic nenutí ke spolupráci s námi.“ A to 
se zda byt pozitivni. 
Jana Kopřivová 
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Supervizia v socialnej praci 

na Slovensku 
Supervision in social 
work in Slovakia 
Abstrakt 
alanok prehoadne spracovava tematiku supervizie v kontexte 
socialnej prace v slovensk˘ch podmienkach, priaom 
superviziu uchopuje ako samostatnu vednu disciplinu 
alebo subor viacer˘ch disciplin, ktora vznikla z potreby 
pomocE aloveku v ‰ir‰om i uI‰om slova zmysle. 
Realizovanie tejto ainnosti so sebou prina‰a prirodzenu 
nutnosE supervizie v celom rozsahu jej posobenia. V suaasnosti 
sa pojem supervizia vIil hlavne v pomahajucich 
profesiach, ak˘mi su psychoterapia a socialna praca. 
V socialnej praci plni ulohu sprostredkovateoa skvalitAovania 
prace, umoIAuje predchadzaE chybam, prina‰a 
alternativne postupy a pod. Supervizia sa tieI chape ako 
poradenska ainnosE vyuIivana pre zabezpeaenie a zv˘‰enie 
kvality profesionalnych aktivit, pripadne kompetencii 
socialnych pracovnikov. 
Abstract 
This article surveys the issue of supervision in the context 
of social work in Slovakian conditions. Social work is 
a separate discipline of the humanities or a set of more 
disciplines, which came into existence in a need to help 
people. The realization of this activity brings a natural 
necessity of supervision and its study. At present the 
term supervision became common mainly in assistant 
areas like psychotherapy and a social work. Supervision 
plays in social work a mediating role that improves work, precedes problems, 
brings alternative methods, etc. Supervision is also consultancy, 
which exists in order to increase and secure greater quality of professional 
activities or the competences of social workers. 
Uvod 
Supervizia je na Slovensku stale pomerne neznamy pojem.VyIaduje si odborne 
spracovanie a ‰tudium potrebne pre jej hlb‰ie pochopenie. 
V star‰ich slovensk˘ch slovnikoch cudzich slov moIeme len EaIko hoadaE vysvetlenie 
tohto pojmu, iba ak v suvislosti s uplne odli‰n˘mi nehumanitn˘mi vedn˘mi disciplinami. 
Je zrejme, Ie supervizia v socialnej praci je na na‰om uzemi uraitou novinkou, 
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hoadajucou si svoje miesto v praxi, pre ktoru je predov‰etk˘m uraena.V suvislosti so 
socialnou pracou je v odbornej literature tento pojem pod vplyvom niekook˘ch autorov 
znamy aI od polovice 90. rokov. Mnohi autori spominaju nevyhnutnu potrebu tejto 
vednej discipliny v praxi.V Slovniku socialneho pracovnika z roku 1996 sa pod pojmom 
supervizia mysli hlavne metoda nepretrIiteho zvy‰ovania profesionalnej kompetencie 
socialneho pracovnika. Nehovori sa tu nia o psychohygiene supervizantov alebo o vedeni 
v praxi.V ostatnej literature sa o supervizii hovori skor okrajovo (napr.Gabura, 
PruIinska, 1995: 96; StrieIenec, 1996:155 a pod.). 
1. Charakteristika a filozofia supervizie 
Slovo „supervizia“ ma svoj povod v latinaine a voone sa preklada ako vidieE nad 
alebo hoadieE cez (・paAar, 1969). Slovenaina tento pojem prevzala z anglickeho slova 
supervision, ao znamena dohoad, dozor, kontrolu, riadenie, reviziu, vrchn˘ dozor a pod. 
Podobne sa preklada i slovo supervisor ako dozorca, kontrolor, starosta, revizor, veduci, 
vrchn˘ korektor a pod.V tomto v˘zname sa u nas vyskytuje len zriedkavo.Najaastej‰ie 
sa tento pojem vyuIiva v psychoterapii a v in˘ch pomahajucich profesiach.Vo v‰eobecnosti 
sa supervizia vzEahuje na psychicke, socialne a in‰tituane faktory (Schsotok, 
1999). Etabluje sa tieI v roznych podnikateosk˘ch organizaciach, manaImente, podnikoch, 
bankach, politike, ale i v cirkviach, kde maju svojich extern˘ch a intern˘ch supervizorov. 
V socialnej praci sa supervizia zvaa‰a chape ako poradenska metoda vyuIivana 
pre zabezpeaenie a zv˘‰enie kvality profesionalnej ainnosti, respektive kompetencie 
socialnych pracovnikov. 
Supervizia konai tam, kde zaaina terapia. Supervizia by mala, podobne ako v psychoterapii, 
socialnu pracu sprevadzaE na kaIdom kroku. Filozofiu a podstatu supervizie 
moIeme tieI vystihnuE vetou: „Ak by bola socialna praca naboIenstvom, supervizia by 
bola jej hlavnou bohosluIbou“ (Eis, 1995: 39). 
2. Supervizor 
Socialny supervizor by mal bezpochyby byE vysoko profesionalny socialny pracovnik, 
ktor˘ kona s vysokou mierou empatie, ucty, pravdivosti, flexibility, zaujmu, zaujatia 
a otvorenosti. 
Dobr˘ supervizor ma dostatok poznatkov, je skusen˘ a konkretny vo svojich prejavoch. 
Jeho v˘uaba b˘va primerana pre zaaiatoanika i pokroaileho, vie stanoviE ciele 
a pouIivaE v interakciach poaas supervizie techniky spatnej vazby. 
Podstatne je taktieI, Ie dobr˘ supervizor sa javi ako podporujuci, nie zbytoane kritick 
˘, s re‰pektom voai zaaiatoanikovi, priaom sa nepoku‰a zmeniE superviznu skusenosE 
na psychoterapiu. 
Supervizor a supervizant by mali vychadzaE aspoA z pribuzn˘ch „filozofick˘ch“ 
pozicii pristupu ku klientovi a rie‰enia problemov klienta. 
Z vy‰‰ie uvedeneho teda vypl˘va, Ie idealny supervizor stelesAuje tie iste osobnostne 
charakteristiky, ako ma idealny psychoterapeut. Napriklad v rogerianskom poradenstve 
sa od supervizora oaakava, Ie bude so supervizantom udrIiavaE dovern˘ vzEah a Ie 
nebude maE Iiadnu zodpovednosE za riadenie jeho smerovania (Mearns, 1999). 
Toto klasicke ponimanie s dorazom na priamu a primarnu zodpovednosE voai supervizantovi 
sa od supervizie v socialnej praci li‰i t˘m, Ie supervizor rozhoduje o smerovani 
a nesie primarnu zodpovednosE voai organizacii, pripadne agenture. Iiao, len malo 
z uveden˘ch a⁄t sa da demon‰trovaE aj empiricky, lebo vaa‰ina publikacii (napr. 
StrieIenec, 1999) len popisala uIitoane arty supervizora, no uI ich nijako v˘skumne 
nepotvrdila. 
Zda sa v‰ak, Ie idealny supervizor je alovek, ktor˘ preukazuje voai in˘m re‰pekt, 
empatiu, opravdivosE, konkretnosE, ale aj istu mieru sebaodhalenia v konani voai supervidovanemu. 
Vaa‰ina supervizorov sa odli‰uje hlavne v tom, do akej miery a v ktor˘ch 
situaciach tieto svoje arty prejavuju. 
V ramci supervizneho vzEahu obsahuje supervizia predov‰etk˘m aspekty vedenia, 
poradenstva a uaenia, ktore sa vyskytuju i v sprevadzani v praxi a v poradenstve 
pracovnikov v ramci socialnej prace. Rovnake agogicke aspekty vyuIiva aj supervizor 
vo vzEahu s praktikantom a klientom k vlastnemu uaeniu so ‰pecifick˘m pohoadom na 
aloveka. Cieoom prace supervizora je odputanie sa supervizanta od supervizora, schopnosE 
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supervizanta zodpovedne a kreativne pristupovaE k svojej praci. 
3. Hlavne problemy supervizie 
UI samotn˘ zaaiatok superviznej ainnosti – prve stretnutie so supervidovan˘m, ktor˘ 
si supervizora bui vybral, alebo mu bol pridelen˘, otvara podobn˘ problem ako v psychoterapii 
s pacientom: otazku prenosu. Je samozrejme, Ie v tejto situacii je supervidovan 
˘ uI v˘razne pouaen˘ a predov‰etk˘m skusen˘, ale aj tak nezabrani nevedom˘m, ale 
i vedom˘m prenosov˘m prejavom voai supervizorovi. Rovnako ako supervizant, ani 
supervizor nie je imunny voai protiprenosu.A opaE, podobne ako v terapii, o ao viac je 
tato skutoanosE uvedomovana, o to lep‰ie sa s Aou pracuje. Uraita miera prenosu i protiprenosu, 
zvla‰E medzi menej skusen˘m supervizantom a skusenej‰im supervizorom, 
moIe byE v prv˘ch fazach supervizie prospe‰na. 
VaIne nebezpeaenstvo pre supervizora striehne tieI v prili‰nom zaujati sebou sam˘m, 
ao vedie k tomu, Ie vlastne nepoauva, ale iba produkuje (Eis, 1995). Supervizant je tak 
aasto zaplaven˘ supervizorovou verbalizaciou, ktora klasifikuje, zhrAuje, porovnava, 
interpretuje, namiesto skutoaneho naauvania. Je to teda oudsk˘ faktor, od ktoreho sa 
odvija kvalita a v‰etky urovne supervizie. 
Problem pri hoadani moIn˘ch pohoadov a rie‰eni v procese supervizie je v tom, Ie 
oudia inklinuju k zachovavaniu navykov a technik na zvladnutie Iivotn˘ch situacii 
a urait˘m sposobom ku stalemu opakovaniu zabehnut˘ch sposobov rie‰enia.V ramci 
didaktiky ide o nove usporiadanie pevn˘ch ‰truktur vnimania a spravania – vidieE ich 
z in˘ch hoadisk a uhlov pohoadu.V psychoterapii sa to naz˘va re‰trukturalizaciou – 
hoadanim rie‰eni, pre uaely supervizie je rovnako doleIita kognitivna i behavioralna. 
Tento vzEah, ktor˘ v sebe skr˘va proces uaenia, sa t˘ka v‰etk˘ch personalno-vzEahov˘ch 
urovni supervizie, a to: supersupervizora (supervizor supervizora) – supervizora – 
supervizanta – klienta. 
Znazornenie komplexn˘ch situacii analogov˘mi prostriedkami ma didakticku v˘hodu 
(napr. plastove zvieratka, papierove postaviaky, kamienky, obyaajne pero a papier...). 
Klient sa moIe pozorovaE ako uaastnik komplexnej situacie zhora alebo zvonka a moIe 
si hravou formou vysku‰aE elementy analogie v ramci alternativ vnimania a postojov. 
Po poradenskom rozhovore si moIe klient vysku‰aE tieto nove kon‰telacie a snai 
prisE na to, Ie existuju viacere alternativne sposoby ‰trukturovania skutoanosti, ako 
doteraz priznaval a vnimal.T˘m sa moIe uviesE do pohybu aj situacia, ktora moIno 
uviazla vo vlastnom vedomi, resp. nevedomi. 
eal‰im problemom je fakt, Ie supervizia nema na na‰om uzemi dlhu tradiciu, ch˘baju 
skuseni supervizori, ktori by vedeli rozli‰iE medzi pomocou a kontrolou, dokonca 
profesne zdruIenia pracovnikov stale zdorazAuju kontrolnu stranku. Je preto doleIite 
nenechaE si ubliIovaE. Supervizia nema bolieE, rovnako ako praca pomahajuceho 
nesmie bolieE klienta. Nesmie sa tak diaE pod hlaviakou roznych kurzov, v˘cvikov, 
treningov a podobne.Ten, kto najlep‰ie citi a vie, ao potrebuje pre svoju pracu, je 
samotn˘ supervizant, rovnako ako klient supervidovaneho vie, ao najviac potrebuje pre 
svoj Iivot (Ulehla, 1999). 
4. Supervizia v socialnej praci 
Praca socialneho pracovnika si vyIaduje obzvla‰E ‰pecificku pracu s ouimi, ktori maju 
EaIkosti, problemy alebo sa ocitli v krize. 
Je to profesia, kde relevantn˘m pracovn˘m nastrojom je komunikacia; socialni 
pracovnici by preto mali byE (okrem in˘ch zruanosti) profesionalnymi komunikatormi. 
V porovnani s tzv. „vecn˘mi“ (technick˘mi) profesiami obor socialnej prace nepracuje 
so substancialnym materialom, ale centrom jej zaujmu su vzEahy, nazory, postoje, 
emocie, spravanie, konanie, pozorovanie, vnimanie aloveka. Socialny pracovnik i jeho 
klient su autenticke individua, maju rozne osobnostne charakteristiky, Iivotne zaIitky 
a pod.Tieto kompetencie sa nedaju jednoducho nauaiE z knih a predna‰ok, ale len 
prostrednictvom vlastnej skusenosti. 
Potreba supervizie vypl˘va z profesionalnych stereotypov v praci s ouimi. Pomaha 
socialnemu pracovnikovi pri hoadani alternativnych rie‰eni klientovho problemu, je 
prevenciou jatropatogenizacie klienta a prostriedkom skvalitAovania prace s klientom. 
Supervizia v socialnej praci podoa zapadoeuropskeho kontextu priamo suvisi 
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s kvalitou. 
Vzhoadom na vy‰‰ie uvadzane naroky a potreby socialneho pracovnika sa javi profesionalna 
socialna praca bez supervizie skoro nemoInou. 
5. Cieo supervizie v socialnej praci 
Ustredn˘m ‰pecifikom socialnej prace je od jej poaiatkov poIiadavka osobneho 
nasadenia pracovnikov pri rie‰eni problemov svojich klientov. 
Hlavn˘m cieoom supervizie v socialnej oblasti je daE socialnym pracovnikom podnety 
k tomu, aby mohli svojich klientov nauaiE, ako hoadaE nove cesty, perspektivy a rie‰enia 
v ich EaIkej ekonomickej a psychosocialnej situacii (Scherpner, 1998). 
Princip kontrolovaneho osobneho zaujatia spolu s poIiadavkou hodnotovej neutrality 
kladu znaane naroky na emocionalnu rovnovahu a v˘konovu v˘drI socialnych pracovnikov. 
Veok˘m a v in˘ch krajinach uznavan˘m vnutorn˘m rozporom tejto profesie je, Ie 
socialni pracovnici nemoIu natrvalo preniesE na svoje vlastne bedra rie‰enie problemov 
svojich klientov, ale moIu im iba aiastoane a doaasne vypomocE. Poslanim socialnej 
prace je teda hlavne pomoc klientom.Takto opisan˘ ‰t˘l socialnej prace je v‰ak v na‰ej 
spoloanosti aasto v prikrom rozpore s realitou, ktora poskytuje obraz zbyrokratizovanej 
profesie, pri stretnuti s ktorou je klient neustale v podriadenej pozicii. 
eal‰im doleIit˘m cieoom supervizie v socialnej oblasti je nepretrIite zvy‰ovanie 
odborn˘ch kompetencii socialnych pracovnikov a postupne profesionalizovanie supervizie 
ako uainnej pomoci vo v‰etk˘ch oblastiach socialnych intervencii (Gabura, 1995). 
S ohoadom na prelinanie supervizie a terapie uI len t˘m, Ie supervidovan˘ zasiahne 
do osobn˘ch problemov, moIe supervizia skaznuE do terapie. Nie je to v‰ak cieoom ani 
ulohou supervizie. 
6. Orientacie (‰koly) supervizie 
KaIda supervizia ma uraite centralne zameranie a orientuje sa na urait˘ determinujuci 
fokus. Supervizor ma niekooko moInosti, na ao sa v procese supervizie zameraE, na ao 
klasE najvaa‰i doraz. Centrom jeho zaujmu moIe byE klient, moIe sa zameraE na obsahove 
tematizovanie sedenia, moIe ho zaujimaE efektivnosE intervencii, moIe sa zameraE 
na vzEah socialny pracovnik–klient, socialny pracovnik–supervizor a pod. 
Vzhoadom na to, Ie supervizor pracuje s alovekom a jeho problemami, mal by sa 
vedieE orientovaE v niektor˘ch psychoterapeutick˘ch a poradensk˘ch smeroch.V suaasnosti 
rozli‰ujeme pribliIne 13 psychoterapeutick˘ch a poradensk˘ch teorii ovplyvAujucich 
individualnu orientaciu pomahajuceho: 
• Dynamicke teorie 
• Holisticke teorie (K. Goldstein,A.Maslow) 
• Analyticke teorie (C.G. Jung) 
• Teorie individualnej psychologie (A.Adler) 
• Interpersonalne teorie (K. Horneyova) 
• Psychosocialne teorie (E. Fromm, E. Erikson) 
• Dollardove a Millerove teorie uaenia 
• Rysove a faktorove teorie (R. B. Cattell) 
• Teorie pooa (K. Lewin) 
• Teorie systematickeho eklekticizmu (G.W.Allport) 
• Teorie „ja“ (C.G. Rogers) 
• Fenomenologicke a existencialne teorie 
• Psychoanalyticke teorie (S. Freud) 
Solidna znalosE t˘chto teorii je nutn˘m predpokladom pre profesionalnu pracu 
supervizora, pre uainnu pomoc ouiom, poznanie dynamiky spravania ako aj diagnostiku 
problemu klienta. Orientaciou supervizora je ovplyvnen˘ vo svojej ainnosti i socialny 
pracovnik. 
Ovladanie t˘chto teorii ma na pracu socialneho pracovnika (a supervizora) dvojak˘ 
vplyv: 
1. Socialny pracovnik si osvojuje chapanie zakladn˘ch zdrojov oudskeho spravania 
a sustredi sa na prvky spoloane v‰etk˘m teoriam. Jeho odborna perspektiva sa t˘m 
zjednocuje. 
2. Nazory vynikajucich odbornikov na oudsku osobnosE sa v‰ak vzajomne li‰ia a aasto 
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su v priamom rozpore, ako napriklad v teorii Skinnera a Rogersa. Z tohto hoadiska maju 
tieto teorie opaan˘ vplyv, vedu k rozli‰eniu a umoIAuju socialnemu pracovnikovi 
vytvoriE si vlastnu odbornu orientaciu. 
Vybrane modely supervizie rozdelene podoa psychoterapeutick˘ch orientacii su: 
• Kognitivno–behavioralny model sa zameriava primarne na kognitivnu aktivitu 
supervidovaneho. Cieoom supervizie je v˘chova pomahajuceho, ktor˘ dokaIe odpovedaE 
sposobom relativne zbaven˘m uzkosti, ktor˘ moIe na zaklade pozorovania a verbalizacie 
klienta vytvaraE hypotezy o povahe problematick˘ch predstav klienta, o jeho 
emociach a spravaniach, a ktor˘ si potom moIe vyberaE a testovaE primerane techniky 
a meniE ich.Tento model vychadza z ulohy kognitivno–behavioralneho psychoterapeuta, 
ktor˘ vystupuje ako odbornik na psychicke problemy skor v ulohe uaiteoa ako 
trenera (na rozdiel od psychoanalytick˘ch a hlbinne dynamick˘ch orientacii). 
• Dynamicky orientovan˘ model supervizie je obsahovo zameran˘ na minulosE 
klienta i socialneho pracovnika, aby spoloane pochopili zdroj suaasn˘ch problemov 
a hoadali v˘chodisko pre buducnosE. Supervizor sa bude zaujimaE o nevedome procesy 
reprezentovane najma prenosom a obranami, identifikovaE nahradne objekty a ciele, 
viesE socialneho pracovnika k interpretaciam a nadhoadu. Centrom jeho supervizneho 
zaujmu b˘va vzEah a obsah. 
• Experiencialne orientovan˘ model preferuje nedirektivny pristup EaIiskovo zameran 
˘ na aktualnu situaciu supervidovaneho, preferuje to, ao sa deje tu a teraz, orientuje 
sa na preIivanie, rovnocenn˘ vzEah. Najv˘znamnej‰ou hodnotou je akceptacia, empatia 
vo vzEahu k supervidovanemu a kongruencia supervizora (napr.Teoria „ja“ od C. G. 
Rogersa). 
Nie je jednoduche odpovedaE na otazku, ai supervidovan˘ a supervizor musia byE tej 
istej psychoterapeutickej orientacie. Osobne si z vlastnej skusenosti myslim, Ie pre 
zaainajuceho terapeuta je vhodnej‰ie, kei ma supervizor rovnaku orientaciu ako 
terapeut. Zaaiatoanikovi je tak poskytnuta lep‰ia korekcia zvolen˘ch postupov v osvojovanej 
orientacii. 
7. V˘cviky a ‰tandardy supervizie 
V suvislosti so socialnou pracou a superviziou neexistuje Iiadna stavovska organizacia 
s povinn˘m alenstvom, ktora by disponovala adekvatnymi kompetenciami, ako je 
udeoovanie akreditacii ai licencii vypl˘vajucich zo zakona (ako napr. Slovenska psychoterapeuticka 
spoloanosE,Komora pravnikov Slovenska a pod.). Z toho vypl˘va, Ie 
superviziu moIe zatiao vykonavaE ktokoovek.V porovnani s niektor˘mi okolit˘mi krajinami 
nie je u nas v dostatoanej miere rozpracovana ani spolupraca s Europskou asociaciou 
pre superviziu EAS (European Association for Supervision). Napriek tomu sa na 
na‰om uzemi na podnet nemecko-slovenskej pracovnej skupiny pre ial‰ie vzdelavanie 
v socialnej sfere v roku 1997 spracoval projekt pripravy supervizorov v socialnej 
oblasti. Cieoom uvedeneho projektu bola realizacia zakladneho v˘cviku v supervizii so 
zamerom skvalitnenia prace socialnych pracovnikov v ramci svojich profesionalnych 
kompetencii. Cieoom projektu bolo taktieI zabezpeaiE uaastnikom supervizneho v˘cviku 
zakladne zruanosti a schopnosti pre superviznu prax. Prv˘ v˘cvik absolvovalo 
23 uaastnikov v rozsahu 160 hodin.Akreditovane v˘cviky prebiehaju s prestavkami 
dodnes v rozsahu 240 hodin. 
PoIiadavky kladene na adeptov boli prevzate zo ‰tandardov Nemeckej spoloanosti pre 
superviziu DGSv (Deutsche Gesellschaft fur Supervision), ktora ich stanovuje pribliIne 
v tomto rozsahu: 
1. Vysoko‰kolske ‰tudium socialnej prace, socialnych vied alebo in˘ch humanitn˘ch 
vied, minimalne 5-roana prax, 30 superviznych sedeni poaas posledn˘ch troch rokov 
a doklad o metodick˘ch znalostiach na zaklade uaasti v dlhodob˘ch nadstavbov˘ch 
formach vzdelavania.V˘nimky moIu byE udelene iba zaujemcom, ktori maju minimalne 
8-roanu prax, absolvovali 30 superviznych sedeni, maju doklad o metodick˘ch znalostiach 
na zaklade uaasti v dlhodob˘ch nadstavbov˘ch formach ial‰ieho vzdelavania, 
pisomn˘ posudok zo strany in‰titutu vzdelavania a pisomn˘ posudok zo strany supersupervizora, 
ktor˘ je menovan˘ prijimacim v˘borom. 
2. Predpoklady pre absolvovanie splni ten frekventant, ktor˘ absolvuje kontinualnu 
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uaasE na kurze so stanoven˘m poatom vyuaovacich hodin, zuaastni sa najmenej troch 
vlastn˘ch superviznych procesov a absolvuje uraen˘ poaet supersupervizii.TaktieI je 
potrebne pisomne vyhodnotenie supersupervizie, samostatna zavereana pisomna praca, 
stanovisko vedenia kurzu a uspe‰na uaasE na zavereanom kolokviu. 
3. Koncepane predpoklady musia spaAaE poIadovanu koncepciu vzdelavania a realizaciu 
supersupervizie. Cele vedenie kurzu musi pozostavaE zo supervizorov, ktori 
absolvovali vzdelavanie podoa stanov stavovskej organizacie. 
DGSv na zaver odporuaa zaloIiE gremia, ktore by zabezpeaovali zastupenie zaujmov 
uaastnikov, supersupervizorov, veducich kurzov a in‰titutov vzdelavania. 
Potreba zamerania pripravy tohto druhu je zdovodAovana nevyhnutnosEou permanentneho 
usmerAovania a poradenstva v ramci v˘konu socialnej prace v praxi. 
Supervizny v˘cvik aj samotnu superviziu v socialnej praci na urovni vy‰‰ie uveden˘ch 
‰tandardov v suaasnosti dokaIe poskytnuE maloktora in‰titucia. Jednou z tak˘chto 
organizacii je obaianske zdruIenie Asociacia supervizorov a socialnych pracovnikov 
(ASSP – www.changenet.sk/assp), ktora spolu s Centrom poradensk˘ch, vzdelavacich 
a v˘cvikov˘ch sluIieb v ramci svojich programov poskytuje okrem ineho supersuperviziu 
i superviziu podoa objednavky a na mieru klienta.Vzdelavanie v supervizii prebieha 
prostrednictvom vzdelavacieho kurzu s certifikatom, ktor˘ je akreditovan˘ Akreditaanou 
komisiou pre ial‰ie vzdelavanie pri Ministerstve ‰kolstva SR. Okrem podobn˘ch spoloanosti 
poskytuju supervizne v˘cviky rozne psychoterapeuticke spoloanosti, v˘skumne 
ustavy, komerane spoloanosti ad. 
8. Supervizia v kontexte financii a prava 
Po pade totalitneho reIimu v roku 1989 a liberalizacii slovenskeho trhu sa do ponuky 
niektor˘ch, zvla‰E personalnych spoloanosti dostala aj supervizia.V suaasnosti je ‰tandardom 
kaIdej obdobnej spoloanosti ponukaE i tento „produkt“ ako suaasE svojho 
portfolia. 
Suaasne platn˘ zakon o socialnej pomoci a. 195/1998 Z. z., v zneni neskor‰ich predpisov, 
superviziu v socialnej praci pravne nijako neupravuje. Pre porovnanie napriklad 
v NSR je system vzdelavania v supervizii podrobne rozpracovan˘ do trojroaneho postgradualneho 
‰tudia v rozsahu 500 hodin. Pre jej ainnosE v‰ak platia ‰tandardne obchodne 
podmienky ako pri in˘ch sluIbach. 
DoleIitou pravnou suaasEou medzi poskytujucim a prijimateoom je kontrakt uzatvoren 
˘ medzi supersupervizorom, supervizorom a klientom (supervidovan˘m). 
Kontrakt potvrdia svojim podpisom objednavateo i vykonavateo. Podobne naleIitosti, 
v ktor˘ch sa navy‰e upravuju platove, prip. ine podmienky, obsahuje i pracovna zmluva 
o supervizii. 
9. Predpoklady ial‰ieho roz‰irovania supervizie 
Predpoklady ial‰ieho roz‰irovania su podmienky pre vyuIivanie supervizie, pre jej 
roz‰irovanie, pokiao ide o poaet pripadov a problemov, v ktor˘ch sa vyuIiva. Pre lep‰iu 
orientaciu su predpoklady ial‰ieho roz‰irovania supervizie rozdelene do niekook˘ch 
skupin: 
• teoreticko-prakticke, 
• legislativno-marketingove, 
• kvalifikaano-profesne. 
Prakticke predpoklady roz‰irovania supervizie su dane podmienkami pre jej prakticke 
zavadzanie. Supervizia je metodou najviac vyuIivanou v zapadnej Europe, v USA 
a Kanade. (Hola, 2003: 174.) Je nutne stanoviE podmienky jej aplikacie v na‰om ‰pecifickom, 
socialno-kulturnom a ekonomickom prostredi.Niektore zasady pre zavadzanie 
supervizie je v‰ak vhodne ustanoviE novou legislativou. 
V suvislosti s rozvojom supervizie si moIeme poloIiE niektore zakladne otazky, ak˘mi 
su napr.: 
• Bude zaujem o superviziu? 
• Bude supervizia cenovo dostupnou sluIbou? 
• Stane sa profesia supervizora profesiou s prisnymi licenciami a certifikaan˘mi 
‰tandardmi, alebo bude supervizia metodou zaloIenou na skusenostiach? 
• Budu supervizne programy zamerane viac na klientov ai na system in‰titucie, 
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v ramci ktorej su uplatAovane? 
• Do ktor˘ch oblasti bude supervizia expandovaE a pre ktore sa ukaIe ako nevyuIite 
ona? 
• Bude supervizia zakotvena v legislative? 
Marketingove predpoklady su zanedbavane, ale veomi uainne podmienky pre ‰irenie 
supervizie. Profesionali aktivni v problematike supervizie by sa mali vystrihaE prisoubov 
a zaruk len pozitivnych v˘sledkov supervizie. 
Marketingov˘ sposob myslenia znamena, Ie pri kaIdom rozhodnuti uvaIujeme, ai 
zvolen˘ krok prispel k dosahovaniu cieoov. 
Zamerom marketingu supervizie je „vytvoriE“ a nas˘tiE dopyt po superviznych sluIbach. 
Prijatie supervizie verejnosEou a jej ochotu vyuIiE supervizne sluIby ovplyvAuje: 
• dostupnosE superviznych sluIieb, 
• mnoIstvo informacii o supervizii, 
• uroveA a kvalita superviznych sluIieb, 
• individualne rozdielnosti t˘ch, komu je sluIba supervizie ponukana, 
• ponuka supervizie a vy‰kolen˘ch supervizorov a pod. (Hola, 2003:171–180). 
Zaver 
alanok poskytuje pre socialnych pracovnikov a zainteresovan˘ch odbornikov z pomahajucich 
profesii mnoIstvo podnetov na diskusiu. Pokusil som sa o struane vymedzenie 
supervizie v kontexte socialnej prace, jej rozalenenie, vyhodnotenie predpokladov 
a stavu suaasneho fungovania. Usilujem sa vytvoriE priestor pre nove pohoady a nazory, 
ktore moIu prispieE k podrobnej‰iemu rozpracovaniu aktualnej, ale zatiao pomerne 
malo rozpracovanej teme, akou je supervizia. 
 
PouIita literatura: 
DRAPELA, V. J. Pfifiehled teorii osobnosti. Praha: Portal, 1997. 
EIS, Z. et al. Supervize. Praha: PraIsk˘ psychoterapeutick˘ institut, 1995. 
GABURA, J. et al. Poradensk˘ proces. Zv. 9. Praha: SLON, 1995. 
HOLA, L.Mediace. Praha: Grada, 2003. 
MEARNS, D. V˘cvik alovekom centrovaneho poradenstva. Modra: Persona, 1999. 
SCHERPNER, M. et al.: Principy agogickeho konania. Nemecko:Nemeck˘ spolok pre 
verejnu a sukromnu starostlivosE, 1998. 
SCHSOTOK, H. Definicia supervizie, ・tandardy pre ial‰ie vzdelavanie supervizorov 
a Pravne udaje pre supervizorky a supervizorov. In: Projekty a koncepcie vaasnej 
intervencie.Odborna konferencia v Heeku v dAoch 21. a 22. 09. 1999. Frankfurt n/ 
Mohanom, 1999. 
STRIEIENEC, ・. Slovnik socialneho pracovnika. Trnava: AD, 1996. 

・PA≈AR, J. Latinsko–slovensk˘, slovensko–latinsk˘ slovnik. 2. vyd. Bratislava: SPN, 1969. 
ULEHLA, I. Umuni pomahat. Praha: SLON, 1999. 
 



50 
 

Social work informatics: a new specialty 

by Debra Parker-Oliver, George Demiris  

Although the use of technology by social workers is not a new phenomenon, it is 

controversial. For a discipline traditionally tied to face-to-face interaction, many concerns 

about moving to technology-based practices have been raised. Advocates for the use of 

technology identify increased opportunity and access to social work services, lower costs, 

improved coordination of services, and privacy for stigmatized individuals as benefits of the 

tools (Chenoweth & Stehlik, 2002; Giffords, 1998; Smart, Russell, & Custodio, 1998). 

Critics, on the other hand, point to the technological difficulties that impede interaction. They 

cite inequalities in access to resources, confidentiality concerns, and depersonalization 

(Karger & Kreuger, 1988; Kreuger & Stretch, 2000; Menon & Miller-Cribbs, 2002; Schopler, 

Abell, & Galinsky, 1998; Stofle & Harrington, 2002). 

Believing technology distances workers from those whom they want to service, Ashery 

(2001) noted that social workers have thought of themselves as "people-persons" and have 

traditionally rejected technological interventions. Choi and colleagues (2002) found that 

although anxious about using computers, social worker anxiety varied by area of practice, 

availability of equipment, amount of use, and participation in training. They concluded that 

anxiety can be lowered through education and exposure (Choi et al.). A technological 

revolution is occurring, and it has become impossible to ignore the impact of new 

developments on the expectations of consumers, efficiencies, and the potential benefits of 

these tools (Meier, 2000). In an effort to meet these new challenges, we encourage social 

work to follow other human services professions and embrace the integration of informatics 

into the science of the profession. 

SOCIAL WORK, TECHNOLOGY, AND PRACTICE 

The National Association of Social Work (NASW) recently joined with the Association of 

Social Work Boards (ASWB) in an initiative that recognizes the invaluable role of technology 

in social work practice and education (Stoesen, 2004). The initiative developed much needed 

and long-advocated standards for the use of technology in social work practice (Menon & 

Miller-Cribbs, 2002; NASW, 2006). With the adoption of the Model Social Work Practice 

Act (ASWB, 1999), the ASWB recognized the growth of therapy over the Internet and 

articulated concerns with the practice. ASWB (2002) raised numerous questions related to this 

emerging practice "setting," including defining the location of services on the Internet and 

licensing jurisdiction for professionals. Collaboration of these two national organizations and 

agreement to focus on recognizing this as an area of practice is an important step in ensuring 

that legal, ethical, and practice issues are addressed to protect clients and workers. 

The increased presence of technology in all aspects of social work practice and education has 

been slow to develop but is now officially recognized. With this recognition comes a 

responsibility to ensure that these practices are used ethically, and that social workers 

everywhere have the skills necessary to manage the tools and to protect clients from misuse. 

Successfully combining the science and experience of a professional practice and the 

knowledge and skills of information technology (IT), the profession does not need to look far 

http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5248/is_33_18/ai_n28854286/?lc=int_mb_1001
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51 
 

to find other disciplines that have similar initiatives. As computer and information sciences 

began to merge, the term informatics was defined 20 years ago (Gorn, 1983). 

INFORMATICS 

Informatics is a science that manages and processes data, transforming it into information to 

be put into a knowledge base to guide decisions (Young, 2000). The components of 

informatics are data, information, and knowledge. Each has a specific definition. Data are 

defined as variables that can be objectively described, information is data that are structured 

into some form, and knowledge is the interpretation of information within a logical 

framework that permits decision making (Young). Young noted that informatics requires 

information to be accurate, free of error, and meaningful. It must be shared with the right 

person, at the right time, in the right place, and in the right amount. The goal is to inform 

decision makers and expand knowledge in an effort to deliver efficient, well-managed 

services (Young). 

INFORMATICS AND HUMAN SERVICES PROFESSIONS 

Some human services professions have successfully recognized the value of informatics. 

Bioinformatics, a multidisciplinary field consisting of biology, genetics, mathematics, and 

computer science, is gaining ground in universities and medical research institutions. Recently 

librarians have explored integration and collaboration with informaticians and the 

development of a role for the medical librarian, termed "bioinformationist" (Davidoff & 

Florance, 2000; Helms, Bradford, Warren, & Schwartz, 2004). The bioinformationist is a 

librarian with an understanding and knowledge of information science as well as specific 

technical and biological knowledge and skills, including how to apply the knowledge in a 

research or clinical setting (Helms et al.).The role of this new professional includes 

communication, collection and systems development, knowledge management, education and 

training, and writing. 

The need for a medical informatics specialty for physicians was discussed in 1988 with a 

paper presented to the American Association of Medical Systems and Informatics Meeting 

(Warner, 1988). Medical informatics was defined as "the study and implementation of 

structures and algorithms to improve communication, understanding, and management of 

medical information." (Warner). Graves and Corcoran (1989) advocated that nursing offered a 

unique set of data, information, and knowledge that could benefit from a science noted for 

managing these elements. As a result, nursing informatics (NI) was born. The authors 

identified the benefits of combining the newly emerging science of informatics with other 

discipline-specific knowledge, noting, "When combined with the name of a discipline it 

[informatics] refers to the application of computer and information science to the management 

and processing of data, information, and knowledge in the named discipline" (Graves & 

Corcoran, p. 227). 

NI embraces technology and its use as a tool for practice. Based on the definition of the 

American Nursing Informatics Association, nursing informatics integrates computer and 

information science to manage and communicate data, information, and knowledge in nursing 

practice (American Nurses Association [ANA], 2001). NI facilitates the integration of 

knowledge to support patients, nurses, and other providers in their decision making in all roles 

and settings. As a human services profession system, NI can provide a framework for the 

integration of informatics in social work practice. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0FWE/is_n10_v1/ai_20041361/pg_2/?lc=int_mb_1001
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Graves and Corcoran (1989) defined NI as a "combination of computer science, information 

science, and nursing science designed to assist in the management and processing of nursing 

data, information, and knowledge to support the practice of nursing and the delivery of 

nursing care" (p. 227). In 1992 the ANA officially recognized NI, and by December 2002 the 

American Nursing Credentialing Association reported 545 board-certified nurse 

informaticians worldwide (Zytkowski, 2003). Nursing began working with a variety of 

technologies; however, the technological component was not seen as a focus of practice, but 

rather as a tool (Zytkowski). The core focus of NI is to bridge the gap between what is 

technologically possible and what is necessary and feasible in practice. It works to develop 

solutions to represent, capture, manage, organize, and process health information critical to 

nursing practice (Zytkowski). 

NI has developed theoretical models to guide research and practice. Staggers and Parks 

(1993) introduced a nurse-computer interaction framework that integrates concepts from 

computer science, NI, and developmental psychology. This work is built on the initial 

conceptual models of others (Graves & Corcoran, 1989; Schwirian, 1986) to portray nurses 

and computers as an interacting system exchanging information. These theoretical 

perspectives flame the interaction of nurses and computers in a system of mutual influences, 

exchanging information related to the task at hand (Schwirian).They create a base for NI 

research and guide the development of practice models within institutional settings. For 

example, a nurse informatician considers the computer characteristics necessary for a critical 

care setting compared with the needs of an oncology unit and identifies possible ways various 

technologies might create burdens or barriers for practice (Schwirian). 

The University of Maryland, Baltimore, established the first graduate degree program in NI in 

1989 (Heller, Romano, Moray, & Gassert, 1989). Professional organizations have been 

formed, and core educational competencies developed, to integrate knowledge, skills, and 

attitudes. Research has been conducted to identify various nursing informatician competence 

levels and roles (Sensmeier, West, & Horowitz, 2004; Staggers & Parks, 1993). These 

competencies as well as the underpinning conceptual frameworks can be important models for 

social work informatics. 

SOCIAL WORK INFORMATICS 

The term "social work informatics" has not been defined, although it has been used in the 

literature. In a March 2005 search of four databases--Social Work Abstracts, CINAL, 

PsycINFO, and Medline--using the key words "social work informatics," no definition was 

found. The term was used in a 1988 study discussing informatics in schools of social work in 

Holland (Visser, 1988); however, a definition was not provided. Later, in the Netherlands, 

Grebel and Steyaert (1995) used a similar concept, social informatics, and related it to social 

work education. They defined it as "the ability to gather and interpret data efficiently and 

effectively into functional information for professionals acting in social work settings, 

effectively making use of IT applications" (p. 162). Social informatics advocated the infusion 

of IT into existing curriculums rather than the creation of specific IT coursework 

(Roosenboom, 1993). Rather than stressing the need for a specialty role, the Grebel and 

Steyaert proposal focused on the need for all social workers to possess technological skills. 

We propose to define social work informatics similarly to NI as a combination of computer 

science, information science, and social work designed to assist in the management and 

processing of data, information, and knowledge to support social work practice. Like nursing 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4191/is_20011123/ai_n9995514/?lc=int_mb_1001
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and medicine, social work is a unique discipline with specific sets of data, information, and 

knowledge. It is a distinct recognized profession with discipline-specific problems requiring 

the processing of data and information for discipline-specific decisions. In addition, social 

work practitioners adhere to a written Code of Ethics that must be integrated into any 

information system influencing professional practice (NASW, 2000). 

CHALLENGES AND BARRIERS 

The challenges for trained social work informaticians are evident in the literature of both 

informatics and social work. In contemporary society, improving technologies continue to 

close the geographic and information gap. As technological capacity and expectations grow at 

a dramatic rate, all professions are challenged with how to manage the issues arising from 

these new tools. Zytkowski (2003) compared NI to the experience of a nurse caring for a 

patient who speaks a foreign language. An interpreter is required to ensure the efficient and 

accurate exchange of information. Likewise, Zytkowski promoted the use of the nurse 

informatician as an interpreter between the world of computer science and health care. 

Similarly, social work informaticians can be interpreters among the culture of computer 

science, information science, and social services. A review of current controversies related to 

technology within social work offers an outline for possible activities for social work 

informaticians as they expand information, knowledge, and the appropriate use of 

technologies. 

Inequality of Access to Technological Resources 

Central to social work practice are issues of social justice and equality, thus the "digital 

divide" and the distribution of new technologies raise new questions for the profession 

(Chang et al., 2004). Although the cost of technology is more affordable than in the past, the 

financial burden of hardware, software, and connection to the Internet is often a barrier for 

low-income families (Sampson, Kolodinsky, & Greeno, 1997). Access to computer networks 

by poor underserved populations makes the provision of service a difficult task in the digital 

divide (Larrison, Nickerud, Risler, & Sullivan, 2002). And use of computers in public places 

such as libraries and schools makes privacy and confidentiality issues central to the 

technology controversy. Individuals sitting at a computer in a public library chatting online 

with their social worker or participating in their online support group are vulnerable to 

breaches of privacy. 

Ethical Issues in the Use of Technology in Practice 

Protection of client confidentiality is a central premise of the NASW Code of Ethics (NASW, 

2000). Controversy exists over the ability to protect client data in a computer, especially 

information shared over the Internet. In addition to the difficulties associated with the 

prevention of computer "hackers" spying on therapists' computer information, hidden files 

(text residue) left behind when files are seemingly deleted cause concern (Menon & Miller-

Cribbs, 2002). Managing case notes and chat logs over Web-based systems and records of 

online conversations can become burdensome given the security and privacy challenges of the 

medium. 

In contrast, Vernberg and Schuh (2002) found that the anonymity of the Internet actually 

protects confidentiality and serves to improve access to service for those who may not gain 

access otherwise. Individuals who are stigmatized, shy, or embarrassed to share personal 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3991/is_200506/ai_n13644467/?lc=int_mb_1001
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problems are "faceless" on the World Wide Web and have been found to be more willing to 

participate in groups dealing with delicate issues (Vernberg & Schuh).Their study of patients 

suffering from anal fissures found that the Internet provided a way for 86 percent of patients 

in the study to discuss experiences usually considered taboo (Vernberg & Schuh). 

Legal and Licensing Concerns 

The Internet crosses geographic and regulatory boundaries, making licensing and 

credentialing standards challenging. A social worker can be in one country and treat a client 

in another. In addition, clients can receive care from individuals they do not know, and whose 

credentials may be falsified or unknown. A 1997 study found that most home pages offering 

online counseling provided little or no information on the qualifications of those providing 

services (Sampson et al., 1997). These concerns, shared by the ASWB, resulted in 

modification of the Model Social Work Practice Act to demonstrate that no matter how 

services are delivered, social work practice happens where the client is located. The ASWB 

(2002) noted that competent practice using technology demands specialized knowledge of 

both the profession and the technology. 

Depersonalization 

The Clinical Social Work Federation (CSWF) has expressed caution and reservation 

regarding the use of the Internet for counseling. The concluding remarks of their official 

position paper on Internet therapy state: 

   So much human suffering has been caused by 

   disconnection--disconnection between individuals, 

   between thought and feeling, between 

   body and mind--and e-therapy offers yet another 

   form. Clients seek our services in order 

   to improve the quality of their lives, the quality 

   of their relationships. Alienation from others 

   and the self will not be healed through a virtual 

   connection in cyberspace, a "connection" that 

   is fraught with risks and hazards for both clients 

   and clinicians (CSWF, 2001). 

One of the central clinical issues for social work practice involves the ability to assess visual 

nonverbal behavior. Social workers are trained to observe clients' nonverbal clues as they 

interact, using these behaviors as an important component in overall assessment. The lack of 

face-to-face interaction impedes a social worker's ability to obtain a full picture, limiting an 

important tool for assessment (Coleman, 2000).Another challenge is the issue of identity and 

deception in so-called virtual communities (Meier, 2000).Web-based tools allow for the 

formation of social entities consisting of people who are brought together because of a 

common factor such as a medical condition (that is, support groups for diabetic patients) or 

functional limitation (Meier). These virtual communities increasingly make use of standard 

information tools to support collaborative activities and communication between clients and 

social workers (Vernberg & Schuh, 2002). Identity plays a key role (Meier). In traditional 

settings, knowing the identity of those with whom one communicates is essential for 

understanding and evaluating an interaction (Saville-Troike, 1982). However, in Web-based 

communities, identity is ambiguous. Many of the basic cues about personality and social roles 

we have come to expect in the "real" world are not available via the Web (Donath, 1998).This 
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becomes a challenge for professionals who participate in such communities, and a point of 

criticism of the use of technology in social work practice.  

Technological Difficulties 

Because social workers traditionally consider themselves "people-centered" education centers 

around the understanding of human behavior in social environments and the development of 

relational and interaction skills. Social workers who use technology as a tool for practice must 

learn new skills. Learning to "problem solve" the inevitable technological problems that arise 

is a case in point. As easy to use as the Internet may seem, it can be equally mystifying as 

interaction is suddenly halted because a connection is cut off, apparently without reason. 

Given the numerous types of hardware and software as well as modern connections and 

Internet service providers, understanding a basic technological problem can be challenging. 

Moreover, although the use of IT is gaining in popularity, most social workers and clients 

have not had formal computer training (Drumm, McCoy, & Lemon, 2003). When their 

technological tools fail to respond and service is suddenly interrupted, social workers and 

clients need to be prepared with backup plans for communication (Drumm et al.). Challenges 

can also arise when hardware and software applications are used for electronic documentation 

of services with other providers (Chenoweth & Stehlik, 2002). 

 Whitney Houston talks about the men in her life - and the rumors, lies and insults that 

are the high price of fame - interview 

 WOW!!! I Just Won the LOTTERY: Now What DO I DO? - advice for lottery 

winners 

 Who gets welfare? Despite prevailing stereotype, whites, not blacks, collect greatest 

share of public aid dollars 

 10 Best Cities For-Black Women 

 WHY Some WOMEN Choose THE WRONG MAN Time and Time and Time Again 

THE ROLE OF SOCIAL WORK INFORMATICIANS 

These challenges can be met by social workers trained to integrate the specialized science of 

informatics in their social work practice. These new specialists who will determine the 

resolution of current controversies should embrace three important roles. The first role is that 

of researcher. The initial use of a new technology, and the continued use of any tool, should 

be accountable to the same standards of practice as traditional social work. This would 

include practice and program evaluation of all technological innovations introduced into any 

social work setting. A recent study of NI found that 25 percent of those in the field spent time 

on system evaluation, quality improvement, and research (Sensmeier et al., 2004). Although 

the Council on Social Work Education (CSWE) mandates research content for both 

undergraduate and graduate social work education, the skills specifically related to evaluation 

of information systems are not required and would be helpful in the evaluation of the 

effectiveness of electronic practice (CSWE, 2003). For example, social work informaticians 

would understand how to evaluate agency readiness for technology, the usability of a specific 

technological tool, and the satisfaction of use by both practitioners and clients. 

A second role is that of practice innovator. The social work profession must acknowledge the 

use of these technologies and hold practitioners accountable to appropriate practice standards 

through the revision of the NASW Code of Ethics. Computer software designers focus on the 

usability of their products, not on ethical issues surrounding their implementation and 
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operation. Social work informaticians, grounded in the professional code of ethics, are trained 

to consider the impact of interventions within these principles, maintaining the focus of 

services on the client rather than on the new tool. For example, social workers, ethically 

bound to provide services to clients regardless of their impairments, may be at a loss on how 

to do this with certain populations. A client's inability to gain access to services because of 

hearing or visual impairments as well as other mobility challenges may require the innovative 

use of available technologies to accommodate needs. This is a perfect opportunity for a social 

work informatician to assist with innovation that creates access to services. 

A final role is that of educator and trainer. Social work practitioners must be trained on the 

use of these emerging technologies and on their possible benefits to practice settings. If tools 

are developed that improve the quality of life for clients, it is the responsibility of the 

profession to educate itself on these tools and make them available to clients. For example, in 

a study with social workers involved with technology-based groups, the practitioners reported 

struggling with learning how to practice without nonverbal cues, dealing with technological 

issues, and understanding how to manage group process using the technology (Galinsky, 

Schopler, & Abell, 1997). Galinsky and colleagues concluded that training involves not only 

technical skills required for computer use, but also the development of conceptual models and 

theory frameworks to guide these new practices. 

Social work informaticians can assist in training current practitioners and can use new tools to 

do it. Distance education courses have gained momentum and, as a result, familiarity and 

comfort with the use of technology is increasing. Although distance education has increased 

the use of a variety of technological tools in social work education (Galambos & Neal, 1998; 

Massimo, 2003; Seabury & Maple, 1993), older practitioners educated with traditional 

methods did not experience online learning. A recently published study of social work 

practitioners, for example, found numerous barriers to the introduction of technology into 

agencies serving substance abusers (Drumm et al., 2003). Barriers included inadequate 

computer skills, lack of motivation, unwillingness to follow intervention protocols, hardware 

and network problems, and a physical structure unsuited to manage the equipment (Drumm et 

al.). A social work informatician could function as a liaison among staff, administration, and 

computer technicians, focused on training and designing an environment and system 

specialized for social services. Within this capacity, social work informaticians can act as 

advocates for the social work profession, as they can provide feedback for the design 

specification and end-user requirements of a new system during the design and 

implementation stages. 

Schools of social work need to retool their faculty, students, and alumni with the skills 

required to practice in the information age. The future provision of social services requires 

practitioners to understand how to handle digital information, how and when to use various 

technologies, how various types of clients can benefit from technology, and how to measure 

the effectiveness of a practice using technology for intervention. Social work education has 

embraced a generalist practice model, teaching general skills to practitioners regardless of the 

setting for the practice. Likewise, the teaching of "technical skills," regardless of the media 

for delivery, needs to be integrated across the curricula. Group skills need to be learned not 

only for face-to-face interaction, but also for online interaction within structured support 

group practices. Assessment skills need to include not only traditional nonverbal behavior, but 

also the creative "expressive behavior" (symbols) found online (Hamera & Wright, 2004). 

New skills, behaviors, and language of an Internet age need to be integrated into the 

traditional knowledge, skills, and science of the profession (Riva, 2002). Social work 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0CYZ/is_2_34/ai_n27265538/?lc=int_mb_1001
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3724/is_200612/ai_n17191118/?lc=int_mb_1001
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informaticians can assist in the design of traditional social work curricula, enhanced with the 

unique skills required for technology-based practice. 

CONCLUSION 

The introduction of technology into social work practice was met with controversy on 

numerous fronts. Social work scholars have expressed concerns related to the benefits of 

technology, including inequality in access, confidentiality, depersonalization, and 

technological frustration (Karger & Kreuger, 1988; Kreuger & Stretch, 2000; Menon & 

Miller-Cribbs, 2002; Schopler et al., 1998; Stofle & Harrington, 2002). Social work 

organizations and associations have expressed major concerns regarding legal and ethical 

issues (ASWB, 2002). Practitioners are often inadequately trained and uncomfortable with the 

introduction of technology (Drumm et al., 2003). However, technological innovation is 

growing rapidly, and many benefits have been documented (Meier, 2000; Vernberg & Schuh, 

2002). NASW and ASWB have accepted the challenge to recognize the role of technology in 

practice and are currently working toward the development of practice standards (Stoesen, 

2004). 

A critical factor in this agenda must be research. Research is necessary to examine the 

effectiveness of all forms of technology. If technology is a worthy tool for social work 

practice, its effectiveness must be demonstrated to the profession, and it must have positive 

outcomes for those it is designed to help. Sowers and Ellis (2001) noted the critical 

importance of research to the implementation of any technological intervention. More 

research is needed to measure effectiveness; few studies on outcomes exist (Meier, 2000). 

Simply adopting technology without an extensive needs assessment and an evaluation of the 

innovation will not result in credibility or in effective social work practice. 

Evaluation efforts should be formative and summative. Formative evaluation will monitor the 

effects of any technological tool in social work practice as it is being designed, implemented, 

and used. Such an approach can lead to an improvement or redesign of the tool based on the 

feedback provided by social workers and their clients. Summative evaluation will assess the 

impact of technology after its implementation and utilization and will lead to conclusions that 

can inform other initiatives in social work. Some argue that a participatory evaluation is best 

indicated for interventions in social work (Cousins & Earl, 1992). Participatory evaluation is 

practical in that it responds to the needs, interests, and concerns of the primary users; is useful 

because findings are disseminated in ways in which primary users can use them; and is 

formative because such an evaluation seeks to improve program outcomes (Tandon, 1988). 

Thus, this approach seems to address the evaluation needs in the context of IT in the social 

work field. However, regardless of the approach and methodology, extensive evaluation and 

research studies are needed. 

Social workers should be trained in both disciplines. The NASW initiative to revise 

professional standards and recognize the increasing number of members using technology is 

at a critical stage. Marson and Brackin (2000) identified ideas for modification and 

interpretation of current practice standards. Menon and Miller-Cribbs (2002) identified more 

specific practice standards. These revisions included addressing issues of confidentiality, Web 

security, transmission of information, development of standards regarding the types of clients 

to receive technological interventions, credentialing, and identifying hardware and software 

requirements to ensure privacy and safety (Menon & Miller-Cribbs). 
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 Whitney Houston talks about the men in her life - and the rumors, lies and insults that 

are the high price of fame - interview 

 WOW!!! I Just Won the LOTTERY: Now What DO I DO? - advice for lottery 

winners 

 Who gets welfare? Despite prevailing stereotype, whites, not blacks, collect greatest 

share of public aid dollars 

 10 Best Cities For-Black Women 

 WHY Some WOMEN Choose THE WRONG MAN Time and Time and Time Again 

In accordance with the initiative by the ANA to develop a list of informatics competencies 

expected of beginning nurses (ANA, 2001), it could be argued that similar competencies 

should be defined for social workers. Required informatics skills defined by ANA include 

computer literacy, information literacy, and overall informatics competence. For a beginning 

nurse, the expected informatics competencies include the following: identifying, collecting, 

and recording data relevant to the care of patients; analyzing and interpreting information as 

part of the planning for the provision of care services; using informatics applications designed 

for the practice of nursing; and implementing public and institutional policies related to 

privacy, confidentiality, and security of information (ANA). This set of competencies is 

ready-made for social work practice. 

Collaborating with experienced IT professionals, social workers can find innovative ways to 

improve care to underserved populations. Already various informatics specialties are seeking, 

without social work expertise, to conquer the digital divide for numerous venerable 

populations (Chang et al., 2004); social work needs to join the team. Technology-based 

practices need to be accomplished in a safe, cost-effective manner demonstrating positive 

outcomes, under the guidance of accepted professional standards. Collaboration can address 

the current controversies of the profession through interdisciplinary problem solving and 

innovation combined with outcome-based data collection. The future is promising for a new 

social worker, a social work informatician. 
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Global Qualifying Standards for Social 

Work Education and Training 

Revised edition 

The Joint Committee of the International Association of Schools of Social Work and IFSW to develop 
Global Qualifying Standards for Social Work Education and Training (JC-IASSW-IFSW-GQSSWET) 
presented a discussion document for the IFSW General Meeting in Geneva 2002. The Committee has 
following this revised the document. You will find the new text below. 
 
The Committee aims to produce a final document for the General Meetings of the two organisations 
in Adelaide 2004 and welcomes comments on the discussion document from the affiliates of the two 
organisations and others. 
 
We ask you to send comments directly to the Vice Chair and Main IFSW Representative on the 
Committee, David N. Jones, 13 Ridgeway, Northampton NN3 3AP, United Kingdom (e-mail: 
JonesDavidN@aol.com) 
 
Berne, 4 April 2003 
 
Tom Johannesen 
IFSW Secretary General  
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PREAMBLE 

 

The Global Minimum Qualifying Standards1) Committee was set up as a joint initiative of the 
International Association of Schools of Social Work (IASSW) and the International Federation of Social 
Workers (IFSW) at the joint IASSW/IFSW Conference in Montreal, Canada in July 2000. (See Appendix 
A for a list of the Committee members). This discussion document has been put together with the 
input of various Committee members, a review of relevant documents and some consultation with 
colleagues.2) 
 
On the whole there was a favourable response to IASSW and IFSW developing a standards setting 
document that elucidates what social work represents on a global level. This document that 
identifies certain universals, may be used as guidelines to develop national standards with regard to 
social work education and training. Such international standards should reflect some consensus 
around key issues, roles and purposes of social work. However, given the profession’s historically 
fragmented strands; the contemporary debates around social work’s intra-professional identity; its 
identity vis-à-vis other categories of personnel in the welfare sector such as social pedagogues, 
development workers, child care workers, probation officers, community workers and youth workers 
(where such categories of personnel are differentiated from social work); and the enormous 
diversities across nations and regions, there was some scepticism about the possibility of identifying 
any such "universal". The suggestion was that such a standard setting document must be sufficiently 
flexible to be applicable to any context. Such flexibility should allow for interpretations of locally 
specific social work education and practice, and take into account each country’s or region’s socio-
political, cultural, economic and historical contexts while adhering to international norms and 
standards. 
 
The main reasons for the development of such a standard setting document were to (stated in no 
particular order of priority): 

 Protect the "consumers" or "clients" 3) of social work services; 

 Take account of the impact of globalization on social work curricula and social work practice; 

 Facilitate articulation across Universities on a global level; 

 Facilitate the movement of social workers from one country to another; 

 Draw a distinction between social workers and non-social workers; 

 Benchmark national standards against international standards; 

 Facilitate partnerships and international student and staff exchange programmes; 

 Enable IASSW and IFSW, in developing such standards, to play a facilitative role in helping 
those faculties, centres, departments or schools of social work 4) that lack resources to meet 
such standards. 

 Give practical expression to the aim of IASSW as some saw the formulation of global 



65 
 

qualifying standards to be the core business of IASSW. 

 
Clearly not all of the above expressed purposes are feasible e.g. it is not feasible via such an 
endeavour to draw a distinction between social workers and non-social workers, neither might we be 
able to realise the objective of protecting "clients" through standards setting on a universal level. 
Facilitating the movement of social workers from one country to another is a contentious issue in 
view of the directed recruitment of social workers from some countries to others e.g. from South 
Africa and the Caribbean to the United Kingdom to the disadvantage of South Africa and the 
Caribbean. However, from an ethical point of view the migration of those social workers that wish to 
practice in another country should be enabled and not blocked. Retention of social work skills within 
countries are dependent on such factors as service conditions, salaries and validation of the 
profession which need to be addressed on national levels. 
 
A few participants expressed the view that the document should go further to include more practical 
guidelines. These practical guidelines should include: - a multi-tiered classification for the basic 
qualification e.g. with a range from the number of years of basic schooling + at least one year of full 
time social work training to a degree with 3 or 4 years of social work training (the minimum period of 
practical training should be specified in such a classification); the acknowledgement and recognition 
of prior learning experiences; and the identification of core competencies, knowledge and skills as 
applied to context specific realities. Some others expressed concern that such a multi-tiered system 
may appear to be far too elitist, with perhaps social workers from the Two-Thirds World 5) being 
more likely to be categorised into the lower ranks. Prescribing lengths of training or number of 
course credits are problematic, given the variations of the academic year across countries and 
regions, and the diversities in crediting courses in different contexts. Also, for example, a six to 
twelve month intensive residential social work programme, with careful selection of mature students 
with appropriate prior learning experiences and/or related qualifications, might prove to be as 
valuable as a first degree social work programme with school leaving students. It is the quality of the 
educational programme that must not be compromised. From available information, it would appear 
that the academization of social work is becoming the norm, with many countries opting for either a 
3 or 4 year Bachelors degree in Social Work, with a few countries like Chile being an exception with a 
5 year Bachelors degree. 
 
A minority view was that IFSW and IASSW begin with no document; that a grassroots approach be 
used in encouraging national bodies to formulate their own norms and standards. These national 
norms and standards, formulated for example via a five-year action plan, could then be processed 
into a global qualifying standards document. One does not have to adopt an either/or approach to 
the development of standards. If we accept the premise that such standards do not represent a finite 
or static product, but a dynamic process through which we continue building a framework that we 
aspire towards then we accept that standards setting would involve a global-regional-national-local 
dialectical interaction. This must involve cross national and cross regional dialogue. 
 
In view of the concern, expressed by participants, that the notion of "minimum qualifying standards" 
sounds too prescriptive, implying a fixed product, the alternative "Global qualifying standards" has 
been accepted. Care needs to be taken that in developing global standards we do not further 
fragment and de-professionalize social work, as so clearly elucidated by Dominelli (1996) in her 
discussion on the impact of the competencies based approach to social work education and practice. 
This view was supported by Lorenz (2001:19), who while not invalidating the need for quality control 
6) by having some benchmark criteria, warned that it might "trivialise social work skills even further". 
To circumvent this possibility the Committee has made concerted efforts to transcend the kind of 
reductionist language, used within many national/regional contexts in their development of unit 
standards, designed to meet criteria for the competencies-based approach, that fragments social 
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work skills and roles into minute, constituent parts. The Committee acknowledges that there might 
be merits to the competencies-based approach on national/regional levels. However, this is seen to 
be far too specific to be applied to the global level. 
 
Questions were raised regarding "minimum" by whose or what standards? Is it possible that 
"minimum standards" could decrease rather than enhance the profession’s standards? An alternative 
argument was that as "standards" represent an ideal, they could, in effect, come to be "maximum 
standards" that all Schools of Social Work in all countries and regions are put under pressure to 
attain. The experience of South Africa in the early 1990s is a case in point. The then Council for Social 
Work, which was actually a State apparatus designed to uphold the ideology of apartheid, proposed 
what it called "minimum standards". However, the document actually reflected superior standards 
and proposed control mechanisms, which, if accepted, would have jeopardised the position and, 
perhaps, the very existence of Schools of Social Work at the historically disadvantaged black 
institutions, which were poorly resourced compared with the white universities. Fortunately there 
was sufficient solidarity among social work educators who rejected the document so it did not 
become part of the statutory requirement. These concerns provided further ground for omitting the 
"minimum" from this document. The document does not purport to reflect minimum standards, but 
standards that Schools of Social Work should consistently aspire towards. 
 
Some colleagues who engaged in the consultation process also expressed concern about the 
possibility of a western domination. Given the western hegemony in social work education and 
practice, and that "Western European countries and the USA perhaps have fairly settled views of 
what social work is and what it means to provide good social work education" (Payne, 2001:41 – our 
emphasis), such fears are not unfounded. Australia and Canada also seem to have made tremendous 
progress in the development of national standards. Possible ways of preventing a western 
domination would be to ensure that: 

 There is representation from different regions of the world on the Committee; 

 Social work education and practice takes into account a country’s unique historical, political, 
cultural, social and economic contexts; 

 The unique developmental needs of countries are considered in the formulation of such 
standards; 

 The profession’s developmental status and needs in any given country are considered; 

 Open dialogue across national and regional boundaries is facilitated. 

 
Amongst those who participated during consultations, there was overwhelming concern that context 
specific realities, and the resources available to individual institutions to meet global standards, are 
taken into consideration. In the development of global standards we should not create unintended 
consequences by disadvantaging some training institutions. As much as global standards may be 
used to benchmark national norms and standards, as far as possible, national and regional 
experiences and practices (even where formal standards do not exist) must be incorporated into the 
formulation of global standards. Where national or regional standards do not exist, IASSW and IFSW 
should collaborate to facilitate the development of such standards. The circular, interactive and 
discursive processes of standard formulation and setting can, in these ways, become and remain 
continuous and dynamic. The process-product dialectic, in the formulation of standards, is vital. 
While we have necessary pre-determined timeframes, we should not, as far as possible, compromise 
consultation processes. 
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Two participants during consultations recommended a two-phased process; the first which would 
involve consultations to "get everyone on board" that might span a two to six year period. The 
second phase would consist of submissions by each region/ national body to IASSW to ensure 
compliance. The recommendations ranged from bi-annual submissions to submissions once in five 
years. The majority believed that beyond the formulation of a standards document, IASSW/IFSW 
could play no role, thus these bodies could not really effect any mechanisms to "ensure compliance". 
Monitoring, conforming to global standards and the possibility of downgrading or up grading of 
training institutions were not seen as the tasks of IASSW/IFSW. The roles of IASSW and IFSW would 
be facilitative and supportive. Payne (2001) pointed out that by virtue of membership with IASSW, 
training institutions had to uphold at least the following minimum criteria: 

 That social work education takes place after a school leaving certificate has been obtained; 
and that 

 Social work education takes place at the tertiary level. 

These two criteria are accepted as valid for the purpose of this document. 
 
Notwithstanding the concerns expressed regarding the need to take into account context specific 
realities, and the ambiguities surrounding social work education and practice, this document goes on 
to detail standards in respect of: the school’s core purpose or mission statement, programme 
objectives and outcomes; programme curricula including fieldwork; professional staff; student social 
workers; structure, administration, governance and resources; cultural diversity; and social work 
values and ethics. As a point of departure, the international definition of social work is accepted, and 
the core purposes of social work are summarised. 

 
back to top 

  
INTERNATIONAL DEFINITION OF SOCIAL WORK  

 

In July 2001, both the IASSW and the IFSW reached agreement on adopting the following 
international definition of social work: 
 
The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the 
empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour 
and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their 
environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work. 
 
Both the definition and the commentaries that follow are set within the parameters of broad ethical 
principles that cannot be refuted on an ideological level. However, the fact that social work is 
operationalized differently both within nation states and regional boundaries, and across the world, 
with its control and status-quo maintaining functions being dominant in some contexts, cannot be 
disputed. Lorenz (2001) considered the ambiguities, tensions and contradictions of the profession, 
which have to be constantly negotiated and re-negotiated, rather than resolved, to constitute its 
success and challenge. It is, perhaps, these very tensions that lends to the richness of the local-global 
dialectic, and provides legitimacy for the development of global qualifying standards. According to 
Lorenz (2001:12) "It is its paradigmatic openness that gives this profession the chance to engage with 
very specific (and constantly changing) historical and political contexts while at the same time 
striving for a degree of universality, scientific reliability, professional autonomy and moral 
accountability". 

 

http://www.ifsw.org/p38000255.html#top
http://www.ifsw.org/p38000255.html#top
http://www.ifsw.org/p38000255.html#top
http://www.ifsw.org/p38000255.html#top
http://www.ifsw.org/p38000255.html#top
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back to top 
  
CORE PURPOSES OF SOCIAL WORK 

 

Drawing on available literature, the feedback from colleagues during consultations and the 
commentary on the international definition of social work the following core purposes of social work 
have been identified: 

 Facilitate the inclusion of marginalized, socially excluded, dispossessed, vulnerable and at-
risk groups of people. 7) 

 Address and challenge barriers, inequalities and injustices that exist in society 

 Assist and mobilize individuals, families, groups and communities to enhance their well-being 
and their problem-solving capacities. 

 Encourage people to engage in advocacy with regard to pertinent local, national, regional 
and/or international concerns. 

 Advocate for, and/or with people, the formulation and targeted implementation of policies 
that are consistent with the ethical principles of the profession. 

 Advocate for, and/or with people, changes in those structural conditions that maintain 
people in marginalized, dispossessed and vulnerable positions. 

 Work towards the protection of people who are not in a position to do so themselves, for 
example children in need of care and persons experiencing mental illness or mental 
retardation within the parameters of accepted and ethically sound legislation 
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1. STANDARDS REGARDING THE SCHOOL’S CORE PURPOSE OR MISSION STATEMENT  

 

All schools should aspire toward the development of a core purpose statement or a mission 
statement which: 
 
1.1 Is (where applicable) consistent with the core purpose or mission statement of the training 
institution, and where applicable, with the core purpose or mission statement of the key social work 
national and/or regional body with which it is affiliated. 
 
1.2 Is clearly articulated so those major stakeholders who have an investment in such a core purpose 
or mission understand it. 
 
1.3 Reflects the values and the ethical principles of social work. 
 
1.4 Reflects aspiration towards equity with regard to the demographic profile of the institution’s 
locality. The core purpose or mission statement should thus incorporate such issues as ethnic and 
gender representation on the faculty, as well as in recruitment and admission procedures for 
students. 
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2. STANDARDS REGARDING PROGRAMME OBJECTIVES AND OUTCOMES  
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In respect of programme objectives and expected outcomes, schools should endeavour to reach the 
following standards, deemed to be acceptable at the global level: 
 
2.1 A specification of its programme objectives and expected educational outcomes. 
 
2.2 A reflection of the values and ethical principles of the profession in its programme design and 
implementation. 
 
 
2.3 Identification of the programme’s instructional methods and how these cohere with achieving 
both the cognitive and affective development of student social workers. 
 
2.4 An indication of how the programme reflects the core knowledge, processes, values and skills of 
the social work profession, as applied in context specific realities. 
 
2.5 An indication of how an initial level of proficiency with regard to self-reflective and accountable 
use of knowledge and skills is to be attained by student social workers. 
 
2.6 An indication of how the programme coheres with nationally and/or regionally defined 
professional goals, and how the programme addresses local, national and regional developmental 
needs and priorities. 
 
2.7 Notwithstanding 2.6 above, as social work does not operate in a vacuum, the programme should 
reflect consideration of the impact of interacting cultural, economic, communication, social, political 
and psychological global features. 
 
2.8 Provision of quality educational preparation that is relevant to beginning social work practice 
with individuals, families, groups and communities. 
 
2.9 Self-study to assess the extent to which its programme objectives and expected outcomes are 
being achieved. 
 
2.10 External peer evaluation as far as is reasonable and financially viable. This may be in the form of 
external peer moderation of assignments and/or written examinations and dissertations, and 
external peer review and assessment of curricula. 
 
2.11 The conferring of a distinctive social work qualification at the certificate, diploma, first degree or 
post-graduate level as approved by national and/or regional qualification authorities, where such 
authorities exist. 
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3. STANDARDS WITH REGARD TO PROGRAMME CURRICULA INCLUDING FIELDWORK  

 

With regard to standards regarding programme curricula, schools should consistently aspire towards 
the following: 
 
3.1 The curricula and methods of instruction being consistent with the school’s programme 
objectives and its expected outcomes. 
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3.2 Clear plans for the organization, implementation and evaluation of the theory and field education 
components of the programme. 
 
3.3 Specific attention to the constant review and development of the curricula. 
 
3.4 Ensuring that the curricula helps student social workers to develop skills of critical thinking and 
scholarly attitudes of reasoning, openness to new experiences and paradigms, and commitment to 
life-long learning. 
 
3.5 Field educational contexts that provide for clearly designed and purposeful learning experiences 
that contribute to the holistic development of student social workers. 
 
3.6 Planned co-ordination and cooperation between the school and agencies that are selected for 
fieldwork education. 
 
3.7 The planning and implementation of orientation sessions for fieldwork supervisors or instructors. 
 
3.8 Focussed attention to educating non-social work fieldwork instructors or supervisors of the 
programme objectives and expected outcomes, and the ethical principles of the profession. 8) 
 
3.9 Provision for the inclusion and participation of field instructors in curriculum development, 
especially with regard to field education. 
 
3.10 A partnership between the educational institution and the agency in decision-making regarding 
field education and the evaluation of student’s fieldwork performance. 
 
3.11 Making available, to fieldwork instructors or supervisors, a field instruction manual that details 
its fieldwork standards, procedures and expectations. 
 
3.12 Ensuring that adequate and appropriate resources, to meet the needs of the fieldwork 
component of the programme, are made available. 
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4. STANDARDS WITH REGARD TO CORE CURRICULA  

 

In respect core curricula, schools should aspire toward the following standards deemed to be 
acceptable at the global level: 
 
4.1 An identification of, and selection for inclusion in the programme, curricula as determined by 
local, national and/or regional needs and priorities. 
 
4.2 A description of the objectives of each of the core curricula components, an explanation of their 
sequencing and, if the course or module is not taught in the school, an identification of the 
department responsible for teaching it. 
 
4.3 Notwithstanding the provision of 4.1 there are certain core curricula that may be seen to be 
universally applicable. Thus the school should ensure that student social workers, by the end of their 
exit level Social Work qualification, have exposure to the following core curricula which are organised 
into four conceptual components: 
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4.3.1 Domain of Social Work 

 A critical understanding of how socio-structural inadequacies, discrimination, oppression, 
and social, political and economic injustices impact human functioning and development at 
all levels, including the global. 

 Knowledge of human behaviour and the social environment, with particular emphasis on the 
person-in-environment transaction, life-span development and the interaction among 
biological, psychological, socio-structural and cultural factors in shaping human development 
and behaviour. 

 Knowledge of the social welfare policies and services of the locality, country and/or region. 

 A critical understanding of social work’s origins and purposes. 

 Understanding of country specific social work origins and development. 

 Sufficient knowledge of related occupations and professions to facilitate inter-professional 
collaboration and teamwork. 

 
4.3.2 Domain of the Social Worker: 

 The development of the critically self-reflective practitioner, who is able to practice within 
the value perspective of the social work profession. 

 The recognition of the relationship between personal life experiences and personal value 
systems and social work practice. 

 The appraisal of national, regional and/or international social work codes of ethics and their 
applicability to context specific realities. 

 Preparation of social workers within a holistic biopsychosocial spiritual framework, with 
generalist skills to enable practice in a range of contexts with diverse ethnic, cultural and 
racial groups, and with both men and women. 

 
 
4.3.3 Methods of Practice: 

 Practice skills in, and knowledge of, assessment and intervention at micro, mezzo and macro 
levels for the purposes of developmental, protective, preventive and/or therapeutic 
intervention. 

 The application of social work values, ethical principles, knowledge and skills to confront 
inequality, and social, political and economic injustices. 

 Knowledge of, and skills in, social work research, including ethical use of relevant research 
paradigms, and critical appreciation of the use of research in social work practice. 

 Supervised fieldwork education, with due consideration to the provisions of Item 3 above. 

 
4.3.4 Paradigm of the Profession: 
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Of particular salience to social work education, training and practice, are the following 
theoretical/epistemological frameworks 9) that should inform the core curricula: 

 An acknowledgement and recognition of the dignity, worth and the uniqueness of all human 
beings (Person-centred approach). 

 Knowledge and understanding of the inter-connectedness that exists within and across all 
systems at micro, mezzo and macro levels (Ecological systems perspective). 

 Development of knowledge and skills in working in a wide range of contexts, with different 
sized "client" populations across all system levels (Holistic, generalist or integrated 
approach). 

 An emphasis on the importance of advocacy and changes in socio-structural conditions that 
disempower, marginalize and exclude people (Social justice/human rights approach). 

 The capacity-building and empowerment of individuals, families, groups, organisations and 
communities through a human-centred developmental approach (Social development 
perspective). 

 

 Problem-solving and anticipatory socialisation though an understanding of the normative 
developmental life cycle, and expected life tasks and crises in relation to age related 
influences (Developmental life-span perspective). 

 The assumption, identification and recognition of strengths and potential of all human beings 
(Strengths perspective). 

 An appreciation and respect for diversity in relation to race, culture, religion, ethnicity, 
linguistic origin, gender, sexual orientation and differential abilities (Respect for Diversity). 
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5. STANDARDS WITH REGARD TO PROFESSIONAL STAFF  

 

With regard to professional staff, schools should aspire towards: 
 
5.1 The provision of full-time professional staff, adequate in number and range of expertise, who 
have applicable qualifications as determined by the development status of the social work profession 
in any given country. As far as possible a Masters level qualification in social work, or a related 
discipline (in countries where social work is an emerging discipline), should be a requisite. 
 
5.2 Ensuring that, where a school offers post-graduate qualifications at the doctoral level, at least 
one member of staff has a qualification at that level. Where the development status of social work in 
a school does not render this feasible, the school may consider interim twinning arrangements with 
more established schools of social work in offering a doctoral qualification. 
 
5.3 The provision of opportunities for staff participation in the development of its core purpose or 
mission, in the formulation of the objectives and expected outcomes of the programme, and in any 
other initiative that the school might be involved in. 
 
5.4 Provision for the continuing professional development of its staff, particularly in areas of 
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emerging knowledge. 10) 
 
5.5 A clear statement, where possible, of its equity based policies or preferences, with regard to 
considerations of gender, ethnicity, race or any other form of diversity in its recruitment and 
appointment of staff. 
 
5.6 Ensuring that professional staff, in any given context, develop skills in analyzing and 
understanding the powerful intersection of race, class, gender, ethnicity, culture, sexual orientation 
and differential abilities and how these factors interact with issues regarding power, privilege, 
oppression, exploitation, status and access to resources. The same should be skillfully imparted to 
student social workers. 
 
5.7 In its allocation of teaching, fieldwork instruction, supervision and administrative workloads, 
making provision for research and publications. Such research must be consistent with general 
standards of research practice and with accepted ethical research principles. 
 
5.8 Making provision for professional staff, as far as is reasonable and possible and contingent upon 
its and/or the institution’s core purpose or mission, to be involved in the formulation, analysis and 
the evaluation of the impact of social policies, and in community outreach initiatives. 
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6. STANDARDS WITH REGARD TO STUDENT SOCIAL WORKERS 

 

In respect of student social workers schools should endeavor to reach the following standards: 
 
6.1 Clear articulation of its admission criteria and procedures, which should be compatible with those 
of the training institution. 
 
6.2 Student recruitment, admission and retention policies that reflect the demographic profile of the 
locality that the institution is based in. Due recognition should be given to minority groups 11) that 
are under-represented and/or under-served. 
 
6.3 Facilitation of articulation across institutions by specifying the recognition of credits obtained at 
other training institutions. 
 
6.2 Provision for student advising that is directed toward student orientation, assessment of the 
student’s aptitude and motivation for a career in social work, regular evaluation of the student’s 
performance and guidance in the selection of courses/modules. 
 
6.3 Making provision for and encouraging the participation of all students, including those in 
distance, mixed-mode, decentralised and/or internet based programmes in relation to the 
development of its core purpose or mission and the programme objectives, and in the formulation 
and modification of policies that affect academic and student affairs. Such participation should be 
consistent with the policies of the training institution. 
 
6.4 Ensuring that, in offering distance, mixed-mode, decentralised and/or internet based teaching, 
the quality of the educational programme is not compromised. Mechanisms for locally-based 
instruction and supervision should be put in place, especially with regard to the fieldwork component 
of the programme. 
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6.5 Explicit criteria for the evaluation of student’s academic and fieldwork performance. 
 
6.6 An indication of how students evaluate their own values, attitudes and behaviours in relation to 
its accepted and relevant code of ethics. 
 
6.7 Making available, to all students, the school’s grievance and appeal procedures. Such procedures 
should be compatible with those of the training institution. 
 
6.8 A specification of the school’s policy and procedure with regard to the termination of a student’s 
enrolment in the programme. Poor performance and/or the failure to uphold the values and ethical 
principles of social work may render the student unsuitable for the profession. 
 
6.9 Non-discrimination against any student on the basis of race, colour, culture, ethnicity, linguistic 
origin, religion, political orientation, gender, sexual orientation, age, marital status, physical status 
and socio-economic status. 
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7. STANDARDS WITH REGARD TO STRUCTURE, ADMINISTRATION, GOVERNANCE AND RESOURCES  

 

In its aspiration towards global standards with regard to structure, administration, governance and 
resources, schools and/or the training institutions should ensure that: 
 
7.1 Social work programmes are implemented through a distinct unit known as a Faculty, School, 
Department, Centre or Division, which has a clear identity within the training institution. 
 
7.2 The school has a designated full-time Head or Director who has demonstrated administrative, 
scholarly and professional competence, preferably in the discipline of social work. 
 
7.3 The Head or Director has primary responsibility for the coordination and professional leadership 
of the school, with sufficient time and resources to fulfil these responsibilities. 
 
7.4 The school’s budgetary allocation is sufficient to achieve its core purpose or mission and the 
programme objectives. 
 
7.5 The budgetary allocation is stable enough to ensure programme planning and sustainability. 
 
7.6 There are adequate physical facilities, including classroom space, offices for professional and 
administrative staff and space for student, faculty and field-liaison meetings, and the equipment 
necessary for the achievement of the school’s core purpose or mission and the programme 
objectives. 
 
7.7 Library and internet resources, necessary to achieve the programme objectives, are made 
available. 
 
7.8 The necessary clerical and administrative staff is made available for the achievement of the 
programme objectives. 
 
7.9 Where the school offers distance, mixed-mode, decentralized and/or internet based education 
there is provision of adequate infrastructure, including classroom space, computers, texts, audio-
visual equipment, community resources for fieldwork education, and on-site instruction and 
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supervision to facilitate the achievement of its core purpose or mission, programme objectives and 
expected outcomes. 
 
7.10 Within the policies, procedures and standards of the training institution, the school plays a key 
role with regard to the recruitment, appointment and promotion of staff. 
 
7.11 The school strives toward gender equity in its recruitment, appointment, promotion and tenure 
policies and practices. 
 
7.12 In its recruitment, appointment, promotion and tenure principles and procedures, the school 
reflects the diversities of the population that it interacts with and serves. 
 
7.13 The decision-making processes of the school reflect participatory democratic principles and 
procedures. 
 
7.14 The school promotes the development of a cooperative, supportive and productive working 
environment to facilitate the achievement of programme objectives. 
 
7.15 The school develops and maintains linkages within the institution and with external 
organizations relevant to its core purpose or mission and its objectives. 
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8. STANDARDS WITH REGARD TO CULTURAL AND ETHNIC DIVERSITY AND GENDER INCLUSIVENESS  

 

With regard to cultural and ethnic diversity schools should aspire towards the following: 
 
8.1 Making concerted and continuous efforts to ensure the enrichment of the educational 
experience by reflecting cultural and ethnic diversity, and gender analysis in its programme. 
 
8.2 Ensuring that the programme, either through mainstreaming into all courses/modules and/or 
through a separate course/module, has clearly articulated objectives in respect of cultural and ethnic 
diversity, and gender analysis. 
 
8.3 Indicating that issues regarding cultural and ethnic diversity, and gender analysis are represented 
in the fieldwork component of the programme. 
 
8.4 Ensuring that student social workers are provided with opportunities to develop self-awareness 
regarding their personal and cultural values, beliefs, traditions and biases and how these might 
influence the ability to develop relationships with people, and to work with diverse population 
groups. 
 
8.5 Promoting sensitivity to, and increasing knowledge about, cultural and ethnic diversity, and 
gender analysis. 
 
8.6 Minimizing group stereotypes and prejudices. 12) 
 
8.7 Ensuring that student social workers are able to form relationships with, and treat all persons 
with respect and dignity irrespective of such persons’ cultural and ethnic beliefs and orientations. 
 
8.8 Ensuring that student social workers are schooled in a basic human rights approach, as reflected 
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in international instruments such as the International Declaration on Human Rights and the U.N. 
Vienna Declaration (1993). 13) 
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9. STANDARDS WITH REGARD TO SOCIAL WORK VALUES AND ETHICAL CODES OF CONDUCT  

 

In view of the recognition that social work values, ethics and principles are the core components of 
the profession, schools should consistently aspire towards: 
 
9.1 Focussed and meticulous attention to this aspect of the programme in curricula design and 
implementation. 
 
9.2 Clearly articulated objectives with regard to social work values, principles and ethical conduct. 
 
9.3 Registration of professional staff and student social workers (insofar as student social workers 
develop working relationships with people via fieldwork placements) with national and/or regional 
regulatory (whether statutory or non-statutory) bodies, with defined codes of ethics. 14) Members of 
such bodies are generally bound to the provisions of those codes. 
 
9.4 In the absence of the existence of binding national and/or regional codes of ethics, the 
formulation of a code of ethics that is consistent with the values and principles of the profession, and 
with international norms regarding human rights and social justice. 
 
9.5 Ensuring that every student social worker involved in fieldwork education, and every professional 
staff member, are aware the of boundaries of professional practice and what might constitute 
unprofessional conduct in terms of the code of ethics. 
 
9.6 Taking appropriate action in relation to those student social workers and professional staff, who 
fail to comply with the code of ethics either through an established regulatory social work body, 
established procedures of the training institution, and/or through legal mechanisms. 
 
9.7 Ensuring that regulatory social work bodies are broadly representative of the social work 
discipline, including where applicable social workers from both the public and private sector, and of 
the community that it serves including, wherever possible, the direct participation of service users. 
 
9.8 Upholding, as far as is reasonable and possible, the principles of restorative rather than 
retributive justice 15) in disciplining either student social workers or professional staff who violate 
the code of ethics. 
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CONCLUSION 

 

Standards, by their very nature, generally tend to fall within the prescriptive, reductionist, logical-
positivist paradigm. Efforts have been made to adopt an alternative and a more empowering, non-
prescriptive language in this document. The main aim is to enhance social work education and 
training on a global level, by facilitating dialogue within and across nations and regions. The 
document reflects global standards that schools of social work should consistently aspire towards, 
which (collectively and if met) would actually provide for quite sophisticated levels of social work 
education and training. This is as it ought to be – the provision of the best possible education and 
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training for student social workers who, after qualifying, bear enormous responsibilities in their 
communities. The extent to which schools of social work meet global qualifying standards will 
depend on the developmental needs of any given country/region and the developmental status of 
the profession in any given context, as determined by unique historical, socio-political, economic and 
cultural contexts. These are given due consideration throughout the document. 
 
In formulating the global standards care has also been taken to ensure that we do not take on the 
language of managerialism and marketization, which is seen to be antithetical with the core values 
and purposes of social work. By locating the standards against the international definition of social 
work and the core purposes of social work, the document ensures an approach to education and 
training that supports human rights, social justice, and an essential commitment to caring for, and 
the empowerment of individuals, groups and communities. It also reflects a commitment to the 
personal and professional development of student social workers, with particular emphases on the 
development of the critically self-reflective practitioner and the place of values and ethics in social 
work education and training. In the formulation of the global qualifying standards the challenge has 
been for them to be specific enough to have salience, yet broad enough to be relevant to any given 
context. 
 
The Committee reiterates that in formulating global standards for social work education and training, 
neither the IASSW nor the IFSW will play any monitoring, control or accreditation function. The roles 
of these international bodies are intended to be supportive and facilitative. There must be clear 
mechanisms of communication between national and/or regional social work educators’ associations 
and IASSW. One of the objectives is that, through the assistance of the Census Commission, IASSW 
will develop a data bank containing the details and programmes of member schools and of national 
and/or regional standards and systems of quality control and accreditation. Such information may be 
shared on an international level on request and/or via the websites of IASSW and IFSW. It is hoped 
that such sharing would provide the impetus for schools of social work to aspire towards the global 
qualifying standards for social work education and training elucidated in this document, and for 
continued dialogue within the profession on local, national, regional and global levels. 
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FOOTNOTES 

 

1) As "minimum standards" appear to be too prescriptive, the suggestion at the IASSW Board 
meeting in Chile in January 2002, was that we refer to "Global qualifying Standards for Social Work 
Education and Training". This is a more appealing alternative considering the main paradigm adopted 
in the document. Also while each component of the standards may represent a minimum, put 
together, the document reflects quite a sophisticated level of education and training. 
 
2) Discussions were held with Faculty from Grand Valley State University, Grand Rapids, Michigan; 
representatives from Michigan State University, Hope College and Calvin College, Michigan; 
representatives from Social Work and the Social Welfare Training Institute – University of the West 
Indies, Mona Campus, Jamaica; and with the Joint Universities Committee on Social Work Education, 
South Africa. 

 
3) These concepts are problematic as they reflect the traditional bio-medical model, which supports 
the notion of the service user as a passive recipient of social work services with the social worker as 
"expert" who knows best, and an implication of a hierarchical worker-client relationship, 
characterized by a so-called neutrality. It is antithetical to the holistic biopsychosocial health model 
which views people as active agents in change processes and structures, and to empowerment based 
practice which calls for active involvement, rather than a detached neutrality, on the part of 
practitioners. However, in the absence of a more suitable alternative these concepts continue to be 
used. 
 
4) For the purpose of convenience, the document shall refer to "the school" or "schools" even where 
the context of study is a faculty, centre or department. 
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5) Given the limitations of dichotomies, and the linear modernist implications of the use of words 
"under-developed", "developing" or "developed" there is preference for the use of the concept "Two 
Thirds World". The concept reflects, numerically, the majority of the world’s population who live in 
poverty and deprivation, and it does not imply any evaluative criteria with regard to 
superiority/inferiority. 
 
6) It is envisaged that such quality control will not be instituted at the international level, but on 
local, national and/or regional levels. 

 
7) Such concepts lack clear definition. Persons who fall into the categories of being "marginalized", 
"socially excluded", "dispossessed", "vulnerable" and/or "at risk" may be so defined by individual 
countries and/or regions. 

 
8) In some countries legislation requires that field supervisors be qualified social workers while some 
go further to specify that field supervisors should be qualified in both social work and practice 
teaching. 
 
9) These frameworks are not necessarily mutually exclusive. 

 
10) Given current global concerns this should include: HIV/AIDS; the effects of the increasingly rapid 
pace of globalization; information technology development; contemporary political, cultural, ethnic 
and religious patterns and dynamics of societies; and the impact of population dynamics in respect of 
birth rates, morbidity and mortality rates, migration, and gender and age profiles and how these 
impact social policies and social service delivery. 

 
11) "Minority groups" may be defined in terms of numerical representation and/or "minority" in 
terms of socio-economic and/or political status. It remains an ambiguous and contested concept and 
needs to be defined and clarified within specific social contexts. 

 
12) While cultural sensitivity may contribute to culturally competent practice, the school must be 
mindful of the possibility of reinforcing group stereotypes. The school should, therefore, try to 
ensure that student social workers do not use knowledge of a particular group of people to 
generalize to every person in that group. The school should pay particular attention to both in-group 
and inter-group variations and similarities. 

 
13) Such an approach might facilitate constructive confrontation and change where certain cultural 
beliefs, values and traditions violate peoples’ basic human rights. As culture is socially constructed 
and dynamic, it is subject to deconstruction and change. Such constructive confrontation, 
deconstruction and change may be facilitated through a tuning into, and an understanding of 
particular cultural values, beliefs and traditions and via critical and reflective dialogue with members 
of the cultural group vis-à-vis broader human rights issues. 

 
14) In many countries voluntary national professional associations play major roles in enhancing the 
status of social work, and in the development of Codes of Ethics. In some countries voluntary 
professional associations assume regulatory functions, for example disciplinary procedures in the 
event of professional malpractice, while in other countries statutory bodies assume such functions. 
 
15) Restorative justice reflects the following: a belief that crime violates people and relationships; 
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making the wrong right; seeking justice between victims, offenders and communities; people are 
seen to be the victims; emphasis on participation, dialogue and mutual agreement; is oriented to the 
future and the development of responsibility. This is opposed to retributive justice which reflects: a 
belief that crime violates the State and its laws; a focus on punishment and guilt; justice sought 
between the State and the offender; the State as victim; authoritarian, technical and impersonal 
approaches; and orientation to the past and guilt. 
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Mezinárodní a český kontext Globálních 

kvalifikačních standardů vzdělávání v sociální 

práci vydaných IFSW a IASSW 

 
IFSW (International Federation of Social Workers – Mezinárodní federace sociálních pracovníků) 

a IASSW (International Association of Schools of Social Work – Mezinárodní asociace 

škol sociální práce) přijaly v roce 2004 na generálním zasedání v Adelaide (Austrálie) Globální 

standardy pro výchovu a vzdělávání v profesi sociální práce (dále jen „kvalifikační standardy“). 

Poprvé byly kvalifikační standardy prezentovány na společné konferenci v Montpelier 

v roce 2002 (Gray a Webb, 2007). Cílem předkladatelů je homogenizovat a internacionalizovat 

standardy vzdělávání v sociální práci na celém světě, napříč kulturami, rozdíly v životní 

úrovni, vládnoucím politickým establishmentem a jinými rozdíly. Tímto dokumentem by se 

měly řídit všechny školy poskytující vzdělávání v sociální práci na celém světě. Dokument není 

samozřejmě právní normou, ale je dobré s ním být seznámen/-a, inspirovat se jím, protože tvoří 

rámec vzdělávání v sociální práci. 

 

Nasledujici text je kritickou reflexi a stručnym 

představenim vybranych přeloženych časti 

globalnich kvalifikačnich standardů česke 

profesni veřejnosti s komentařem. 

1. Globální kvalifikační standardy 

vzdělávání v sociální práci – úvod 

V uvodu autoři kvalifikačnich standardů zmiňuji 

fakt, že vytvařeni globalnich standardů 

vzdělavani je stejně důležite jako vzdělavani 

samotne – tim davaji na roveň koncepčni praci 

při vytvařeni programovych zasad vzdělavani 

s procesem vzdělavani samotnym. Dokument 

přes unifikujici snahu dat jednotnou formu 

standardům vyzdvihuje regionalni specifika 

a oceňuje jejich zapojeni do vyuky socialni 

prace. Gray a Webb (2007) však kritizuji riziko 

importovani euroamericke civilizace a hodnot 

do těchto standardů, a tim devaluaci a potencialni 

diskriminaci kulturnich podminek 

ne-euroamerickych časti země. Import „zapadnich“ 

hodnot, ktere se ztotožňuji se standardem 

kultury (např. individualni svoboda 

či lidska prava) do Činy nebo islamskych zemi 

může byt podle jmenovanych autorů nemožny 

a předevšim naprosto nekompatibilni. 

1.1 Kulturní souvislosti kvalifikačních 

standardů a sociální práce 

Pravě z pohledu českeho kontextu se domnivam 

(na rozdil od Graye a Webba (2007)), 

že dokument vcelku citlivě pracuje pravě 

s kulturnimi rozdilnostmi a zaleži na přistupu 

k implementaci dokumentu do narodnich 

podminek. Velmi důležity je take postoj narodnich 

autorit ve vzdělavani v socialni praci 

k tomuto dokumentu. Pokud některe kultury 

k jeho vytvařeni nebyly přizvany nebo se odmitly 

na tvorbě podilet, nastava vysoke riziko, 

že dokument nebude přijat s pochopenim. 

Je však třeba velmi důkladně uvažit, kdy 

řici ono „oficialni“ jasne „ano“ hodnotam 

zapadniho světa (předevšim pravo na individualni 
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svobodu projevu a myšleni, ale i jen 

byti jednotlivce, dodržovani lidskych prav), 

čimž se možna zablokuje vzajemny dialog s již 

jmenovanymi kulturami, a kdy o těchto hodnotach 

nemluvit a nechat si dane kultury žit 

podle svych pravidel často vytvořenych jako 

protest proti tak vysoko vyzdvihovanym hodnotam 

Zapadu. Autoři dokumentu i jeho implementatoři 

musi mit jasno, kdy a zda je třeba 

hajit demokraticke hodnoty zapadni civilizace 

a kdy rozvijet dialog s jinymi kulturami 

v globalnim světě. Otazkou je take, „kdo“ řekne 

toto zavazne stanovisko a jak bude sankcionovat 

jeho nedodržovani. 

Dokument podle rejstřiku autorů kvalifikačnich 

standardů tvořilo z IASSW osm členů, 

z toho dva, resp. tři z tzv. z ne-euroamerickeho 

prostoru (JAR, Mexiko a Hongkong). Ze strany 

IFSW taktež osm členů, z toho čtyři z neeuroamericke 

civilizace (Singapur, Kolumbie, 

Keňa, Korea). Převaha euroamerickeho světa 

je tedy přitomna přesto, že neni drtiva. (Dokument, 

str. 35–36). 

Gray a Webb (2007) poznamenavaji, že 

profese socialni prace je vlastně zapadni (euroamerickou) 

aktivitou, ktera se šiři do celeho 

světa, a zmiňuji např. uzdravujici šamanske 

ritualy některych domorodych kultur. Je však 

take třeba neopomenout naboženskou tradici, 

např. islamsky zakkat (charita v komunitě, 

almužna) nebo židovsky system peče o celou 

komunitu, křesťansky „desatek“ a charitativni 

iniciativy od starověku či incky způsob peče 

o obyvatele a rozdělovani půdy všem obyvatelům. 

Socialni prace, jak vhodně podotykaji Gray 

a Webb (2007), je velmi citlivou praci, ktera 

působi předevšim v politickych strukturach 

a kultuře. Podle již vydanych kvalifikačnich 

standardů pravě IASSW a IFSW si narokuji 

byt arbitry toho, ktera lokalni praxe je prospěšna 

pro lidsky rozvoj v podobě socialni 

prace a ktera je překažkou. Neni možne než 

k tomu poznamenat, že pravě vyrazne zastoupeni 

evropskych a americkych specialistů se 

jevi byt zasadni překažkou. Autoritou může 

byt (podle hodnot euroamericke civilizace) jen 

někdo, kdo je za autoritu uznavan, a dodejme, 

splňuje předpoklady jisteho paritniho zastoupeni 

2/3 ne-euroamerickeho světa či politickych 

reprezentaci. Gray a Webb (2007) se dotkli 

opravdu velmi citliveho tematu – na jedne 

straně propagovat to nejlepši, co z naši euroamericke 

civilizace vzešlo, a na druhe straně 

byt co nejvice citlivy/-a k lokalnim podminkam 

(byť jsou z hlediska Evropanů nebo Američanů 

sebekrutějši?). 

1.2 Definice sociální práce 

Autoři globalnich kvalifikačnich standardů 

definuji take socialni praci, tato definice byla 

přijata oběma organizacemi v květnu 2001. 
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Pokladam za vhodne ji v kontextu diskuse 

o ukotveni socialni prace v ČR zde uvest: „Profese 

sociální práce podporuje sociální změnu, 

řešení problémů v lidských vztazích, empowerment 

a osvobození lidí k pozvednutí jejich wellbeing. 

Užívá teorie lidského chování a sociálních 

systémů, sociální práce zasahuje v místě, 

kde jsou lidé v interakci se svým prostředím. 

Pro sociální práci jsou fundamentální principy 

lidských práv a sociální spravedlnosti.“ (Str. 

5.) Povšimněme si, jak je tato definice skutečně 

mezinarodni, bere v uvahu podminky 

chudych 2/3 planety (zdůrazňuje osvobozeni, 

lidska prava, socialni spravedlnost, změnu 

a empowerment). Definice vychazi z pojeti 

člověk-v-prostředi, ktere je domenou tzv. 

ekologickeho přistupu v socialni praci (znama 

je např. Carel Germain), ktery vychazi z praci 

Harriett Bartlettove (1970). Socialni prace by 

si podle teto definice měla klast za cil zlepšit 

pocit socialni a osobni pohody každeho člověka 

(mimo jine take formou změny/upravy 

společenskych podminek jednotlivců, skupin 

a komunit). Tim zohledňuje všechny dimenze 

člověka a dava socialnim pracovnikům do rukou 

nastroj k zlepšovani podminek lidskeho 

pobytu ve světě (Heidegger, 2002). 

1.3 Základní cíle profese sociální práce 

V časti globalnich kvalifikačnich standardů 

o zakladnich cilech profese socialni prace se 

řika, že hlavnim cilem socialni prace by měla 

byt podle dokumentu podpora rozvojovych, 

protektivnich, preventivnich a/nebo terapeutickych 

cilů, předevšim: 

•• podporovat začleňovani vyloučenych a rizikovych 

skupin ve společnosti 

•• pojmenovat a zpochybňovat bariery, nerovnosti 

a nespravedlnosti ve společnosti 

•• vytvařet kratkodoba a dlouhodoba pracovni 

mista za učelem aktivizace jednotlivců, 

skupin a komunit k podpoře jejich well-being 

•• napomahat a vychovavat jednotlivce tak, 

aby dokazali přijimat služby za učelem zvyšeni 

lidskeho well-being, dodržovani lidskych 

prav, dale podporovat rozvoj a lidska 

prava, kolektivni a socialni harmonii a socialni 

stabilitu, pokud tato stabilita nenarušuje 

lidska prava 

Domnivam se tedy, že kvalifikačni standardy 

se pokoušeji definovanim cilů socialni 

prace o integraci ohroženych jednotlivců, 

skupin a komunit do majoritni společnosti, 

a zlepšit tak jejich socialni fungovani a osobni 

pohodu, zdůrazňuji dalši prohlubovani vědomi 

lidskych prav a jejich dodržovani. Celkově 

se jevi, že by socialni prace měla napomahat 

globalnimu udržitelnemu rozvoji v osobni 

i společenske rovině. 

2. Globální kvalifikační standardy 

vzdělávání v sociální práci – jednotlivé 
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standardy 

Dokument hovoři o deviti zakladnich tematech: 

zakladni cil nebo poslani škol socialni 

prace, programove cile a vystupy, programova 

kurikula včetně praxi, kurikula stěžejnich 

předmětů, odborni pracovnici škol, studenti 

socialni prace, struktura, administrace, vedeni 

a zdroje, kulturni rozdilnost, hodnoty socialni 

prace a etika. 

V nasledujicim textu vybiram nejzajimavějši 

temata a kvalifikačni standardy. Cele zněni 

kvalifikačnich standardů je možne nalezt v anglickem 

vydani supplementu časopisu International 

Social Work, 2007. 

2.1 Standardy týkající se programových 

záměrů a výstupů 

Školy by měly: 

•• reflektovat hodnoty a eticke principy profese 

•• stanovit metody, ktere ověřuji, že dochazi 

k podpoře a dosaženi kognitivniho a afektivniho 

rozvoje studentů socialni prace 

•• vytvořit indikatory, jak studijni program reflektuje 

zakladni znalosti, procesy, hodnoty 

a dovednosti profese socialni prace, aplikovane 

ve specifickych kontextech 

•• vytvořit indikatory, jak jsou tyto cile dosaženy 

i na počatečnim stupni dovednosti 

studentů s ohledem na sebereflexivni využiti 

hodnot socialni prace, znalosti a dovednosti 

studentů 

•• vytvořit indikatory, jak se programy stykaji 

s narodnimi, mezinarodnimi cili vzdělavani 

socialni prace 

•• socialni prace nepůsobi ve vakuu; vzdělavani 

by mělo zahrnovat vnimani působicich 

kulturnich, ekonomickych, komunikačnich, 

socialnich, politickych a psychologickych 

globalnich faktorů 

•• vytvořit edukativni metody prace s jednotlivci, 

rodinami, skupinami a komunitami 

v jakemkoli kontextu 

•• zajistit sebeevaluaci, zda bylo dosaženo 

vzdělavacich cilů 

•• zajistit peer-evaluaci odborniků z praxe napřiklad 

psanych zkoušek, zavěrečnych praci, 

nebo posouzeni vzdělavacich kurikul 

•• propůjčovat kvalitativně rozdilne kvalifikace 

v socialni praci jako schvalene narodnimi 

nebo regionalnimi autoritami vzdělavani 

socialni prace 

Souhrnně řečeno, školy, ktere poskytuji 

vzdělavani v socialni praci, by měly byt zodpovědne 

za prohlubovani hodnot profese socialni 

prace a jejich slaďovani s mezinarodnimi 

standardy, za kultivaci kriterii prace a sebereflexivnich 

metod (spolu-)prace s klientem 

(jednotlivcem, rodinou, skupinou, komunitou) 

v kontextu společnosti a současneho poznani 

o ni. Dale maji byt ochotny zapojovat 

praktiky do vzdělavaciho procesu formou 
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partnerskych konzultaci, kdy praktici socialni 

prace jsou brani jako partneři ve vzdělavacim 

procesu. Školy by měly byt schopny sebekriticky 

posoudit sve vlastni působeni a vyvodit 

z něho důsledky. 

2.2 Standardy s ohledem na programové 

zásady (kurikula) včetně praktického 

vzdělávání 

Školy by měly podporovat: 

•• zapojeni uživatelů služeb do planovani a šiřeni 

vzdělavacich programů 

•• rozpoznani a rozvoj lokalnich hodnot 

do etnicky specifickeho vzdělavani socialni 

prace 

•• neustale rozvijeni a doplňovani vzdělavacich 

kurikul 

•• zajištěni, že kurikula pomahaji studentům 

socialni prace rozvijet znalosti kritickeho 

myšleni a vědeckych přistupů uvažovani, 

otevřenosti k novym zkušenostem a paradigmatům 

•• zavazek celoživotniho vzdělavani 

•• praxe studentů, aby byly uspokojujicim 

způsobem kontinualni 

•• planovanou koordinaci a spojeni mezi školou 

a zařizenimi poskytujicimi praxi 

•• opatřeni k orientaci supervizorů studentů 

a instruktorů praxe 

Školni vzdělavani by tedy podle kvalifikačnich 

standardů mělo integrovat do vzdělavaciho 

procesu i uživatele služeb a umožnit jim 

take autonomni rozvoj. Vzdělavani v socialni 

praci by mělo byt respektujici ke sve (byť i minoritni) 

kultuře a využivat jeji rozmanitosti 

a bohatstvi pro blaho klientů. Studenti socialni 

prace se maji učit klienty pro jejich kulturni 

odlišnosti nediskriminovat, ale integrovat 

do celku. Socialni pracovnici by měli byt 

ochotni a mit dostatek vhodnych přiležitosti 

k celoživotnimu vzdělavani, aby mohli neustale 

čerpat z novych poznatků, a obohacovat 

jimi tak svou praktickou činnost. 

2.3 Standardy týkající se klíčových kurikul 

předmětů 

Školy by měly směřovat k identifikaci a vyběru 

pro začleněni programovych kurikul stanovenych 

mistni autoritou, v českem připadě Asociace 

vzdělavatelů v socialni praci a ji vydany 

Minimalni standard vzdělavani v socialni praci. 

2.3.1 Doména profese sociální práce 

Hlavnim ukolem socialni prace je: 

•• kriticke porozuměni toho, jak ovlivňuji socio- 

strukturalni nerovnosti, diskriminace, 

oprese, socialni, politicke a ekonomicke 

nespravedlnosti, lidske fungovani na všech 

urovnich, včetně globalni 

•• znalost lidskeho chovani a rozvoje socialniho 

prostředi, se specialnim ohledem 

na situaci osoba-v-prostředi, životni cyklus 

a interakci mezi biologickymi, psychologickymi, 

socio-strukturalnimi, ekonomickymi, 
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politickymi, kulturnimi a spiritualnimi faktory 

v pohledu na lidsky rozvoj a chovani 

•• znalost toho, jak tradice, kultura, vira, 

naboženstvi a tradice ovlivňuji lidske fungovani 

a rozvoj na všech urovnich, včetně 

těch, ktere mohou určovat zdroje a překažky 

růstu a rozvoje 

•• uznani a pochopeni specifickych původů 

socialni prace v různych zemich 

•• dostatečne znalosti přibuznych oborů 

a profesi k umožněni mezi-profesni spoluprace 

a tymove prace 

•• znalost politiky socialniho welfare, služeb 

a zakonů na mistni a mezinarodni urovni 

a role socialni prace v planovani socialni 

politiky, implementaci, evaluaci a procesu 

socialnich změn 

•• kriticke porozuměni, jak socialni stabilita, 

harmonie, vzajemny respekt a kolektivni 

solidarita ovlivňuji lidske fungovani a rozvoj 

na všech urovnich, do te miry, že stabilita, 

harmonie a solidarita nejsou použivany 

k udrženi statu quo s ohledem na dodržovani 

lidskych prav 

Podle autorů kvalifikačnich standardů by si 

socialni pracovnik měl uvědomovat, jak hluboko 

je v cele (globalně pojate) společnosti zakořeněno 

znevyhodňovani mnoha minorit, utlačenych 

na jeji okraj (v četnych zemich dokonce 

lokalnich, ale nikoli ekonomickych majorit). 

Měl by ovladat důkladně společenske okolnosti 

vykonu jeho profese, zejmena globalni, politicke, 

ekonomicke, kulturni aspekty jeho prace 

a vlivu tradic (makrodimenze). „Mezo“dimenzi 

(středni uroveň působeni) působeni socialniho 

pracovnika na klienta tvoři jeho širši okoli a v neposledni 

řadě jeho komplexniho posouzeni musi 

byt i mikrodimenze, kterou tvoři rodina a nejužši 

prostředi. Socialni pracovnik by měl zvladat 

i zakonitosti vyvoje osobnosti a jejiho chovani. 

2.3.2 Doména profesionálů sociální práce 

Hlavnim ukolem socialnich pracovniků v praxi 

je podle předkladatelů kvalifikačnich standardů: 

•• rozvoj kritickych a sebereflexivnich praktiků, 

kteři sdileji se zaměstnavatelem sve 

well-being a profesionalni rozvoj, včetně 

zabraněni syndromu vyhořeni 

•• rozpoznani vzajemneho vztahu mezi osobnimi 

životnimi zkušenostmi a osobnimi systemy 

hodnot a praxe socialni prace 

•• oceněni narodnich a mezinarodnich kodexů 

etiky socialni prace 

•• připrava pracovniků socialni prace v holistickem 

paradigmatu (etnicke, kulturni, rasove, 

genderove a jine formy různosti) 

•• připrava socialnich pracovniků, kteři jsou 

schopni konceptualizovat socialni praci 

z moudrosti různych kultur, tradic a zvyků 

takovym způsobem, aby kultura, tradice, 

zvyky a etnicita se nezneuživaly k porušovani 
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lidskych prav 

•• rozvoj socialni prace zabyvajici se komplexitami, 

multidimenzialitami, etickymi, 

pravnimi a dialogickymi aspekty moci 

Praktici socialni prace by měli podle kvalifikačnich 

standardů byt připraveni na konstruktivni 

kritiku a sebereflexi vlastniho počinani, 

uvědomovat si přičinne souvislosti mezi 

svym osobnim životem a profesnim působenim, 

reflektovat narodni a nadnarodni eticke 

standardy. Měli by bdit nad tim, aby hodnoty 

jejich kultury nebyly zneuživany k znevyhodňovani 

ostatnich skupin obyvatelstva a k nekalym 

mocenskym zaměrům. Klade se na ně 

narok teoreticky uchopit svou vlastni praci 

a pojednat ji v širšim, dokonce celostnim kontextu. 

2.3.3 Metody praxe sociální práce 

Mezi metody praxe v socialni praci patři: 

•• dostatečne znalosti a dovednosti v posouzeni 

vztahů, ktere tvoři a napomahaji posouzeni 

a vztahu pomahajicich procesů 

k dosaženi identifikovanych cilů programu 

socialni podpory a rozvojovych, protektivnich 

a/nebo terapeutickych intervenci 

•• aplikace hodnot socialni prace, etickych 

principů, znalosti a dovednosti v konfrontaci 

s nerovnosti, socialni, politickou a ekonomickou 

nespravedlnosti 

•• znalosti socialniho vyzkumu a dovednosti 

a použiti vyzkumnych metod 

•• použiti hodnot socialni prace k podpoře 

peče, vzajemneho respektu a vzajemne 

zodpovědnosti mezi členy a společnosti 

Podle kvalifikačnich standardů je tedy třeba 

do metod socialni prace aplikovat znalosti 

posouzeni vztahů mezi jednotlivymi procesy 

pomahani k dosaženi stanovenych cilů podpory 

nejrůznějšich intervenci do životni situace 

klientů. Praktici aplikuji nejen eticke standardy, 

ale i znalosti o současne společenske 

nerovnosti a nespravedlnosti ve společnosti. 

Tyto navody se mohou jevit jako levicove, poněvadž 

socialni pracovnici jsou nabadani, aby 

překonavali rozdily a nerovnosti ve společnosti, 

a take, aby integrovali minoritni jedince 

a komunity – je to předevšim proto, že socialni 

prace se zabyva zejmena potřebnymi ocitnuvšimi 

se na okraji společnosti z nejrůznějšich 

důvodů, a protože v mnoha zemich panuje 

demokraticky způsob vladnuti a ekonomika 

volneho trhu, ktera takove minority tvoři. 

2.3.4 Paradigmata profese sociální práce 

Mezi paradigmata socialni prace patři: 

•• rozeznani a rozpoznani důstojnosti, ucty 

a jedinečnosti lidskeho byti 

•• rozpoznani spojeni, ktere existuje napřič 

všemi systemy na mikro-, mezo- a makrourovni 

•• důraz na důležitost zasazeni se pro změny 

v socio-strukturalnich, politickych a ekonomickych 

podminkach, ktere zne-mocňuji, 
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marginalizuji a vylučuji lidi 

•• zaměřeni na budovani kapacity a posileni 

jednotlivců, rodin, skupin, organizaci a komunit 

na člověka zaměřenym rozvojovym 

přistupem 

•• znalosti o respektu pro prava uživatelů služeb 

•• řešeni problemů a anticipatorni socializace 

pochopenim normativnich rozvojovych 

životnich cyklů a očekavanych životnich 

ukolů a krizi ve vztahu k věku – orientovanych 

na vliv a posouzeni sociokulturnich 

očekavani 

•• předpoklad identifikace a rozpoznani sily 

potencialů lidskych bytosti 

•• uznani a respekt pro různost ve vztahu 

k rase, kultuře, naboženstvi, etnicitě, jazykovemu 

původu, rodu, sexualni orientaci 

Socialni prace by do svych hlavnich zasad 

měla zahrnout respekt k důstojnosti a jedinečnosti 

lidskych bytosti, ktere si zaslouži uctu, 

důstojne zachazeni a profesionalitu socialnich 

pracovniků, kteři by měli byt schopni rozpoznat 

a integrovat potencial svych klientů v kontextu 

cele společnosti. Socialni pracovnici by 

měli usilovat o změny a zlepšeni situace svych 

klientů formou změny legislativy a společenskych 

struktur, zvlaště pokud tyto odsouvaji 

lidske bytosti na okraj. Uživatele služeb socialnich 

pracovniků nejsou jen pasivni, ale maji sva 

prava, to se tyka předevšim těch, kteři z různych 

důvodů nemaji možnost za sva prava bojovat. 

2.4 Standardy týkající se studentů 

sociální práce 

Školy by měly stanovit: 

•• jasna kriteria pro přijeti na studia 

•• explicitni kriteria pro evaluaci studentskych 

akademickych vykonů na praxich 

•• zasadu nediskriminace proti žadnemu studentovi 

•• zajistit, že studenti socialni prace jsou školeni 

v zakladnich lidskych pravech (Mezinarodni 

deklaraci lidskych prav, Konvenci 

prav ditěte OSN a Videňske deklaraci Spojenych 

narodů (1993)) 

Podle autorů kvalifikačnich standardů by 

školy, ktere poskytuji vzdělavani v socialni 

praci, měly zprůhlednit kriteria pro přijimani 

studentů i pro jejich hodnoceni, jak v ramci 

vyuky, tak v ramci jejich praktickeho vzdělavani. 

Nikdo by neměl byt diskriminovan pro 

svou minoritni pozici ve společnosti. Studenti 

socialni prace by měli byt školeni v zakladnich 

deklaracich lidskych prav. 

Závěr 

Česke odborne veřejnosti představene kvalifikačni 

standardy rozšiřuji a globalizuji diskusi 

kolem vzdělavani socialnich pracovniků 

v mezinarodnim kontextu a v Česke republice 

a přispivaji k rozšiřeni rozhledu profesionalů 

socialni prace, vzdělavatelů, uživatelů služeb 

a v neposledni řadě i studentů socialni prace. 



89 
 

Kvalifikačni standardy by mohly inspirovat 

vzdělavatele k vyhledavani vlastnich tradic socialni 

prace a jejich vyuce studentů. Take mohou 

inspirovat ke zvyšeni reflektivniho a kritickeho 

myšleni studentů, aby si uvědomovali 

a byli schopni měnit podminky mezinarodni 

nespravedlnosti a utlačovani komunit a jednotlivců 

na ukor jinych celků. Tento text měl 

za cil pomoci představeni jednotlivych standardů 

a jejich komentaře přispět k diskusi tykajici 

se vzdělavani v socialni praci v kontextu 

zakona č. 108/2006 Sb., ktery stanovuje 

a zvyšuje kvalifikačni předpoklady pro vykon 

socialni prace. 

Stanislava Ševčíková 
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Definition of Social Work 

Review of the International Definition of Social Work: Take part in the digital survey at 
http://www.eassw.org/definition.asp  

International Federation of Social Workers 

DEFINITION* 

The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the 
empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour 
and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their 
environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work. 

COMMENTARY 

Social work in its various forms addresses the multiple, complex transactions between people and 
their environments. Its mission is to enable all people to develop their full potential, enrich their 
lives, and prevent dysfunction. Professional social work is focused on problem solving and change. As 
such, social workers are change agents in society and in the lives of the individuals, families and 
communities they serve. Social work is an interrelated system of values, theory and practice. 

Values 

Social work grew out of humanitarian and democratic ideals, and its values are based on respect for 
the equality, worth, and dignity of all people. Since its beginnings over a century ago, social work 
practice has focused on meeting human needs and developing human potential. Human rights and 
social justice serve as the motivation and justification for social work action. In solidarity with those 
who are dis-advantaged, the profession strives to alleviate poverty and to liberate vulnerable and 
oppressed people in order to promote social inclusion. Social work values are embodied in the 
profession’s national and international codes of ethics. 

Theory 

Social work bases its methodology on a systematic body of evidence-based knowledge derived from 
research and practice evaluation, including local and indigenous knowledge specific to its context. It 
recognises the complexity of interactions between human beings and their environment, and the 
capacity of people both to be affected by and to alter the multiple influences upon them including 
bio-psychosocial factors. The social work profession draws on theories of human development and 
behaviour and social systems to analyse complex situations and to facilitate individual, 
organisational, social and cultural changes. 

Practice 

Social work addresses the barriers, inequities and injustices that exist in society. It responds to crises 
and emergencies as well as to everyday personal and social problems. Social work utilises a variety of 
skills, techniques, and activities consistent with its holistic focus on persons and their environments. 
Social work interventions range from primarily person-focused psychosocial processes to 
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involvement in social policy, planning and development. These include counselling, clinical social 
work, group work, social pedagogical work, and family treatment and therapy as well as efforts to 
help people obtain services and resources in the community. Interventions also include agency 
administration, community organisation and engaging in social and political action to impact social 
policy and economic development. The holistic focus of social work is universal, but the priorities of 
social work practice will vary from country to country and from time to time depending on cultural, 
historical, and socio-economic conditions. 
 
 
* This international definition of the social work profession replaces the IFSW definition adopted in 
1982. It is understood that social work in the 21st century is dynamic and evolving, and therefore no 
definition should be regarded as exhaustive. 
 
 
Adopted by the IFSW General Meeting in Montréal, Canada, July 2000 
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COUNCIL OF EUROPE 

COMMITTEE OF MINISTERS 

   

Recommendation Rec(2001)1 

of the Committee of Ministers to member states 

on social workers    

(Adopted by the Committee of Ministers 

on 17 January 2001 

at the 737th meeting of the Ministers' Deputies)  

   

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of 

Europe,   

a.            Considering that the aim of the Council of Europe is the achievement of greater unity among its members, for the 

purpose of safeguarding and promoting the ideals and principles, which are their common heritage;   

b.         Having regard to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its 

system of effective international protection of fundamental rights and freedoms;  

   

c.         Bearing in mind the Vienna Declaration and Plan of Action on combating racism, xenophobia, anti-Semitism and 

intolerance adopted at the 1st Summit of Heads of State and Government of the Council of Europe in 1993;   

d.         Taking account of the United Nations Convention on the Rights of the Child;  

e.         Having regard to Recommendation 561 (1969) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on the 

protection of minors against ill-treatment;  

   

f.          Bearing in mind in particular its own Resolution (67) 16 on the role, training and status of social workers, as well as 

Recommendation No. R (91) 16 on the training of social workers and human rights;  
   

g.         Taking into account its Resolution (68) 2 on social services for migrant workers, Resolution (77) 33 on placement of 

children, Resolution (77) 37 on home help services, Recommendation (79) 17 concerning the protection of children against ill-

treatment, Recommendation (80) 12 concerning marriage guidance and family counselling services, and Recommendation (84) 

24 on the contribution of social security to preventive measures;  

   

h.         Bearing in mind the Copenhagen Declaration and Programme of Action of the United Nations World Summit for Social 

Development in 1995 as well as the Special Session of the General Assembly of the United Nations on social development in 

Geneva in June 2000;  

   
i.            Recalling the Final Declaration of the 2nd Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe, 

meeting in Strasbourg on 10 and 11 October 1997, in which it is recognised that “social cohesion is one of the foremost needs 

of the wider Europe and should be pursued as an essential complement to the promotion of human rights and dignity”;  

j.          Taking into account the Joint Declaration of the European Ministers of Education on 

the European higher education area, who met in Bologna on 19 June 1999;   

k.         Bearing in mind the Final Conference of the Council of Europe's Human Dignity and Social Exclusion Project, held in 

Helsinki in May 1998, and the proposals for action against poverty and social exclusion, in partnership with all other relevant 

actors;  

   

l.            Recognising, in this context, that globalisation, political and social transformation and the extent and speed of change 

create social tensions (for example, unemployment, poverty, geographical mobility and pressures on family relationships), 

which are a threat to social cohesion and contribute to the instability of the family;  

   

m.            Recognising that social work has made, and continues to make, a significant contribution to the response to these 
economic and social changes and to the support of vulnerable people and communities during periods of change;  

   

n.            Recognising that pan-European co-operation on social policy is essential in this context;  

   

o.            Recognising that social work promotes the social welfare of individuals, groups and communities, facilitates social 

cohesion in periods of change and supports and protects vulnerable members of the community, working in partnership with 

service users, communities and other professions. For some people, personal misfortune or change will affect their ability to act 

for themselves. Some need help and guidance. Some need care, support and protection. Social workers respond to those 
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needs: they make an essential contribution to the promotion of social cohesion, both through preventive work and their 

response to social problems. Social work is therefore an investment in the future welfare of Europe;  

   

p.            Recognising that in situations of large-scale, violent social conflict, social workers, with their experience of social and 

medico-social practice, can play a key role in addressing the specific needs of refugees and displaced persons and in promoting 

community reconciliation;  

   

q.            Recognising that the nature of professional social work demands the highest level of responsibility in decision-making 

and mature judgement on the part of social workers and that consistently high standards of competence, therefore, require 
appropriate education and professional training;  

   

r.            Recognising that social work is a profession with close links to other social professions. It derives its knowledge from 

human and social science and from systematic evaluation of its own practice;  

   

s.            Recognising that effective management of workloads is essential to ensure the morale and performance of social 

workers and therefore the quality of the service delivered;  

t.            Recognising that the mobility of professionals, teaching staff and students between European countries helps to 

promote mutual understanding, professional flexibility and quality of service;  

   
u.            Believing, therefore, that it is timely to provide a renewed European framework of principles for the effective 

education, training, practice and working conditions of social workers and to make recommendations to member states on 

actions they should take to support social workers in fulfilling their essential responsibilities,   

Recommends governments of member states to:   

1.         respect the principles set out in the appendix to the present text;   

2.         take the following action:   

a..        provide a stable legal framework within which social workers can practise;   

b.         involve social workers and users in setting and monitoring service standards;  

   

c.            recognise the implications of political and social developments in Europe for the practice of social work and for the 

initial, continuing and further training of social workers at all levels;  

   

d.         support the continuing development of new communications technologies in social work education and training;   

e.            promote the inclusion of obligatory human rights courses in social work curricula and ensure in particular their 

implementation in social work practice;  

   
f.            encourage the recruitment of students, teachers and practitioners from minority and ethnic groups and support the 

development of social work methods which are appropriate to the needs of all communities;  

   

g.            promote the production of teaching materials on human rights and minority questions and the translation of the 

document Human Rights and Social Work: a Manual for Schools of Social Work (United Nations Centre for Human Rights) into 

the languages relevant to local social practice;  

   

h.            establish mechanisms to prevent the future employment in social services of people who have convictions for the 

abuse of children and adults in receipt of care;  
   

i.          support the development of codes of ethics in line with existing international instruments and require agencies to 

promote good practice through the integration of ethical codes in service delivery arrangements and the provision of working 

conditions consistent with such ethical requirements;  

   

j.          identify measures to promote mobility of professional social workers, teaching staff and students in European 

countries;  

   

k.         seek to develop and promote greater compatibility and comparability in all areas of social work training and agree upon 

initiatives to take this forward;  
   

l.            encourage social services to use professional social workers;  

   

m.        work closely, and in a multidisciplinary manner, with professional bodies of social workers to take forward these 

recommendations.    

Appendix to Recommendation Rec(2001)1   

Principles governing the contribution that social workers can make towards maintaining 

social cohesion in close co-operation with their professional bodies:   

1.         Human rights and freedoms must be respected and it is necessary to give careful attention to complex influences on 

human behaviour, including both social, economic and psychological factors and religious and cultural traditions. Effective social 
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work education and practice in the increasingly mobile and diverse modern European society requires an understanding of 

minority ethnic communities and sensitivity to intercultural perspectives.  

   

2.         Where there is concern about risk to the individual or to others, human rights must be respected whilst protecting the 

interests of others involved.   

3.         Social workers together with other professional agencies and governments have an 

essential responsibility to identify and prevent abuse of children and adults in receipt of care.   

4.            Governments, the caring professions, including professional social workers, voluntary workers and agencies which 

employ them, must act together to serve the interests of the community and to promote social cohesion and effective services 

for both individuals and communities.   

5.         Social work should be provided in a manner that respects community and cultural traditions, as well as the rights and 
wishes of the service users.   

6.         Codes of ethics and conduct for social workers and agencies are essential to support effective social work practice and 

ensure respect for human life.   

7.            Agencies have a responsibility to define service and quality standards which take into account the needs and 

expectations of users, ethical principles, professional objectives, and cost-effectiveness. These standards should be derived 

from research, and should be transparent and regularly monitored. Social workers should be involved in defining and 

monitoring these standards.   

8.         Initial education and training must be part of an ongoing process including lifelong learning and opportunities for 

advanced education.   

9.         The training of social workers should involve, on all levels, participation by educators, practitioners and users. Teachers 

of social work practice in institutions of higher education should have personal experience of social work practice.   

10.            Research is essential for the development of social work. All social work practitioners must understand the 

application of research, be able to interpret research, and have the opportunity to undertake or participate in research.   

11.            Agencies specialising in social work must support these principles by creating an open working environment, 

constantly learning not only from the outcome of research, but also from the views of service users and the experience of social 

work practitioners.   

12.       The working environment of social workers should be favourable to the implementation of ethical principles and good 

practice.   

13.       Social workers should have the opportunity to be promoted to the post of expert practitioner, or to management and 

academic positions.   

14.       In order for social services to be of satisfactory quality, appropriate mechanisms for the exchange of knowledge, and 

the mobility of social work professionals between European states are necessary.  

 
 


