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Predhovor editorky 

Milé kolegyne, kolegovia, 

Ako ste si iste všimli, nazvali sme konferenciu, ako aj zborník nezvyčajným názvom. Je pravda, 

že pojem metanoia (starogr. μετάνοια, odv. od slovesa μετανοεῖν metanoiein) sa používa 

hlavne v náboženskom kontexte, v ktorom to doslova znamená pokánie. No my sme mali na 

mysli hlavne ten ďalší význam tohto slova a to doslova "zmena zmýšľania", obrátenie, zmena 

životného postoja. Odborníci v pomáhajúcich profesiách tvrdia, že to slovo je potrebné 

vykladať doslovne a naznačuje zmenu mysle niekoho, v zmysle všeobjímajúcej myšlienky nad 

súčasným obmedzením alebo myšlienkovými vzormi. V psychologickej teórii Carl Jung, 

metanoia označuje proces reformy psychiky ako formu istú formu sebauzdravenia. 

Či už príjmeme ten či onen význam, v každom prípade sme mali na mysli odraz zmien tejto 

súčasnej spoločnosti v mysliach ľudí, ktorí sa boria so súčasnými nepriaznivými situáciami, na 

ktoré nebol nikto z nás pripravovaný. Pomáhajúce profesie teda sú nútené prejsť metanoiou, 

aby dokázali čeliť výzvam súčasnej doby. 

Tento zborník by mal byť dôkazom toho, že sme pripravení. 

Eva Žiaková 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung
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Radikalizácia a násilný extrémizmus vo vybraných spoločenských 
kontextoch 
Radicalization and violent extremism in selected social contexts 

Peter Jusko (SR) 

Abstrakt – Celospoločenská reflexia radikalizácie a násilného extrémizmu v ostatných 
dekádach, ako aj jej akcentácia v období pandémie nového koronavírusu vyvoláva potrebu 
uchopenia tejto témy ako predmetu pozornosti vedy a výskumu. V našom príspevku sa 
budeme venovať teoreticko-empiricko-profesijným reflexiám radikalizácie a násilného 
extrémizmu (nielen) v kontexte sociálnej práce, radikalizácii a násilnému extrémizmu v 
edukačnom kontexte, práci s mládežou ohrozenou radikalizáciou a násilným extrémizmom, 
mediálnym kontextom extrémistických a radikalizačných vplyvov, úlohe občianskej 
spoločnosti v prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu, participácii sociálnej práce v 
antiextrémistických a deradikalizačných aktivitách a významu globálneho antiextrémistického 
nasadenia.                        
Kľúčové slová –  Radikalizácia. Násilný extrémizmus. Sociálna práca. 

Abstract – The societal reflection on radicalization and violent extremism in recent decades, 
as well as its emphasis in the period of the new coronavirus pandemic, raises the need to grasp 
this topic as a subject of attention in science and research. In our paper we will focus on 
theoretical-empirical-professional reflections on radicalization and violent extremism (not 
only) in the context of social work, radicalization and violent extremism in the educational 
context, youth work threatened by radicalization and violent extremism, media context of 
extremist and radicalization influences, the role of civil society in the prevention of 
radicalization and violent extremism, the participation of social work in anti-extremist and 
deradicalisation activities and the importance of global anti-extremist efforts.  
Key words –  Radicalization. Violent extremism. Social work. 

Úvod 
Celospoločenská reflexia prejavov a aktivít radikálov a extrémistov v ostatných 

dekádach, ako aj jej akcentácia v období pandémie nového koronavírusu vyvoláva potrebu 
uchopenia tejto témy ako predmetu pozornosti vedy a výskumu. Základnou a východiskovou 
požiadavkou sa javí vypracovanie kvantitatívneho celospoločenského výskumu v tejto oblasti 
zachytávajúceho vplyv pandémie nového koronavírusu na vznik, prejavy, príčiny, dôsledky 
a prevenciu radikalizácie a násilného extrémizmu v našej spoločnosti. V oblasti teoretickej 
reflexie tejto problematiky v kontexte sociálnej práce v predpandemickom období spomenieme 
publikácie Katedry sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach: Extrémizmus a radikalizácia v 
sociálnych kontextoch (Lichner a kol. 2018), Prejavy a radikalizmu a extrémizmu v sociálnych 
vzťahoch (Tóthová – Šlosár (eds.) 2018). Dôležitej téme prevencie radikalizácie sa aktuálne 
venuje napríklad Smolík (2020). 

Zo zahraničných výskumných reflexií ktoré už zachytávajú aj obdobie pandémie 
nového koronavírusu, resp. význam sociálnej práce v prevencii radikalizácie a násilného 
extrémizmu by sme spomenuli štúdiu Preventing Violent Extremism: A Review of the 
Literature: prehľadová štúdia literatúry (Stephens - Sieckelinck – Boutellier 2021), kde 
identifikovaných 85 príspevkov venujúcich sa prevencii násilného extrémizmu. Autori 
konštatujú vysoký počet, rýchly rast, ale aj istú tematickú a odborovú roztrieštenosť literatúry 
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k tejto téme. Zdôrazňujú význam reziliencie v tejto oblasti, ale zároveň konštatujú, že absentuje 
vhodný rámec pre jej uplatňovanie vo vzťahu k násilnému extrémizmu. Ako využiteľný v tejto 
oblasti navrhujú ekosociálny prístup, ktorý sa venuje nielen možnostiam zmeny na úrovni 
jednotlivca a komunity, ale aj inštitúcií a sociálneho prostredia. Druhou výskumnou štúdiou je 
Norwegian Social Workers’ Strategies in Preventing Radicalization and Violent Extremism 
(Haugstvedt 2019), v rámci ktorej boli realizované hĺbkové rozhovory so skúsenými sociálnymi 
pracovníkmi vykonávajúcimi indikovanú preventívnu prácu proti násilnému extrémizmu 
v Nórsku s cieľom zistiť  ako chápu radikalizáciu a aké prístupy a stratégie vo svojej praxi 
využívajú. Bolo zistené, že participanti koncipujú prípady radikalizácie rovnakým spôsobom 
ako iné prípady, tj. ako sociálny problém, ako aj to, že dôležitú úlohu v prevencii radikalizácie 
a násilného extrémizmu zohrávajú etablované stratégie v sociálnej práci, ako napríklad prax 
riadená klientom, sokratovské otázky a motivačné rozhovory.  

Inštitucionalizáciu vedy a výskumu v tejto oblasti predstavujú predovšetkým 
akademické a výskumné pracoviská, v podmienkach SR reprezentované príslušnými 
pracoviskami univerzít a vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Predpokladom 
vedeckovýskumných aktivít v tejto oblasti je komplexná analýza súčasného stavu,  ktorá by 
bola východiskom pre prípravu a realizáciu vedeckovýskumných, výchovnovzdelávacích 
a preventívnych projektov a programov, na ktorých by participovali odborníci spomínaných 
pracovísk. Podmienkou  impaktibilnej funkčnosti takéhoto modelu je „potreba vytvorenia 
mostu medzi akademickou sférou a výskumnými inštitúciami, ktoré disponujú vedomosťami 
a metodológiou na jednej strane a občianskou spoločnosťou a tvorcami politík  na druhej 
strane“ (Křížková a kol. 2017, s.18).  

Radikalizácia a násilný extrémizmus v edukačnom kontexte 
Preferovanie tržných, resp. ekonomických aspektov vzdelávania mladých ľudí na 

stredných a vysokých školách si vynucuje zmeny v koncepčnej, obsahovej i organizačnej 
stránke edukačného procesu. Snaha predísť potenciálne deformujúcim dôsledkom týchto zmien 
súvisí aj s ich ďalšími konzekvenciami. Slovenské školy sú podľa Čačovej (In: O extrémizme 
bez extrémov 2016) považované za najnedemokratickejšie prostredia na Slovensku. 
Nedemokratické formy spravovania spoločnosti skutočne súvisia s extrémizmom, i keď sa to 
v realizovanom výskume (In: Príčiny rastu radikalizácie a agresivity určitých skupín 
obyvateľstva 2012, s.38) potvrdilo len čiastočne. Z výsledkov tohto výskumu vyplýva, že 
väčšina respondentov (55%) nevidí súvislosť medzi vzdelaním a sklonmi k extrémizmu. 
Napriek tomu 39 % respondentov vidí inklináciu k extrémizmu u osôb s nízkym vzdelaním.   
 Zaradenie problematiky radikalizmu a extrémizmu do obsahu vzdelávania je nanajvýš aktuálne 
u študentov stredných škôl, pretože práve oni patria k skupinám najviac ohrozených
prenikaním týchto fenoménov do našej spoločnosti. Príprava takto orientovaných vzdelávacích
aktivít pre študentov stredných škôl je tak aktuálnou úlohou nielen pre zriaďovateľov stredných
škôl na území Slovenskej republiky, ale aj pre pedagogických a vedeckých pracovníkov
vysokých škôl. Zahrnutie vedcov a výskumníkov z tejto interdisciplinárnej oblasti do tvorby,
resp. modifikácie obsahu vzdelávania na stredných školách považujeme za potrebné najmä
z hľadiska zvýšenia kvalifikovanosti a odbornosti reakcií na existujúce ohrozenia vzhľadom
k nepredvídateľnosti rôznych teroristických útokov už u žiakov a študentov základných
a stredných škôl. Napr. na francúzskych školách bude trikrát do roka prebiehať bezpečnostné
cvičenie, na ktorom sa žiaci budú učiť ako reagovať na teroristické útoky.
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  Liessmann (2009) hovorí o falošnej predstave vzdelania, ktoré je možné rýchlo dosiahnuť, 
rýchlo si ho podľa potreby osvojiť a rovnako rýchlo ho „zabudnúť“, pokiaľ sa preukáže, že na 
vzdelávacom, či pracovnom trhu po ňom nie je dopyt. K podceňovaniu úlohy školy dochádza 
aj v oblasti jej vplyvu na rast extrémizmu a radikalizmu v spoločnosti. Podľa výsledkov 
výskumu z roku 2012 (In: Mlýnek 2012, s.35) členovia slovenskej spoločnosti zatiaľ nevnímajú 
školu v našich podmienkach ako miesto, ktoré by prispievalo k rastu extrémizmu (64%), i keď 
takmer tretina respondentov (27%) takýto vplyv školy zaznamenala. Prierezovou témou 
školského edukačného procesu, ktorá by mala prispieť k deradikalizácii extrémisticky 
orientovanej mládeže je problematika ľudských práv a ich ochrany. Deradikalizáciu chápeme 
ako súčasť kontinua antiextrémistických aktivít, v rámci ktorej sa už radikalizovaní jedinci 
postupne vzdávajú svojich extrémistických pozícií ako aj kontaktov s extrémistickou scénou.  
Vzdelávanie v tejto oblasti od základnej školy až po vysokoškolské štúdium najmä študentov 
pomáhajúcich profesií je celospoločenským edukačným aspektom predchádzania týmto 
negatívnym tendenciám. 

V súčasnosti je hlavným zdrojom rizík špecializované, na bezprostredný výkon a na 
krátkodobý zisk orientované, zdanlivo úplne pragmatické ľudské vzdelanie (Beck 2004). 
„Zabúdanie“ na historický kontext bude mať, ale pravdepodobnejšie už aj má vážne 
konzekvencie, napr. v podobe radikalizácie mládeže ako aj iných skupín obyvateľstva. 
Oboznamovanie sa s históriou svojho mesta, kraja, či celej krajiny má pre mladých ľudí 
nesmierny význam. Za vhodnú formu efektívneho odovzdávania historickej pamäti 
považujeme vzdelávacie a pripomínacie aktivity, ktoré by mladým ľuďom mohli poskytnúť 
zdroj poučenia z našej histórie. Jednou z takýchto aktivít je napr. projekt Študenti po stopách 
totality“ (O extrémizme bez extrémov 2016). Výsledky výskumu „Príčiny rastu radikalizácie 
a agresivity určitých skupín obyvateľstva“ (2012, s.54-55) poukazujú na to, že verejnosť vidí 
veľké rezervy v pôsobení škôl v tejto oblasti. Dôležitou úlohou, nazdávame sa že až nutnosťou, 
je aktívnejší prístup základných, stredných, ale aj vysokých škôl v prevencii voči rastu 
extrémizmu. Čo sa týka priamo vysokoškolského štúdia v študijných programoch, obsah 
ktorých korešponduje s touto problematikou, navrhujeme rozšíriť ich obsahové zameranie 
a následne aj profil absolventa o témy z oblasti radikalizmu, extrémizmu a ich prevencie. Ide 
napr. o študijné programy sociálna práca, etická výchova, teológia, ale aj ďalšie učiteľské 
i neučiteľské študijné programy predovšetkým spoločenskovedného a humanitného zamerania. 

Práca s mládežou ohrozenou radikalizáciou a násilným extrémizmom 
Pri koncipovaní stratégií práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou je 

potrebné identifikovať multiplikátorov pôsobiacich v tejto oblasti, rozsah spoločenskej 
podpory tejto špecializácie práce s mládežou, existujúce projekty a programy práce s touto 
mládežou, ako aj pripravenosť pracovníkov s mládežou na prácu v tejto oblasti. Ich synergický 
efekt môžeme znázorniť nasledovne:     
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Téma multiplikátorov pracujúcich s mládežou rezonuje aj v témach súvisiacich 
s radikalizáciou mládeže. Príkladom je akreditovaný vzdelávací́ program „Bez nenávisti na 
internete“, ktorý pripravuje multiplikátorov rovnomennej kampane Rady Európy na vedenie 
workshopov v prostredí́ neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, zameraných na výchovu 
a vzdelávanie k ľudským právam. Efekt takýchto podujatí je potrebné zvýrazniť konštruktívnou 
celospoločenskou podporou práce s mládežou v našej spoločnosti. Príklad dobrej praxe 
podpory práce s mládežou je projekt spolkového úradu Porýnie – Falcko pre sociálne veci, 
mládež a sociálnu starostlivosť pod názvom Komplex – RLP, ktorého programy sa zameriavajú 
napr. na podporu exitu pre pravicových extrémistov, rodičovskú iniciatívu a pomoc rodičom 
mladých extrémistov, či pomoc obetiam extrémistickej trestnej činnosti (In: Prevence v oblasti 
pravicového extrémizmu 2012, s.89). Pripravenosť pracovníkov s mládežou dotvára celý 
koncept práce s mládežou ohrozenou radikalizáciou a extrémizmom. Je potrebné zdôrazniť, že 
prvý kontakt s touto cieľovou skupinou by mali mať práve pracovníci s mládežou, a nie 
príslušníci represívnych zložiek. Frontlineri v práci s mládežou preto potrebujú disponovať 
metodickými postupmi ako zvládať jednotlivé prípady radikalizácie, čiže vedieť čo sú prvé 
znaky radikalizácie a ako ich rozpoznávať, s kým konzultovať podozrenie z radikalizácie, ako 
postupovať pri vedení rozhovoru s osobou, u ktorej je podozrenie, že sa začína radikalizovať, 
či ako postupovať v prípadoch, ak sú identifikovaní jednotlivci, ktorí sú intenzívne zapojení 
v extrémistických hnutiach (In: Kriglerová – Chudžíková 2017, s.4).  

Pri práci s mladými ľuďmi sa pracovníci s mládežou často konfrontujú s procesom  
nadobúdania vlastnej identity u týchto svojich klientov. Časť identity sa prejavuje navonok – 
u mladých ľudí to môže byť napr. odev, ktorý nosia, alebo hudbu, ktorú preferujú, ale časť
identity môže zostať aj skrytá,  napr. niektoré presvedčenia a hodnoty (Bíziková – Vargová
2017, s.3). Medzi tým, ako človek vníma sám seba a ako ho vnímajú iní ľudia môže byť rozdiel,
a tento rozdiel môže byť základom spoločenskej nerovnosti a nespravodlivosti, ktorý môže
vyústiť do radikalizácie mladého človeka. Prevencia rizikového správania sa, ktoré môže
z radikalizácie vyplynúť je obzvlášť dôležitá v inštitucionálnom prostredí, napr. na základných
a stredných školách a v školských zariadeniach (študentských domovoch a internátoch),
zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (centrá pre deti a rodiny), či
v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody.

Inštrumentálnu stránku práce s mládežou ohrozenou radikalizáciou a extrémizmom 
predstavujú rôznorodé aktivity informačno-komunikačného, osvetovo-vzdelávacieho, či 
preventívno-resocializačného charakteru. Typmi takýchto aktivít sú napr.: 

spoločenská 
podpora práce 

s mládežou

multiplikátory       
v práci s mládežou

projekty a 
programy práce 

s mládežou

frontlineri v práci 
s mládežou
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- odborné komisie, napr. Medzirezortná pracovná skupina odborníkov zameraná na elimináciu
rasovo motivovanej trestnej činnosti, extrémizmu a diváckeho násilia pri Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky,
- protiextrémistické kampane, napr. kampaň Rady Európy „Bez nenávisti na internete“,
- projekty, napr. projekt Nadácie otvorenej spoločnosti „Nemaj trému z extrému“
- okrúhle stoly, zamerané napr. na vytvorenie regionálne siete aktérov pôsobiacich v prevencii
násilného extrémizmu a v práci s mládežou.
 Podstatou práce s mládežou zahŕňujúcou všetky tieto druhy aktivít je rozvoj koncepčnej
a komplexnej práce profesionálnych pracovníkov s mládežou disponujúcich príslušnými
odbornými spôsobilosťami s primeranou celospoločenskou podporou ich práci a jej významu
pre celú spoločnosť.

Mediálne kontexty radikalizácie a násilného extrémizmu 
Šírenie extrémizmu prostredníctvom prostriedkov masmédií predstavuje významnú 

súčasť propagácie nenávistných a radikálnych názorov. Kľúčovú úlohu v tomto procese 
zohráva internet, najmä sociálne siete a internetové stránky. Na základe obsahovej analýzy 
vybraných internetových stránok (In: Zmapování postojů veřejnosti v České republice 
k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům s ohledem 
na integraci menšin a cizinců. 2010) bolo zistené, že pravicoví extrémisti prisudzujú 
prisťahovalcom, Rómom, Židom, či iným minoritám nasledovné negatívne vlastnosti: 
necivilizovanosť, neprispôsobivosť, sociálny parazitizmus, či inklináciu ku kriminálnemu 
konaniu. Často ide v týchto prípadoch o projekcie, kedy autori takýchto výrokov prenášajú 
vlastné subjektívne vnímané negatívne charakteristiky na niekoho iného. 
 Práve z týchto dôvodov je potrebné, aby verejnosť získavala objektívne informácie 
z relevantných zdrojov. Nezanedbateľnú úlohu v celom tomto procese zohrávajú žurnalisti, 
predovšetkým z tzv. mienkotvorných médií. K proaktívnemu prístupu v podpore prevencie 
extrémizmu v médiách patrí aj práca serióznych a zodpovedných žurnalistov, ktorí sú schopní 
v oblasti vytvárania verejnej mienky pozitívne intervenovať. Považujeme za dôležité uviesť, že 
prezentovaním rôznych postojov a skúseností z oblasti radikalizácie a násilného extrémizmu 
možno dosiahnuť viac, než presviedčaním o správnosti či nesprávnosti konkrétnych postojov 
(Dúbravová 2014).    

Na propagáciu extrémistických názorov a aktivít sa v súčasnosti najviac využíva 
internet a sociálne siete. Avšak už pred druhou svetovou vojnou boli identifikované rôzne 
spôsoby šírenia nenávistnej propagandy. V roku 1937 vznikol v USA Inštitút na analýzu 
propagandy (IPA), ktorého úlohou bolo zoznamovať americkú verejnosť s problematikou 
propagandy a tým ju imunizovať proti pôsobeniu nastupujúcej nacistickej propagandy. Inštitút 
identifikoval sedem základných techník propagandy: name-calling, glittering generality, 
euphemisme, transfer, testimonial, plain folks, band wagon a fear appeal (Naď 2017, s.9).  
Šírenie negatívnych prejavov (tzv. hate speech) považujeme za najvýraznejší problém v oblasti 
medializácie extrémizmu. Na základe monitorovacích aktivít zameraných na internetový 
extrémizmus boli zistené nasledovné problémy (In: Zmapování postojů veřejnosti v České 
republice k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobním myšlenkám a jejich šiřitelům 
s ohledem na integraci menšin a cizinců 2010): 
- nemožnosť zaznamenať všetky extrémistické obsahy na internete,
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- absencia flexibilného systému pre nahlasovanie a postihovanie nelegálnych obsahov na
internete.
- prevádzkovanie extrémistických webových stránok v tretích krajinách (predovšetkým
v USA), kde odlišná legislatívna úprava znemožňuje postupovať proti obsahom, ktoré sú u nás
nelegálne.
 Okrem aktivít samotných extrémistov sú v mediálnom priestore prezentované aj správy
a príspevky o radikalizácii a násilnom extémizme. Ich tematická štruktúra zahrňuje napr. akcie,
pochody a demonštrácie extrémistov, snahy o potieranie extrémizmu zo strany štátu,
kriminalita prívržencov extrémizmu, informácie o obetiach extrémistického násilia, či
o štruktúre a fungovaní extrémistických zoskupení (Prevence v oblasti pravicového
extrémizmu 2012, s.24).

Média teda môžu v oblasti prevencie radikalizácie a násilia prinášať príležitosti 
i ohrozenia. Príležitosťou môžu byť napr. mediálne kampane proti extrémizmu. Podporiť ich 
úspešné zvládnutie môže využitie osvedčených príkladov dobrej praxe z iných mediálnych 
kampaní. Pri oslovovaní príslušnej cieľovej skupiny môžeme napr. využiť tzv. virálny 
marketing (In: Prevence v oblasti pravicového extrémizmu 2012, s.61), čiže také šírenie 
informácií prostredníctvom sociálnych sietí, ktoré motivuje príjemcu k úlohe šíriteľa. 
K rizikovým, či až patologickým trendom v médiách by sme mohli zaradiť napr. miznutie 
žánrových predelov medzi zábavou a spravodajstvom, či časté zobrazovanie násilia, či rôznych 
deviácií ako zaujímavých kuriozít (Kulifaj a kol. 2016, s.25). Optimalizačne voči mediálnym 
ohrozeniam pôsobia efektívne komunikačné stratégie namierené proti demagógii, či 
prezentovanie nasledovaniahodných postojov a skúseností uznávaných autorít týkajúcich sa 
boja proti šíreniu nepravdivých informácií, diskriminácii, či demaskovania takýchto aktivít 
v mediálnom priestore.         

Úloha občianskej spoločnosti v prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu 
Predpokladom účinného riešenia problémov spojených s radikalizáciou a násilným 

extrémizmom v demokratickej spoločnosti je dosiahnutie primeranej úrovne občianskej 
citlivosti na prejavy extrémizmu. Podľa definície Parlamentného zhromaždenia Rady Európy 
(In: Resolution 1754/2010: Fight against extremism: achievements, deficiencies and failures 
2010) je jednou zo základných charakteristík extrémizmu odmietanie základných hodnôt 
a pravidiel hry demokratického ústavného štátu. Demokratická spoločnosť by mala mať istý 
„tolerančný limit“, podľa ktorého je schopná tolerovať niektoré odchýlky od stanovených 
spoločenských noriem. Hranice takéhoto tolerančného limitu siahajú k bodu, kedy 
extrémistické konanie naruší základné piliere demokracie. Práve v prevencii nastania tohto 
bodu je významná úloha občianskej spoločnosti.  
 Občianska spoločnosť je teda vnímaná ako silný a dôležitý aktér rozvoja spoločnosti rozvoja 
spoločnosti, a nie je tomu inak ani v oblasti prevencie radikalizácie (Kriglerová – Chudžíková 
2017, s.5). V Nórsku, ako aj v iných krajinách je však konsenzus na tom, že v kvantitatívnej 
i kvalitatívnej dimenzii kľúčovými aktérmi musia byť štát a územná samospráva, pretože majú 
na to vhodnú inštitucionálnu, personálnu a aj finančnú infraštruktúru.     
 Prostriedkom občianskej spoločnosti využiteľným v prevencii extrémizmu sú aj  vzdelávacie 
aktivity. Kombinácia občianskeho vzdelávania a prevencie extrémizmu napr. prostredníctvom 
workshopov zameraných na testovanie metodiku Fair Skills (Křížková a kol. 2017, s.10) 
umožňuje sociálnym pracovníkov a ich klientom (deťom a mládeži) vyskúšať si získané 
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vedomosti a skúsenosti v praxi. Vzdelávacie aktivity majú aj ten význam, že poukazujú na 
dôležitosť individuálnych a celospoločenských vplyvov na naše postoje a správanie. 
V individuálnej rovine ide najmä o poznávanie východísk a dôvodov svojich vlastných 
presvedčení, čím bude človek viac pripravený na vlastné reakcie, ale aj na neočakávané reakcie 
iných a získa viac šancí nájsť správnu cestu ku skutočnému cieľu, ktorým je prijatie myšlienky 
medziľudského rešpektovania a tolerancie (Bíziková – Vargová 2017, s.6). Príkladom 
celospoločenských aktivít je predávanie skúseností nemeckých expertov kolegom v iných 
európskych krajinách (predovšetkým stredoeurópskych) zo svojho systému prevencie 
násilného extrémizmu, ktorý je, aj vzhľadom ku priznanej pocitu historickej zodpovednosti 
Nemecka vo vzťahu ku dôsledkom druhej svetovej vojny, jedným z najlepších v Európe.  
 Ďalšou z možností participácie občianskej spoločnosti v boji proti radikalizácii a násilným 
prejavom u obyvateľstva je posilňovanie verejnej informovanosti a aktívneho podielu občanov 
na posilnení bezpečnosti v spoločnosti. Ak extrémistické prejavy narušujú bezpečnosť 
v spoločnosti prinášajú „nielen“ ohrozenie zdravia a života občanov, ale aj samotného 
fungovania demokratickej spoločnosti. Medzi bezpečnostné hrozby a riziká nepatria len 
prejavy  brachiálneho násilia zo strany extrémistov, ale  aj spochybňovanie demokratických 
princípov prostredníctvom dezinformačných hoaxov a fake news, ktoré majú na spoločnosť až 
rozvratný vplyv. Ak takéto dezinformácie ovplyvnia podstatnú časť spoločnosti, tak úlohou 
občianskej spoločnosti potom je prispieť k pretváraniu klímy v spoločnosti. Príkladom takýchto 
aktivít v slovenských podmienkach je spolupráca mimovládnych organizácií a akademickej 
sféry v Banskobystrickom samosprávnom kraji známa najmä prostredníctvom platformy 
občanov a organizácií pod názvom Nie v našom meste – Not in our town. Jej cieľom je podpora 
a rozvoj tolerancie prostredníctvom spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích podujatí. 
 V demokratických spoločnostiach (In: Kriglerová – Chudžíková 2017, s.2) by mal byť 
akýkoľvek terorizmus, resp. násilný extrémizmus považovaný za trestný čin, na ktorý však nie 
je prípustné reagovať silou. Občianska spoločnosť môže na tento problém reagovať napr. 
rôznymi možnosťami občianskeho politického vzdelávania (In: Křížková a kol. 2017, s.12), 
napr. aplikáciou antirasistických prístupov, reflexiou predsudkov, demokratickým vzdelávaním 
apod. Ku tlmeniu existujúcich antagonizmov v spoločnosti je možné prispieť aj 
prostredníctvom premyslenej koncepcie začleňovania minorít, v európskom kontexte najmä 
migrantov. Z kvantitatívneho i kvalitatívneho hľadiska je táto rola občianskej spoločnosti 
najviac prepracovaná v Nemecku (Heckmann 2014).  
 Odborníci špecializujúci sa na problémy radikalizácie a násilného extrémizmu by vzhľadom k 
závažnosti tohto problému mali smerovať k profesionalizácii. Jej východiskovým 
komponentom je popri ich vedomostnom a inštrumentálnom vybavení aj rozvoj občianskej 
spoločnosti. V kontexte prevencie extrémizmu ide predovšetkým o vytváranie podmienok pre 
tolerantnú a pritom bezpečnú spoločnosť.           
 
Participácia sociálnej práce v antiextrémistických a deradikalizačných aktivitách 
  Existencia radikalizácie a násilného extrémizmu ako negatívnych sociálnych 
fenoménov v našej spoločnosti, ako aj spoločenská reakcia na ne prostredníctvom 
antiextrémistických a deradikalizačných politík, koncepcií a preventívnych aktivít akcentuje 
potrebu identifikácie implikácií, ktoré tieto procesy majú do profesionálneho výkonu sociálnej 
práce. V naznačenom kontexte sa pokúsime o identifikáciu vybraných implikácií, ktoré 
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poukazujú na funkčnú participáciu sociálnej práce v antiextrémistických a deradikalizačných 
aktivitách. 

Sociálnu prácu v oblasti riešenia extrémizmu a deradikalizácie považujeme za výrazne 
na klienta orientovanú sociálnu prácu. Vychádzame z toho (Kulifaj a kol. 2016, s.58), že klient 
je expertom na svoju situáciu, a preto sa zameriavame na problémy a faktory, ktoré on považuje 
za podstatné. Za dôležité z hľadiska úspešnosti sociálnej práce považujeme aj to, že umožnenie 
samostatného rozhodovania sa zvyšuje motiváciu klienta ku zmene, a zároveň podporuje 
legitimitu sociálnej práce. Orientácia na klienta a podpora jeho samostatnosti však má svoje 
limity. Ako príklad môžeme uviesť aplikáciu služby mentor v Českej republike (Prevence 
v oblasti pravicového extrémizmu 2012, s.56), ktorá sa realizovala v spolupráci medzi 
probačnou a mediačnou službou a Združením pre probáciu a mediáciu v trestnej justícii. 
Zameriavala sa na individuálnu sociálnu prácu s odsúdenými, ktorí sa hlásia k rómskemu etniku 
a bol im uložený trest verejnoprospešných prác, alebo dohľad v rámci podmienečného 
odsúdenia.  

Schopnosť klienta samostatne fungovať môžeme vnímať v kontexte konceptu 
sociálneho fungovania. Sociálne fungovanie klienta ohrozeného radikalizáciou a extrémizmom 
je determinované saturáciou jeho potrieb, z nenaplňovania ktorých môžu vznikať problémy, 
riešenie ktorých je predmetom profesionálnej sociálnej práce. Z pohľadu foriem sociálnej práce 
ide predovšetkým o terénnu sociálnu prácu, ktorej cieľom je vyhľadávať a oslovovať klientov 
v ich prirodzenom prostredí, sprostredkovať im pravidelný kontakt s pracovníkmi v teréne, 
ponúknuť im rozhovory na rôzne témy, odovzdávať informácie a poskytovať podporu 
v ťažkých životných situáciách (Křížková a kol. 2017, s.25). Pri reflektovaní problémov vo 
vzťahu klienta v ohrození radikalizáciou a násilným extrémizmom a prirodzeným sociálnym 
prostredím je úlohou sociálnej práce predovšetkým zistiť, či sú požiadavky tohto prostredia 
úmerné (zvládnuteľné) vzhľadom k schopnostiam a spôsobilostiam tohto klienta. V prípade 
zistenia problémov v tejto oblasti je potrebné intervenovať do sociálnej situácie klienta. 
Negatívne vplyvy prostredia spôsobujúce radikalizáciu často už veľmi mladých ľudí akcentujú 
význam využitia systému včasnej intervencie ako súčasti terénnej sociálnej práce. Riešenie 
krízovej situácie spojenej s príčinami, ale aj dôsledkami radikalizácie poukazuje na potrebu 
akútnej pomoci klientovi prostredníctvom krízovej intervencie.        
 Pri koncipovaní sociálnej práce s osobami ohrozenými radikalizáciou by sme sa mali zaoberať 
aj životnou situáciou, v ktorej sa títo klienti nachádzajú. Podľa Musila a Navrátila (2000) je 
súčasťou posudzovania životnej situácie klienta stav v rodine, zdravotný stav, ekonomická 
situácia, sociálne začlenenie apod. Ak pri posudzovaní životnej situácie klienta zistíme problém 
týkajúci sa násilného extrémizmu, je potrebné intervencie sociálnej práce zamerať na riešenie 
tohto problému, alebo aspoň na elimináciu faktorov, ktoré ho spôsobili. 
 Jednou z kritických reflexií pôsobenia sociálnej práce v prevencii sociálnopatologických javov 
sú jej intervencie „ex post“, tj. až po vzniku a rozšírení daného problému. Tento kritický 
moment môžeme zaznamenať aj v prevencii extrmémizmu, a preto apelujeme na proaktívnejší 
prístup sociálnej práce v tejto oblasti. Ako dôležité východiská sociálnej práce v oblasti 
prevencie extrémizmu a radikalizácie rôznych skupín obyvateľstva, ale predovšetkým mládeže 
by sme navrhovali nasledovné: 

- kontaktná práca s klientmi,
- mapovanie potenciálne ohrozených,
- ochrana a pomoc obetiam extrémizmu.
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Cieľom kontaktnej sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom 
a radikalizáciou (Kulifaj a kol. 2016, s.68) je v danom momente a na danom mieste vytvoriť 
priestor pre realizovanie sociálnej práce. Na to, aby mohol sociálny pracovník poskytovať 
klientovi svoje služby je potrebné nadviazať prvý kontakt, zistiť jeho potreby a stanoviť 
a upevňovať vzájomné hranice a vybudovať obojstrannú dôveru. Pre realizáciu sociálnej práce 
je potrebné poznať lokalizáciu a demografickú a sociálnu štruktúru ľudí ohrozených, resp. 
potenciálne ohrozených radikalizáciou. Na to slúži tzv. maping ohrozených, resp. potenciálne 
ohrozených, pri ktorom sociálni pracovníci môžu spolupracovať so školami, políciou a orgánmi 
územnej a regionálnej samosprávy. Kľúčovou úlohou sociálnej práce po realizácii mappingu je 
zabezpečenie ochrany a pomoci obetiam extrémizmu, a to existujúcimi prostriedkami, ktorými 
sociálna práca, resp. sociálna politika disponuje.  

 Intervencie sociálnej práce do riešenia problémov spojených s radikalizáciou 
a násilným extrémizmom by sme mohli rozdeliť do nasledovných podskupín: 

- informačné a poradenské aktivity,
- sociálne intervencie riešiace problémové oblasti,
- podpora exitu a podpora spoločenského uplatnenia sa.

K informačným a poradenským aktivitám pri práci s klientom ohrozeným 
extrémizmom a radikalizáciou by sme zaradili základné poradenstvo, informačný servis 
klientovi a využívanie mobilnej poradne proti extrémizmu. Základné poradenstvo (Kulifaj 
a kol. 2016, s.68) zahŕňa pomoc pri riešení aktuálnych problémov a zvyšovanie kompetencií 
klientov tieto problémy riešiť. Zameriava sa na pomoc v oblasti sebaprijatia klientov, riešenie 
vzťahových problémov, problémov v rodine, škole, či zamestnaní, v oblasti sexuálneho života, 
zneužívania návykových látok apod. Cieľom základného poradenstva je pomôcť klientovi 
zorientovať sa vo svojej sociálnej situácii, ponúknuť mu viac možností ako problém riešiť 
a vysvetliť mu výhody a nevýhody jednotlivých riešení. Informačný servis klientovi 
ohrozenému extrémizmom a radikalizáciou zahŕňa poskytovanie špecifických informácií 
nadväzujúcich na základné poradenstvo týkajúcich sa napr. školy, rodiny, vzťahových 
problémov, právnych otázok, bezpečného sexu, rizík užívania návykových látok apod. 
Špecifickou formou poradenskej pomoci je tzv. Mobile Beratung gegen Rechtextremismus 
(mobilná poradňa proti pravicovému extrémizmu) fungujúca v Nemecku (Prevence v oblasti 
pravicového extrémizmu 2012, s.40). Ekvivalentom tejto formy poradenskej činnosti v Českej 
republike je koncept mobilného poradenstva proti extrémizmu pod názvom MOPOPREX. 

Sociálny pracovník sa v rámci svojej diagnostickej činnosti s klientom ohrozeným 
extrémizmom a radikalizáciou zameriava na identifikáciu problémových oblastí, pri riešení 
ktorých klient potrebuje pomoc. Takýmito oblasťami sú napr. (Kriglerová – Chudžíková 2017, 
s.3) sociálna marginalizácia, chudoba, nezamestnanosť, šikanovanie, domáce násilie, rasizmus,
psychické probléme ai. Intervencie sociálneho pracovníka sa potom zameriavajú na riešenie
konkrétnej problémovej oblasti, čo má aj výrazný preventívny účinok, pretože prispieva ku
odklonu klienta od extrémizmu.

Nezanedbateľnou súčasťou sociálnej práce sú intervencie súvisiace s integráciou, resp. 
reintegráciou klienta do spoločnosti. V oblasti boja s radikalizáciou a extrémizmom ide 
predovšetkým o participáciu sociálnej práce vo výstupových (exitových) programoch, ktorá 
môže byť zameraná napr. na pomoc pri získavaní pracovnej kvalifikácie a hľadaní zamestnania, 
sociálnej pomoci utečencom a migrantom, ak sa stali obeťami násilnej trestnej činnosti, či na 
realizáciu sociálnej práce v sociálne vylúčených lokalitách.  



17 

Teória a prax sociálnej práce má v oblasti deradikalizácie a prevencie extrémizmu 
široké pole pôsobnosti zahŕňajúce rôznorodé aktivity. Ide napr. o rozvoj potenciálu klienta ako 
súčasť sekundárnej a terciárnej prevencie, využitie manažmentu rizík a manažmentu konfliktov 
v prípade potrebnosti ich akútneho riešenia, využitie koordinujúcej úlohy sociálnej práce pri 
zabezpečovaní spolupráce a sieťovania medzi jednotlivými aktérmi, či o podporu sociálneho 
fungovania obetí extrémistických trestných činov. Vzhľadom k nedostatočne rozvinutej 
protiextrémistickej sociálnej práci v našich podmienkach akcentujeme aj význam preberania 
príkladov dobrej praxe zo zahraničia.        

Záver 
Stojíme na na prahu novej éry. Nejde “len“ o pandémiu nového koronavírusu ale aj 

o ekosociálne a informačno-komunikačné výzvy či hrozbu reálneho vojenského konfilktu na
európskom kontinente.  Od informačného veku sa dostávame do konceptuálneho veku, kde sa
oveľa viac než štruktúrovanie logických informácií a postupov bude oceňovať tvorivosť a
empatia. Dušan Ondrušek (In: Naď 2017, s.37-38) zdôrazňuje, že hodnotou sa stáva to, čo sa
nedá krokovať, zautomatizovať, presne dávkovať. Hodnotou sa stávajú tvorivé postupy, ktoré
nemožno „len“ odvodiť na základe už existujúcich postupov, pochopenie súvislostí, ktoré budú
výsledkom veľmi netradičných prepojení a spoločného diskurzu ľudí z odlišných kultúr,
svetonázorov, veľmi odlišnej životnej praxe. Druhým faktorom, ktorý bude tvoriť civilizačnú
gramotnosť, je kultivovanie kolektívnej inteligencie. Schopnosť dohovoriť sa s ostatnými a to
aj v prípade odlišných, respektíve protichodných názorov a záujmov bude kľúčovým
ukazovateľom produktivity. Rovnako dôležitá je aj deliberácia, schopnosť navzájom sa
počúvať, počúvať s porozumením a vnímať diskusiu ako cestu k lepšiemu pochopeniu
problému a jeho riešeniu, a nie ako súťažnú disciplínu s víťazom a porazeným.

Významnou súčasťou prevencie extrémizmu je aj inštitucionalizácia multidisciplinárneho 
prístupu k tejto problematike. Na medzinárodnej úrovni ide napr. o program Rady Európy pod 
názvom Intercultural Cities, ktorý je založený na aplikácii nového modelu riadenia diverzity 
nazvaného interkultúrna integrácia (In: Intercultural cities programme 2015).  

Spolupráca všetkých relevantných aktérov je charakteristikou črtou prevencie radikalizácie 
v Nórsku (Kriglerová – Chudžíková 2017, s.5), a platí to predovšetkým pre spoluprácu v rámci 
občianskej spoločnosti ako súhrnu dobrovoľných občianskych iniciatív, ktorý predpokladá  
vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných cez nepolitické štruktúry. 
Dobrovoľnou participáciou občanov v prevencii extrémizmu dosiahneme nielen podporu 
multidisciplinárneho prístupu, ale aj rozšírenie aktivít štátnych orgánov (napr. polície), či 
orgánov územnej samosprávy (napr. samosprávnych krajov) a občiansky rozmer. Doplnením 
týchto aktérov o mimovládne organizácie a odborníkov z akademickej sféry smerujeme 
k optimálnemu zastúpeniu relevantných subjektov pri tvorbe a implementácii 
deradikalizačných a antiextrémistických opatrení v našej spoločnosti. Vytvorením jednotnej 
protiextrémistickej platformy sa umožní nielen spolupráca špecialistov z rôznych odvetví, ale 
sa vytvorí priestor na zdieľanie zodpovednosti rôznych aktérov.   
 Poskytovanie účinných poradenských a podporných služieb pri výstupe z extrémistickej scény 
predpokladá spoluprácu rôznych subjektov. Významnú úlohu v tomto procese by mohli plniť 
médiá, predovšetkým ako spojujúceho článku medzi tvorcami politík, orgánmi verejnej správy 
a občianskou spoločnosťou. Ich prostredníctvom je možné aj prispieť k eliminácii jedného 
z najväčších problémov súvisiacim s rastom radikalizácie a násilného extrémizmu prakticky po 
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celom svete: hoaxami a fake news podporovaným hatingom voči rôznym skupinám 
obyvateľstva.                             
 Zlepšenie spoločenského povedomia o extrémistoch a zvyšovanie sociálnej súdržnosti je 
jednou z kľúčových oblastí prevencie radikalizácie a násilného extrémizmu v našej 
spoločnosti. To sa nezaobíde bez dôkladného poznania našej identity, presnejšie jej sociálnej 
zložky. Posilňovanie sociálnej zložky identity, predovšetkým rôznych rizkových skupín 
obyvateľstva predstavujú jednu z efektívnych možností prevencie ich príklonu 
k extrémistickým ideológiám. V podmienkach slovenskej spoločnosti je témou pre takto 
zamerané preventívne aktivity predovšetkým redukcia interetnických konfliktov v sociálne 
vylúčených lokalitách. Práca s takýmito komunitami, resp. skupinami ohrozenými sociálnym 
vylúčením môže zahrňovať (Křížková 2017, s.14) realizáciu projektov, vzdelávacie aktivity, či 
podporu komunitnej súdržnosti.  
 V procese vytvárania pocitu prináležania ku spoločnosti má kľúčové postavenie lokálna úroveň 
reprezentovaná územnou samosprávou, ktorá jednak môže posilňovať pocit prináležania 
k lokálnemu spoločenstvu u všetkých obyvateľov, ako aj posilňovanie lokálnej demokracie 
(Kriglerová – Chudžíková 2017, s.8). V oblasti prevencie sociálneho vylúčenia môžu byť 
aktivity územnej samosprávy orientované napr. na pestrú ponuka voľnočasových aktivít deti 
a mládež, prevenciu zadlžovania a finančnú gramotnosť, technické opatrenia zvyšujúce 
bezpečnosť obyvateľov (napr. kamerové systémy), či aktivity mestskej, resp. obecnej polície 
v oblasti prevencie kriminality. Vzájomná kauzálna súvislosť medzi kriminalitou a sociálnym 
vylúčením akcentuje práve význam prevencie kriminality v sociálne vylúčených lokalitách, či 
u osôb ohrozených sociálnym vylúčením, akými sú napr. odsúdení po prepustení z výkonu
trestu odňatia slobody. Efektívnosť opatrení miest a obcí voči sociálnej exklúzii môžeme
zaznamenať v nasledovných ukazovateľoch (In: Prevence v oblasti pravicového extrémizmu
2012, s.34):

- zlepšenie bezpečnosti a verejného  poriadku v sociálne vylúčenej lokalite,
- zníženie sociálne nežiadúcich javov (napr. kriminality mládeže),
- zaangažovanie osôb zo sociálne vylúčeného prostredia na riešení situácie v rámci svojej

komunity, resp. lokality,
- rozšírenie sociálnych aktivít a alternatívnych foriem vzdelávania.

Súčasnú dobu môžeme označiť aj ako éru pandémie, vedecká reflexia ktorej v kontexte
politiky sociálnej súdržnosti je naliehavou úlohou sociálnych vied. Je viac ako zrejmé, že 
extrémistické prejavy a radikalizácia úzko súvisia aj s témou pandémie a jej spoločenských 
dôsledkov. V tomto kontexte zdôrazňujeme potrebu inštitucionalizácie sociálnej kohézie 
a inklúzie s významnou participáciou sociálnej práce.         
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Metanoia v supervízii a on-line svet vo vzájomnej interakcii 
Metanoia in supervision and the on-line world in mutual interaction 
 
Ladislav Vaska (SR), Jana Vrťová (SR) 
 
Abstrakt –  Spoločenské premeny, ktorých súčasťou je aj súčasná pandemická situácia, majú 
neprehliadnuteľný vplyv na každú oblasť spoločenského života nevynímajúc realizáciu 
supervízie v sociálnej práci. Predkladaný príspevok reaguje na premeny, ktorej v súčasnosti 
čelí sociálna práca a teda aj supervízia v sociálnej práci – prechod sociálnej práce a supervízie 
do online prostredia. Príspevok prináša analýzu aktuálnej situácie v oblasti supervízie 
v sociálnej práci, pozitívnych a negatívnych skutočností, ktoré sa „vynárajú“ pri realizácii 
supervízie v online prostredí v podmienkach SR.  
Kľúčové slová –  Supervízia. Sociálna práca. Online supervízia. Súčasné spoločenské premeny. 
 
Abstract – Social changes, which also include the current pandemic situation, have an 
inescapable impact on every area of social life, not excluding the implementation of supervision 
in social work. The presented contribution responds to the changes currently facing social work 
and thus also supervision in social work – the transition of social work and supervision to the 
online environment. The contribution provides an analysis of the current situation in the field 
of supervision in social work, positive and negative facts that "emerge" in the implementation 
of supervision in the online environment in the SR. 
Key words –  Supervision. Social work. Online supervision. Social transformation. 
 
Úvod 

V súčasnom období sme svedkami veľmi zložitej situácie, ktorá ovplyvňuje všetky 
oblasti spoločenského života. Prepuknutie pandémie Covid-19, ktorú sme začali pociťovať na 
našom území už od roku 2019 si vyžiadalo rýchle nastolenie zmien vo viacerých oblastiach 
života spoločnosti, nevynímajúc oblasť sociálnej práce a supervízie, ktorá je jej neoddeliteľnou 
súčasťou.  Je to hlavne z dôvodu, že: „ako moderná profesia, ktorá sa prispôsobuje veľmi 
odlišným sociálnym, politickým a kultúrnym kontextom, musí sociálna práca reagovať na 
množstvo špecifických problémov, s ktorými sa stretáva v určitej spoločnosti v určitom čase, 
ale profesionálnym spôsobom, bez straty identity“ (Sorescu 2014, s. 369). Tento fakt má 
výrazný vplyv aj na samotnú supervíziu v sociálnej práci, pretože ako uvádzajú Noble a Irwin 
(2009, s. 348): „supervízia nie je izolovaná od veľkých zmien, ktorým posledné desaťročia 
čelila sociálna práca.“ Vychádzajúc z uvedeného môžeme teda konštatovať, že súčasný stav, 
smerovanie a zmeny na poli sociálnej práce sú faktormi, ktoré ovplyvňujú súčasný stav, budúce 
smerovanie a zmeny supervízie v oblasti sociálnej práce. Aj napriek tomu, že v kolobehu nášho 
bežného života si to neuvedomujeme a zvykli sme si na skutočnosť, že sociálna práca reaguje 
na problémové situácie s ktorými spoločnosť „zápasí“ celé stáročia ako napr. chudoba, 
bezdomovectvo, nezamestnanosť apod., sociálna práca má dôležité postavenie aj v situáciách 
ako sú pandémie či živelné pohromy a katastrofy. V tomto zmysle sa od sociálnej práce 
očakáva, že bude poskytovať jedinečné služby ľuďom aj počas takýchto problémových situácií, 
prípadne iných verejných núdzových situácií. V prípade, že v spoločnosti niektorá z týchto 
situácií nastane, sociálni pracovníci zohrávajú zásadnú úlohu nielen pri reakcii na situácie tohto 
charakteru, ale aj v procesoch obnovy a plánovania pripravenosti na tieto nepriaznivé situácie 
(Cooper – Briggs 2014). Tak je to aj v prípade pandémie Covid-19. Ako konštatuje Amadasun 
(2020, s. 754): „reagovanie na sociálne problémy vychádzajúce z verejnej 
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sociálnej/zdravotníckej oblasti je raison d’etre1 profesie sociálnej práce a riešenie Covid-19 z 
hľadiska jeho vážnych dopadov na sociálne podmienky ako celok a najmä na životy 
jednotlivcov, rodín a domácností, skupín a komunít je profesionálnou nevyhnutnosťou 
sociálnej práce“. Za účelom reagovania na súčasnú pandemickú situáciu využíva sociálna práca 
celý rad zručností a kompetencií, ktoré sú dôležité pre zmiernenie či odstránenie dôsledkov 
spôsobených pandémiou, vrátane hodnotenia rizík, krízového a prípadového manažmentu, 
plánovania pokročilej starostlivosti, systémového riadenia, individuálnej a skupinovej terapie, 
riešenia problémov, mobilizácie komunity, alokácie zdrojov a rozvoja politiky (Bern-Klug – 
Beaulieu 2020).  
 
Od zmien v sociálnej práci k zmenám v supervízii 

V dôsledku skutočnosti, že pandémia Covid-19 prehĺbila už existujúcu nespravodlivosť 
v spoločnosti a problémy pretrvávajúce v systéme služieb sociálnej práce, pričom zdôraznila 
potrebu silnejších a integrovanejších systémov sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, 
ekonomiky a práva, lepšej interdisciplinárnej spolupráce, sociálna práca, ale aj iné oblasti 
spoločenského života sa museli rýchlo prispôsobiť mnohým výzvam, ktoré pandémia priniesla, 
pričom jednou z najradikálnejších výziev bol prechod k poskytovaniu služieb dištančnou 
formou (Banks et al. 2020), ktoré je pre samotnú sociálnu prácu neprirodzené, pretože od mikro 
klinickej intervencie po makro politickú prax sa sociálna práca opiera o syntézu vzťahov 
a interakcií, ktoré konfrontuje s filozofickými otázkami o tom kto sme a čím sme spolu 
s ostatnými jedincami. Vzhľadom na tieto okolnosti vyplývajúce aj z histórie sociálnej práce je 
uvažovanie o sociálnej práci ako o činnosti, ktorá prebieha digitálne, prostredníctvom 
informačných technológií rozporuplné (DePoy – Gilson 2021). Okrem zmien, ktoré bolo nutné 
nastoliť v dôsledku „prepuknutia“ pandémie sa celkovo zhoršili životné podmienky klientov 
sociálnej práce – jedincov, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti, trpia chudobou, zlým 
zdravotným stavom a inými podobami nerovnosti a útlaku v spoločnosti. Na druhú stranu sa 
zmenili aj pracovné podmienky a pribudli nové požiadavky a okolnosti ovplyvňujúce výkon 
práce sociálnych pracovníkov. Nastala expanzia sociálnej izolácie, zanikli niektoré pracovné 
miesta a isté formy sociálnych služieb si vyžiadali redukciu. Sociálni pracovníci nemohli 
pokračovať vo svojej práci, pretože sa museli prispôsobiť novej situácii, inovovať spôsoby 
a metódy svojej práce tak, aby boli schopní reagovať na nové potreby, rovnako boli nútení 
prehodnotiť hierarchizáciu pracovných úloh a zamerať sa na tie najnaliehavejšie prípady 
(Banks et al. 2020). Opatrenia, ktoré mali a stále majú zabrániť šíreniu ochorenia Covid-19, 
predovšetkým karanténne a izolačné stratégie obmedzujúce zhromažďovanie a stretávanie sa 
jednotlivcov a rôznych skupín obyvateľstva spôsobili radikálne zmeny v bežnom spôsobe 
života (Usher et al. 2020). Tieto zmeny vyvolali v značnej časti populácie pocity strachu a 
úzkosti spojených s nepoznaním príčin, priebehu a dôsledkov ochorenia, dezinformáciami, 
ktoré môžu viesť k diskriminácii a marginalizácii určitých skupín obyvateľstva. Súčasná 
pretrvávajúca situácia v spoločnosti si vyžaduje väčšiu sociálnu podporu a jej nedostatok 
z dôvodu sociálnej izolácie môže ohroziť pocit spolupatričnosti jednotlivca a môže sa výrazne 
prejaviť na duševnom zdraví človeka (Hawryluck et al. 2004). Sociálni pracovníci a pracovníci 
pôsobiaci v prvej línii boli vyzvaní k tomu, aby poskytli pomoc s cieľom riešiť celú škálu 
psychosociálnych kríz vyplývajúcich z pandemickej situácie (Amadasun 2020; Bern-Klug – 
Beaulieu 2020). V tejto súvislosti Bern-Klug a Beaulieu (2020) konštatujú, že sociálni 
pracovníci sú trénovaní k tomu, aby „vnikli“ do emocionálneho chaosu v rámci ktorého budú 
využívať svoje zručnosti smerované k svojich klientov ich vlastnú schopnosť zvládania 2 , 

                                                 
1 Francúzsky výraz pre zmysel bytia, dôvod bytia.  
2 Konceptom zvládania (angl. concept of coping) sa v rámci skúmania sociálneho fungovania zaoberá Bartlettová 
(1970) vo svojej práci The common base of social work practice. Podľa Bartlettovej (1970, s. 100): „zvládanie sa 
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pretože dobrá psychosociálna starostlivosť dokonca aj uprostred pandemickej situácie môže 
pomôcť človeku identifikovať a rozvíjať svoju vlastnú prirodzenú schopnosť odolnosti (Greene 
2014). Sociálni pracovníci musia v súčasnosti čeliť náročným úlohám a povinnostiam, ktoré si 
vyžadujú nevyhnutnú potrebu dobrej podpory, aby mohli reagovať na prevažujúce psycho-
sociálne potreby klientov objavujúce sa počas pandémie (Bern-Klug – Beaulieu 2020). Sú 
svedkami narastajúceho počtu klientov s problémami spojenými s duševným zdravím, 
závislosťami či domácim násilím, ktorí potrebujú ich pomoc počas tejto krízy i po nej, aby boli 
schopní reagovať na tieto zložité životné situácie (Walter-McCabe 2020). Pandemický kontext 
Covid-19 ovplyvnil vznik zložitejších potrieb zo strany klientov, vysokých nárokov 
a transformačných zmien v praxi, ktoré môžu nielen u sociálnych pracovníkov, ale aj iných 
pracovníkov prvej línie vyvolať syndróm vyhorenia (Bohman et al. 2017). Reagujúc na zmeny, 
ktorým čelia sociálni pracovníci a rovnako pracovníci iných pomáhajúcich profesií je 
nevyhnutné im poskytnúť adekvátnu podporu (Ashcroft 2021). Jednou z najdôležitejších 
foriem podpory v rôznych oblastiach výkonu sociálnej práce je práve supervízia, ktorá v oblasti 
sociálnej práce plní štyri významné funkcie a to: administratívnu, vzdelávaciu, podpornú 
a mediačnú3. Vychádzajúc zo zmien a dôsledkov spôsobených pandémiou, všetky supervízne 
funkcie zastávajú významné miesto v procese supervízie v sociálnej práci. Ak však hovoríme 
o dôsledkoch, ktoré sa týkajú psycho-sociálnej pohody sociálnych pracovníkov ako napr. 
pocity psychického napätia, nervozity, úzkosti, bezmocnosti, psychického vyčerpania apod. je 
nevyhnutné apelovať na podpornú funkciu supervízie, pričom ako konštatuje Vaska (2014, s. 
35): „podporná funkcia je v supervíznom procese takmer vždy prítomná a často využívaná 
paralelne s administratívnou a vzdelávacou funkciou [...] a mala by byť prirodzenou súčasťou 
supervízneho procesu.“ Supervízny vzťah je podobne ako pomáhajúci vzťah rozvíjaný na 
základe dôvernej, podpornej a empatickej skúsenosti, ktorá vytvára podmienky pre 
profesionálnu prácu, ktorá má byť vykonaná (Tsui 2005). Aby bola supervízia adekvátnou 
formou podpory, ale aj vzdelávania sociálnych pracovníkov je nevyhnutné, aby jej súčasťou 
bol proces reflektívnej praxe, pretože práve supervízia je profesionálnym „priestorom“, 
v ktorom sociálni pracovníci rozvíjajú a zlepšujú svoje zručnosti a kompetencie 
prostredníctvom kritickej reflexie. Okrem toho kvalitnou supervíziou je označovaná taká 
podoba supervízie, ktorá súbežne s riadením prípadov a úloh, ponúka rozvojovú a emocionálnu 
podporu v bezpečnom priestore a predstavuje cenný príspevok k rozvoju rozumových 
schopností a viac deliberatívnych analýz založených na zážitkovom učení (Rankine 2019). Ako 
uvádzame vyššie v texte, sociálna práca sa musela vysporiadať so situáciou, kedy v praxi začalo 
byť nevyhnutné prejsť na dištančnú formu poskytovania služieb klientom sociálnej práce. Práve 
táto požiadavka urýchlila v dôsledku prepuknutia pandémie Covid-19 už začatý proces 
digitalizácie v sociálnej práci (Papouli et al. 2020), teda integrácie informačných 
a komunikačných technológií do vzdelávania a praxe sociálnej práce (Rambaree – Nässén, 
2021). V tejto súvislosti nadácia Eurofound (2020) vo svojom výskumnom reporte 4 
zameranom na digitalizáciu sociálnych služieb vyzýva poskytovateľov sociálnych služieb 
k preskúmaniu a analýze benefitov a výziev digitálnych technológií v zmysle zlepšovania 

                                                 
týka ľudského úsilia riešiť situácie, ktoré môžu byť vnímané ako sociálne úlohy, životné situácie alebo problémy 
života“.  
3 Bližšie k funkciám supervízie v kontextoch pozri v publikácii Modely supervízie organizácie – výskumné reflexie 
(Vaska - Brozmanová Gregorová - Vrťová, 2020).  
4 Nadácia Eurofound (Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok) v predmetnom 
výskumnom reporte prezentuje podnetné zistenia, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu poskytovania a kvality 
sociálnych služieb práve prostredníctvom procesu digitalizácie. Nadácia vychádza zo svojich vlastných 
výskumných zistení a člení ich do niekoľkých skupín: automatizácia práce (robotizácia), digitalizácia procesov 
a koordinácia prostredníctvom platforiem, pričom sa zameriava aj na diskusie týkajúce sa role digitálnych 
technológií v poskytovaní sociálnych služieb, vplyvu digitálnych technológií na prácu v organizáciách a tiež na 
samotných klientov (Eurofound, 2020).  
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poskytovania služieb a riadenia sociálnej práce. V tomto kontexte je podľa autorov Rambaree 
a Nässén (2021) supervízia v sociálnej práci jednou z oblastí, ktorá môže mať prospech 
z využívania digitálnych technológií a to nielen z dôvodu, že digitálne technológie môžu zvýšiť 
pocit zodpovednosti za kritickú reflexiu v supervízii v sociálnej práci. Digitálne technológie 
ako sú napr. rôzne typy systémov organizácie údajov, online vzdelávacie platformy, či 
konferencie uskutočňované v online prostredí predstavujú vynikajúce príležitosti na zlepšenie 
kritickej reflexie zameranej na podporu transformačného učenia v supervízii (Rambaree – 
Nässén 2021). Popri značných benefitoch, ktoré prinášajú digitálne technológie do oblasti 
supervízie v sociálnej práci je nevyhnutné zamerať sa aj na riziká, ktoré so sebou prinášajú. Ide 
napr. o otázky etickej zodpovednosti v súvislosti s ochranou osobných údajov či dodržiavaním 
anonymity a mlčanlivosti v supervíznom vzťahu, ktoré vyplývajú priamo z Etického kódexu 
supervízie (2018), ale aj z toho, že digitálne technológie môžu byť prekážkou vo vytvorení 
kvalitného  medziľudského vzťahu zahŕňajúceho dôležité hodnoty ako empatiu, rešpekt, 
pravdivosť a konkrétnosť, ktoré sú nevyhnutnými predpokladmi úspešného priebehu supervízie 
(Vaska 2014).  
 
Online supervízia ako jedna z foriem supervízie v procese digitalizácie sociálnej práce 

V súčasnosti aj v dôsledku pandemických opatrení zameraných na zamedzenie šírenia 
koronavírusu je čím ďalej tým viac aktuálna problematika online supervízie 5  nielen v 
oblasti sociálnej práce, ktorú Engelhardt (2014) chápe ako supervíziu, ktorá prebieha výlučne 
prostredníctvom internetovej infraštruktúry využívajúc rôzne digitálne technológie na 
zabezpečenie realizácie komunikačného procesu. Základným predpokladom toho, aby sa 
supervízia stala online supervíziou je to, že supervízia je realizovaná v digitálnom prostredí. 
Online supervízia môže byť realizovaná v rámci rôznych foriem supervízie ako napr. 
individuálna, tímová, skupinová supervízia apod. Online supervízia môže prebiehať 
prostredníctvom telefonického hovoru, emailu, chatu, fóra, ale aj videohovoru. Výhodou 
supervízie využívajúcej digitálne technológie je fakt, že supervízor a supervidovaný môžu byť 
v kontakte v reálnom čase, aj napriek tomu, že sa nenachádzajú na rovnakom mieste. Za 
bežných normálnych okolností je online supervízia využiteľná predovšetkým v krízovej 
supervízii, kedy u supervidovaných podľa Vasku (2014, s. 45): „môže vzniknúť akútna potreba 
supervízneho stretnutia, pretože si nedokážu poradiť so zložitou situáciou resp. potrebujú 
nevyhnutne riešiť vzniknutú zložitú situáciu. Cieľom takéhoto stretnutia môže byť len 
upokojenie a podpora supervidovaného a poskytnutie podnetov smerujúcich k porozumeniu 
riešenej situácie, prípadne hľadanie možností ďalšieho riešenia.“ V našich podmienkach online 
forma supervízie nie je bežnou praxou a o jej rozšírenie sa „zaslúžila“ práve pandemická 
situácia, ktorá súbežne urýchlila proces digitalizácie ako v sociálnej práci, tak aj supervízii 
potvrdením čoho sú aj prezentované parciálne výsledky a zistenia, ktoré sú súčasťou výskumu6 
dizertačnej práce autorky predmetného príspevku diskutované v nasledujúcom texte.  

                                                 
5 V relevantnej literatúre sa stretávame aj s názvom online telesupervízia, ktorý používajú napr. autori Watters 
a Northey (2020) vo svojej štúdii zameranej na danú problematiku v kontexte terapeutickej práce. 
6  Predmetný výskum mal kvalitatívny charakter a využitá bola metóda kvalitatívnych pološtrukturovaných 
interview, ktoré boli realizované online prostredníctvom platformy Zoom. Výskumnú vzorku tvorilo celkovo 12 
participantiek a participantov, teda supervízoriek a supervízorov, ktorí vykonávajú pravidelnú supervíziu 
v rôznych oblastiach výkonu sociálnej práce minimálne 1 rok a sú vedení v aktuálnom zozname supervízorov, 
ktorý je zverejnený na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
Výskum bol realizovaný v mesiacoch júl a august 2021. Za účelom naplnenia čiastkového cieľa výskumu, ktorým 
bolo zhodnotenie aktuálnej situácie v oblasti supervízie v sociálnej práci, pozitívnych a negatívnych skutočností, 
ktoré sa „vynárajú“ pri realizácii supervízie v online prostredí v podmienkach SR sme si stanovili nasledovnú 
základnú výskumnú otázku: „Ako ovplyvnila pandémia Covid-19 realizáciu supervízie u jednotlivých 
supervízoriek a supervízorov?“. V rámci predmetného príspevku vyberáme časť výsledkov (analyzované 
výpovede od vybraných participantov a participantiek výskumu), ktoré sú následne v texte prezentované.  
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Diskusia 
Výsledky výskumu a výskumné zistenia sme na základe výpovedí vybraných 

participantiek a participantov rozdelili do dvoch skupín v rámci ktorých sme diskutovali vplyv 
pandémie na realizáciu supervízie u jednotlivých participantiek a participantov. Prvú skupinu 
tvorili zistenia týkajúce sa spôsobu realizácie supervízie, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko 
rozmerov a to priestorový, technologický, obsahový, etický a vzťahový rozmer. Priestorový 
rozmer predstavoval 3 radikálne zmeny – prechod do „online priestoru“, supervidovanie 
s prekrytými hornými dýchacími cestami (v rúškach, respirátoroch) a odloženie supervízií na 
neurčito. Technologický rozmer, ktorý sa týka rozvoja digitálnych zručností. Obsahový rozmer 
reflektuje situáciu, ktorú súčasná pandemická situácia so sebou prináša, teda výskyt nových 
tém v supervízii. Supervidovaní v tomto zmysle otvárajú počas supervízie nové problémy či 
dilemy napr. ako pracovať s klientom v online priestore apod. Etický a vzťahový rozmer 
reagujúci na potrebu nových pravidiel týkajúcich sa supervízie a supervízneho procesu ako 
napr. otázky „bezpečnosti“ v online priestore, teda ako zabezpečiť dôvernosť informácií, ktoré 
boli zdieľané v supervíznom procese, čo robiť v prípade, ak sa v miestnosti supervízora alebo 
supervidovaného objaví „neželaný“ účastník, príp. dôjde k neúmyselnému úniku informácií 
v dôsledku rozšírenej pôsobnosti kybernetickej kriminality. V tejto súvislosti otázky smerujú 
aj k problematike nadviazania kvalitného dôverného, medziľudského vzťahu medzi 
supervízorom a supervidovaným, ktorý je základným pilierom ovplyvňujúcim priebeh 
a výsledky supervízneho procesu. Druhú skupinu vplyvov, ktoré priniesla pandémia Covid-19 
do supervíznej práce jednotlivých supervízoriek a supervízorov tvorili faktory týkajúce sa 
prežívania supervízie ako na strane supervízoriek a supervízorov, tak aj na strane 
supervidovaných. Do skupiny faktorov týkajúcich sa prežívania supervízie zaradili 
supervízorky a supervízori práve negatívne faktory a to ako fyzický, tak aj psychický diskomfort 
vychádzajúci nielen z limitovaných digitálnych zručností, ale aj absencie fyzickej prítomnosti 
oboch aktérov supervízneho procesu. Digitálne technológie obmedzujú emočné vnímanie toho, 
čo sa v supervíznom procese deje hlavne z dôvodu absencie fyzického kontaktu. Pre 
supervízorku a supervízora to znamená obmedzenú schopnosť vnímania a prežívania 
supervidovaného, čo môže viesť k absencii podpory nasmerovanej práve k supervidovanému, 
ktorý ju v danej chvíli môže nevyhnutne potrebovať.  
V ďalšej skupine výsledkov výskumu a výskumných zistení sme diskutovali už konkrétne 
náležitosti týkajúce sa online supervízie, keď participanti výskumu uviedli niekoľko výhod 
a nevýhod online supervízie. Najčastejšie uvádzanými výhodami online supervízie boli: (a) 
ekonomické výhody (šetrí čas, financie a energiu), (b) flexibilita (časová, priestorová, možnosť 
výberu supervízora/ky z rôznych „kútov sveta“), (c) jej samotná realizácia – „nevymiznutie 
v ťažkých časoch“, (d) jej využitie v krízových situáciách, (e) supervízia bez rúšok, (f) 
špecifické témy pre super-supervíziu. Do skupiny nevýhod online supervízie participantky 
a participanti zaradili: (a) absenciu osobného kontaktu, (b) nemožnosť posúdenia neverbálnej 
komunikácie, (c) nižšiu úroveň bezpečnosti, otvorenosti a dôvery, (d) nižšiu úroveň 
sústredenosti ako na strane supervízorky a supervízora, tak aj na strane supervidovaného, (e) 
limitované možnosti používania tvorivých metód a techník, (f) skupinovú supervíziu (chýba 
skupinová dynamika, nemožnosť odpozorovať reakcie všetkých členov skupiny a zapojiť ich 
do diania v skupine, menej možností pre využitie niektorých metód a techník práce so 
skupinou).  
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Výsledky výskumu a výskumné zistenia, ktoré v tejto časti príspevku prezentujeme 
poukazujú na radikálne zmeny, ktorými supervízia a teda aj jej vykonávatelia – supervízorky 
a supervízori za posledné obdobie prešli. Zmeny sa objavili vo všetkých oblastiach výkonu 
supervízie a sú odpoveďou na proces digitalizácie sociálnej práce, ktorý bol v oblasti služieb 
sociálnej práce a teda aj supervízie požadovaný a diskutovaný ešte pred nástupom pandémie. 
S týmito zmenami vyvstávajú aj nové otázky týkajúce sa sociálnej práce a supervízie, na ktoré 
je potrebné v najbližšom období reagovať zodpovedajúcimi inováciami a inovatívnymi 
zlepšeniami v zmysle dodržania štandardov kvality a efektivity ako výkonu sociálnej práce, tak 
aj supervízie.  
 
Inšpirácie pre teóriu a prax supervízie v sociálnej práci 

Vychádzajúc zo súčasnej pandemickej situácie a zmien, ktoré si vyžiadala, je prioritnou 
potrebou posilnenie online supervízie a odstránenie jej nedostatkov za účelom dosiahnutia čo 
najväčšieho pozitívneho efektu pre všetky zúčastnené strany. Prioritnou potrebou vyplývajúcou 
z realizácií online supervízií je kompetentnosť supervízorky a supervízora týkajúca sa 
používania digitálnych technológií. Watters a Northey (2020) vymedzujú 3 kompetencie, ktoré 
sú rozhodujúce pre efektívne využívanie online formy supervízie: 
a) technologická kompetencia – vyplýva zo základnej požiadavky, ktorá je kladená na 
supervízora realizujúceho supervíziu v online prostredí a tou je vedieť čo najefektívnejšie 
využiť digitálne platformy cez ktoré je supervízia realizovaná. To znamená, supervízor by mal 
disponovať pokročilou úrovňou vedomostí a zručností týkajúcich sa digitálnych platforiem, 
ktoré vo svojej práci využíva. 
b) kontextuálna kompetencia – sa týka nielen role, ktorú supervízor v supervíznom procese 
zastáva, ale aj kontextu v ktorom sa supervízia odohráva. V tejto súvislosti je 
najpravdepodobnejšie, že rola supervízora je podmienená dvomi skutočnosťami a to tým, kto 
je supervidovaný a aký je jeho pracovný kontext.  
c) relačná/vzťahová kompetencia – súvisí so všeobecnou zodpovednosťou supervízora za 
nadviazanie a udržanie čo najkvalitnejšieho vzťahu v supervízii. V online supervízii však musí 
supervízor za týmto účelom využívať metódy, techniky a postupy zodpovedajúce virtuálnemu 
prostrediu.   
Vzhľadom na to, že v supervízii realizovanej prostredníctvom rôznych online platforiem sa 
kladie dôraz na uvedené kompetencie supervízorky a supervízora je nevyhnutné, aby boli 
príslušnými organizáciami zabezpečujúcimi vzdelávanie v supervízii organizované ďalšie 
tréningy a vzdelávanie v zručnostiach, ktoré sú potrebné pre udržanie a rozvoj kvality 
supervízie v online priestore. Z pozície, ktorú supervízia nielen v oblasti sociálnej práce zastáva 
je neprípustné, aby komplikácie či bariéry prichádzajúce s digitálnymi technológiami znižovali 
kvalitu supervízie hlavne v období pandemickej situácie, kedy je supervízia jedným 
z najdôležitejších nástrojov podpory, vzdelávania, riadenia či príkladov dobrej praxe. 
Nadväzujúc na výskumné zistenia a z nich vplývajúce rozdielnosti dištančnej – online 
supervízie a supervízie vykonávanej prezenčnou formou je dôležitým a rozhodujúcim krokom 
tvorba štandardov pre online supervíziu. Veľmi vhodným materiálom uľahčujúcim priebeh 
supervízie ako na strane supervízorky a supervízora, tak aj na strane supervidovaných by bolo 
vytvorenie tzv. návodu na online supervíziu inšpirovanú napr. návodom, ktorý bol vydaný 
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Radou Spojeného kráľovstva pre postgraduálne vzdelávanie7. Rovnako nevyhnutným je aj 
rozšírenie Etického kódexu supervízie o náležitosti týkajúce sa online supervízie. V tejto 
súvislosti je nevyhnutné uvažovať o etických dilemách a problémoch vyskytujúcich sa v online 
supervízii ako napr. už zmienené otázky bezpečnosti supervidovaného apod.  
 
Záver 

V predkladanom príspevku sa zaoberáme problematikou spoločenských zmien, ktorými 
prešla sociálna práca a supervízia v poslednom období, ktoré je výraznou mierou ovplyvnené 
aj súčasnou pandemickou situáciou. Reflektované spoločenské zmeny sme obohatili 
o výskumné zistenia týkajúce sa predmetnej problematiky. V príspevku sme predstavili 
parciálne výsledky súvisiace s vplyvom on-line supervízie, tak ako ich vnímali vybraní 
participanti a participantky výskumu. Za limity výskumu považujeme: „nekomplexnosť“ 
z dôvodu výberu participantov a následné spracovanie výsledkov a prezentovanie vybraných 
výskumných zistení pre účely príspevku a aj v inom zmysle, že do výskumu neboli zapojení 
supervidovaní, poskytovatelia služieb sociálnej práce, ktorí by mohli poskytnúť reflexiu 
riešenej problematiky z inej perspektívy, teda prijímateľov supervízie. Uvedené môže byť 
odrazovým mostíkom do hlbšej a komplexnejšej analýzy získaných dát a zároveň sa otvárajú 
aj nové možnosti (a témy) pre budúce výskumy autorov, ktorí môžu po spracovaní a uzavretí 
výskumu rozšíriť svoje výskumné zistenia a priniesť tak komplexný pohľad na danú 
problematiku. Aj napriek tomu však možno považovať parciálne výsledky za hodnotný 
príspevok k teórii a praxi supervízie v sociálnej práci (minimálne v kontexte prispenia do 
aktuálnych diskusií), pretože výskumné zistenia naznačujú nevyhnutnosť zmien, ktoré je 
potrebné zakomponovať do teórie i praxe supervízie v zmysle zlepšenia a udržania kvality 
supervízie v sociálnej práci. Je však dôležité mať na zreteli fakt, že online supervízia sa nikdy 
nesmie stať formou, ktorá bude pre supervízora či supervidovaného komfortom a úplne nahradí 
prezenčnú formu supervízie v čase, keď bude možné realizovať supervíziu v podobe ako ju 
poznáme od jej prvopočiatkov, teda v podobe osobného kontaktu dvoch alebo viacerých 
ľudských bytostí rozvíjajúci skutočný, kvalitný medziľudský vzťah. 
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Nástup digitálnych technológií do sociálnej práce  
Entry of Digital Technologies into Social Work 
 
Daniel Markovič (SR) 
 
Abstrakt – Prechod na služby poskytované cez internet a na komunikáciu prostredníctvom 
videohovorov počas pandémie COVID-19 zmenil procesy vzdelávania, práce aj sociálnych 
interakcií. Zmenám sa nevyhli ani sociálni pracovníci, ktorým situácia znemožnila osobné 
stretnutia s klientmi. Potreba rozvoja ich digitálnej gramotnosti sa tak zvýraznila. Cieľom 
príspevku je definovať digitálnu gramotnosť v kontexte sociálnej práce, vymedziť online 
fenomény digitálna priepasť a digitálne mosty a monitorovať digitálne komunikačné kanály 
v sociálnej práci v slovenskom prostredí. Čiastkovým cieľom je polemizovať o konceptoch 
digitálna sociálna práca a e-sociálna práca. Myslíme si, že digitálne technológie sa stanú 
nevyhnutným a nevratným prvkom praxe sociálnej práce, ktorú bude potrebné chápať ako 
hybridnú prax, integrujúcu digitálne praktiky s osobnými stretnutiami klientov a pracovníkov. 
Kľúčové slová –  Digitálne technológie. Sociálna práca. Digitálna priepasť. Digitálne mosty. 
Digitálna gramotnosť. 
 
Abstract  – The transition to Internet and video call services during the COVID-19 pandemic 
has changed the processes of education, work and social interactions. The social workers, who 
were prevented from personal meetings with clients, did not escape the changes either. The 
need to develop their digital literacy has thus been highlighted. The aim of the paper is to define 
digital literacy in the context of social work, to define online phenomena, the digital divide and 
digital bridges, and to monitor digital communication channels in social work in the Slovak 
environment. The partial goal is to argue about the concepts of digital social work and e-social 
work. We think that digital technologies will become a necessary and irreversible element of 
social work practices, which will need to be understood as a hybrid practice, integrating digital 
practices with personal meetings of clients and employees.  
Keywords –  Digital technologies. Social work. Digital divide. Digital bridges. Digital literacy. 
 
Úvod 

Procesy, ako sú robotizácia, automatizácia a digitalizácia, ktoré boli pôvodne spájané 
s výrobou, logistikou či účtovníctvom, postupne prenikajú do oblasti služieb aj pomáhajúcich 
profesií. Potreba digitálnych technológií a ich používanie akcelerovali počas pandémie nového 
koronavírusu v rokoch 2020 a 2021, kedy boli pod vplyvom opatrení sociálneho dištancovania 
ľudia nútení vybavovať mnohé svoje záležitosti online a na prácu z domu prakticky zo dňa na 
deň prešli aj pracovníci v profesiách, ktorí si túto možnosť doposiaľ ani nevedeli predstaviť. 
Používať elektronické bankovníctvo či nakupovať online začali zákazníci, ktorí sa dovtedy 
týmto možnostiam vyhýbali. Prechod na internet a videohovory zmenili procesy vzdelávania aj 
sociálnych interakcií. Zmenám sa nevyhli ani sociálni pracovníci, ktorým situácia znemožnila 
osobné stretnutia s klientmi. Cieľom príspevku je definovať digitálnu gramotnosť v kontexte 
sociálnej práce, vymedziť online fenomény digitálna priepasť a digitálne mosty a monitorovať 
digitálne komunikačné kanály v sociálnej práci v slovenskom prostredí. Čiastkovým cieľom je 
polemizovať o pojmoch digitálna sociálna práca a e-sociálna práca a charakterizovať riziká 
sociálnej práce v online prostredí. 
 
Digitálna gramotnosť v sociálnej práci 

V roku 2017 zverejnili oxfordskí vedci Frey a Osborne známu štúdiu Budúcnosť 
zamestnanosti: aké náchylné sú zamestnania na nahradenie počítačom. 702 povolaniam 
stanovili pravdepodobnosť ich zániku pod vplyvom rozvoja technológií. V prípade 93 povolaní 
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je pravdepodobnosť 95 % a viac, že budú nahradené počítačom. Pre sociálnu prácu dopadla 
prognóza veľmi dobre: zdravotnícki sociálni pracovníci a sociálni pracovníci v oblasti 
duševného zdravia a zneužívania návykových látok majú pravdepodobnosť iba 0,3 % byť 
nahradení strojmi, sociálni pracovníci pre deti, rodinu a školu trojpercentnú pravdepodobnosť. 
(Frey and Osborne 2017). Profesii sociálna práca teda nehrozí zánik pod vplyvom technológií, 
ale technologickému pokroku sa ani táto disciplína nevyhne. Počítače, telefóny a internet 
zmenia každodennú prax sociálnej práce. 

Britská vládna agentúra National Health Service vydala v roku 2018 Rámec digitálnych 
schopností pre zdravie a starostlivosť. Tento dokument vníma digitálnu gramotnosť, na rozdiel 
od iných disciplín, ako zameranú na človeka a delí ju do šiestich domén: 
„1. komunikácia, spolupráca a participácia, 
2. vyučovanie, učenie a (seba)rozvoj, 
3. informačná, dátová a obsahová gramotnosť, 
4. tvorba, inovácie a výskum, 
5. technická zdatnosť“ (Digital Literacy Capability Framework 2018). 

Prierezovou doménou je šiesta – digitálna identita, blahobyt, bezpečnosť a ochrana. 
Všetko, čo pracovníci robia, musí byť v bezpečnom a zabezpečenom kontexte s ohľadom na 
vlastné blaho a blaho druhých, ako aj na bezpečnosť údajov, online identity a online reputácie. 

Sociálni pracovníci dlhé roky pracujú s digitálnymi technológiami, aj keď si to zvlášť 
neuvedomujú. Britská asociácia sociálnych pracovníkov zaraďuje medzi digitálne technológie 
v sociálnej práci (1) softvér na uľahčenie každodennej práce sociálnych pracovníkov (napr. e-
mail, elektronická správa prípadov, kalendár a technológia spolupráce, akou je SharePoint), (2) 
online zdroje pre profesionálov a klientov (napr. aplikácie a webové stránky), (3) asistenčné 
technológie (napr. pre nevidiacich), (4) sociálne siete (napr. Facebook), (5) prácu 
s informáciami, dátami, (6) ochranu údajov a súkromia, (7) hardvér (smartfóny, počítače 
s internetom), (8) online vzdelávanie a (9) umelú inteligenciu a strojové učenie (napr. na 
spracovanie dát o obyvateľstve na predpovedanie jeho potrieb) (The British Association of 
Social Workers, 2021). 

Sociálny pracovník je v karte povolania slovenskej Národnej sústavy povolaní 
charakterizovaný ako „samostatný odborný pracovník, ktorý disponuje znalosťami 
a zručnosťami z oblasti sociálnej prevencie aj intervencie, z oblasti riadenia sociálnych 
klientov aj sociálnych procesov. V rámci výkonu samostatnej odbornej činnosti vykonáva 
sociálnu prevenciu aj intervenciu tak s jednotlivcom, ako aj skupinou a komunitou.“ (Sektorová 
rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, n.d.). Karta povolania stanovuje požadované 
vedomosti, zručnosti a kompetencie sociálneho pracovníka, pričom digitálne kompetencie by 
mali byť na úrovni 7 z 8: „Jedinec dokáže riešiť zložité problémy vo svojom odbore s použitím 
digitálnych zručností“ (Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, n.d.). V oblastiach 
digitálnych zručností dokáže sociálny pracovník: 
1. Prispôsobiť vyhľadávaciu stratégiu pre dáta, informácie a digitálny obsah. 
2. Prispôsobiť digitálne technológie a nástroje na komunikáciu, integrovať digitálne identity. 
3. Vytvárať digitálny obsah, skonvertovať formáty, zdokumentovať postupy, zostaviť plán na 
vytváranie digitálneho obsahu vo svojom odbore. 
4. Skombinovať a zdôvodniť spôsoby na ochranu bezpečnosti zariadení a digitálneho obsahu. 
5. Zdokumentovať technické problémy, zdôvodniť spôsoby ich riešenia, zlepšiť vlastné 
digitálne zručnosti. (Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby, n.d.) 

Oceňujeme, že Národná sústava povolaní zohľadňuje v karte povolania sociálny 
pracovník potrebu digitálnych kompetencií. Predpokladáme, že v reálnej slovenskej praxi 
chýbajú sociálnym pracovníkom digitálne kompetencie. Žiaľ, s istotou to uviesť nevieme, 
pretože doposiaľ na Slovensku nebol realizovaný výskum digitálnej gramotnosti sociálnych 
pracovníkov. U študentov sociálnej práce na vysokej škole vidíme nezáujem o voliteľné 
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predmety venované IKT, v posledných troch akademických rokoch si na Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity v Ružomberku (autorovej alma mater) takýto predmet nezvolil žiadny 
denný ani externý študent sociálnej práce. 

V zahraničí sa realizovali desiatky výskumov informačno-komunikačných technológií 
v sociálnej práci. Autori López Peláez, Pérez García a Aguilar-Tablada Massó (2017) 
zmapovali 70 dostupných článkov o digitálnych technológiách v sociálnej práci.  Čo sa týka 
typu intervencie IKT, väčšina článkov (52 %; 38 štúdií) sa zaoberá praxou sociálnej práce, 
nasleduje vzdelávanie v sociálnej práci (23 %; 17 štúdií) a výskum v sociálnej práci (10 %; 7 
štúdií). Väčšina príspevkov uvádza, že používanie IKT v praxi sociálnej práce môže slúžiť ako 
stimul na povzbudenie klientov, aby sa zapojili do služby. 

Online prostredie býva sociálnymi pracovníkmi využívané ako miesto poskytovania 
sociálnej práce. Prvé služby sociálnej práce sa objavili na internete už v roku 1982 vo forme 
online svojpomocných podporných skupín (Kanani and Regehr 2003). Názor, že komunikačné 
technológie sú nástroj, ktorý podporuje získavanie vedomostí a zručností, teda sú hodnotné pre 
prax sociálnej práce, pochádza ešte z roku 1991 (Cwikel and Cnaan 1991). Sociálny pracovník 
využíva svoju digitálnu gramotnosť, aby dokázal vykonávať sociálnu prácu online, klient svoju, 
aby sa mohol spojiť so sociálnym pracovníkom.  

Reamer (2013) používa pojem digitálna krajina, aby charakterizoval rôzne 
komunikačné kanály v online prostredí. V nasledujúcej tabuľke uvádzame kanály podľa 
Reamera s príkladmi zo slovenského prostredia k decembru 2021. Reamer vymedzuje aj SMS 
poradenstvo, ale v slovenskom prostredí sme nenašli poskytovateľa poradenstva výhradne 
týmto kanálom. K Reamerovmu deleniu digitálnej krajiny sme pridali nový kanál, mobilné 
alebo počítačové aplikácie. 
 

Tabuľka 1. Digitálne komunikačné kanály v sociálnej práci v slovenskom prostredí 
 

Komunikačný kanál Link 
Online poradenstvo (telefón, chat, email, 
Skype, fórum)  

https://www.linkadeti.sk/domov/ 

Telefonické poradenstvo:  https://linkanezabudka.sk/ 
Video poradenstvo  https://www.vztahoveporadenstvo.sk/copy-

of-podpora-v-rodicovstve 
Kyberterapia  https://notalone.sk/ 
Samoobslužné webové intervencie  https://www.union.sk/union-dusevne-

zdravie 
Sociálne siete  https://www.facebook.com/ipcko 
Mobilné alebo počítačové aplikácie  StressHelp 

 
Digitálna sociálna práca a e-sociálna práca 

S prechodom sociálnej práce do digitálneho prostredia sa začalo hovoriť o e-sociálnej 
práci alebo digitálnej sociálnej práci ako samostatnom odvetví sociálnej práce. E-sociálnu prácu 
možno chápať ako oblasť sociálnej práce, v ktorej jednotlivci, komunity a skupiny majú potreby 
a je možné vytvoriť intervenčné programy, viesť výskumné projekty a navrhnúť verejné 
politiky na ich riešenie (López Peláez, Pérez García and Aguilar-Tablada Massó 2017). E-
sociálna práca zahŕňa podľa týchto autorov online výskum, terapiu (individuálnu, skupinovú 
a komunitnú), vzdelávanie sociálnych pracovníkov a monitorovanie programov sociálnych 
služieb. López Peláez a kol. (2017) uvádzajú, že e-sociálna práca sa stáva novou špecializáciou 
v dvojakom zmysle: ako špecifická oblasť pre odbornú intervenciu (v témach a otázkach 
súvisiacich s online realitou) a ako prierezová oblasť, ktorá ovplyvňuje životy ľudí, skupín 
a inštitúcií, ako aj profesijnú činnosť sociálnych pracovníkov (prostredníctvom e-governmentu, 
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intervencií s využitím nových technológií na riešenie tradičných sociálnych problémov, ktoré 
sa v technologickom prostredí nanovo definujú). 

Pink, Ferguson a Kelly (2021) sa pokúsili o konceptualizáciu digitálnej sociálnej práce. 
Tvrdia, že aj keď sa uskutočňuje návšteva sociálneho pracovníka iba prostredníctvom 
videohovoru, klient aj sociálny pracovník sa informujú o tom, čo sa deje vo fyzickom svete 
a každodennom živote (Pink, Ferguson and Kelly 2021). Preto preferujú prívlastok digitálna 
pred označením virtuálna. Sociálna práca musí podľa nich vnímať v kontexte digitálnej 
sociálnej práce novú paradigmu komunity založenej na sociálnych sieťach.  

Intervencia v sociálnych sieťach vytvára synergickú dynamiku, ktorá znásobuje 
príležitosti na zlepšenie kvality sociálnych vzťahov ľudí, čím zvyšuje ich sociálnu oporu 
zvyšovaním ich spojení, ich osobnej siete a ich podporných systémov, pričom podporuje 
aktivity s cieľom posilniť ľudský potenciál (Rodríguez and Ferreira 2018). 

Domnievame sa, že oba pojmy, aj e-sociálna práca, aj digitálna sociálna práca, označujú 
rovnakú skutočnosť, avšak nemyslíme si, že je potrebné etablovať novú samostatnú oblasť 
sociálnej práce. Počas používania digitálnych technológií pri výkone sociálnej práce využívame 
či modifikujeme existujúce metódy, formy a techniky sociálnej práce pre potreby online 
prostredia, preto si myslíme, že pojmom vystihujúcim skutočnosť môže byť sociálna práca 
v digitálnom prostredí. Každopádne, odborné debaty na túto tému stále prebiehajú 
a k dnešnému dňu nie je možné predikovať výsledok. 
 
Digitálna priepasť a digitálne mosty 

Pre sociálnu prácu sú v digitálnom priestore zaujímavé dva protichodné fenomény – 
digitálna priepasť a digitálne mosty. Digitálna priepasť je metafora používaná na vysvetlenie 
rôznorodého spektra javov súvisiacich s rozdielmi v používaní internetu (Van Dijk 2006). 
O digitálnej priepasti hovoríme v prípade skupín či jednotlivcov, ktorí nemajú prístup alebo 
majú iba limitovaný vstup do online sveta. Kvôli tomu sa nedostanú k príležitostiam na 
internete a často netušia, o čom sa kolegovia alebo spolužiaci bavia, ak hovoria o aktuálnych 
virálnych videách a mémoch. O digitálnej priepasti v slovenských podmienkach môžeme 
hovoriť v prípade ľudí žijúcich v pásme chudoby, ďalej patriacich medzi marginalizované 
rómske komunity alebo staršie osoby. Digitálna priepasť sa výrazne demonštrovala na 
Slovensku v období dištančného vyučovania na základných školách v roku 2020 – viac ako 
50 000 žiakov nebolo zapojených do dištančnej výučby. Digitálnu priepasť charakterizujú 
podľa Van Dijka (2006) tri nerovnosti. Ide o nerovnosti v prístupe k technológiám s pripojením 
na internet, v schopnostiach efektívne využívať tieto technológie a v motivácii využívať tieto 
technológie. Rozvojové krajiny sú na tom horšie ako rozvinuté, ale veľké rozdiely a variabilita 
existujú aj v rámci krajín s nižšími príjmami (Gloss, Glavey, Godbout 2012). 

Digitálnymi mostami nazývame fenomény, v ktorých technológie pomáhajú 
jednotlivcovi kompenzovať vylúčenie vyplývajúce z narušenia vlastnej mobility (Rafferty, 
Steyaert 2007). Technológie s internetom môžu v tomto kontexte využívať osoby so 
zdravotným postihnutím (napr. pohybovým, zrakovým), osoby so sociálnou úzkostnou 
poruchou a počas pandemických obmedzení aj osoby, ktoré kvôli lockdownom stratili možnosť 
svojich obvyklých sociálnych kontaktov, napr. zostali pracovať z domu alebo sa nemôžu 
stretávať s priateľmi v baroch. Technológie, digitálne mosty, prispievajú k prekonaniu pocitu 
osamelosti a sociálnej izolácie, dokážu výborne slúžiť všetkým vekovým skupinám. Autori de 
la Fuente Robles a Martín Cano (2018) skúmajúci sociálnu prácu so seniormi vnímajú IKT ako 
zdroj integrácie, komunikácie a informácií, ako spôsob stimulácie medzigeneračných vzťahov, 
ako prostriedok na získavanie nového učenia bez vekového obmedzenia, ako spôsob, ako 
zvýšiť sebaúctu a podporiť kreativitu a ako spôsob aktivácie účasti v spoločnosti. 

Na základe charakteristiky digitálnej priepasti a digitálnych mostov môžeme 
konštatovať, že internet, počítače a smartfóny menia povahu sociálnej exklúzie aj sociálnej 
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inklúzie. Na dosiahnutie pokroku vo využívaní IKT v sociálnej práci je žiaduce, aby sociálni 
pracovníci aj klienti boli digitálne gramotní a zároveň mali prístup tak k zariadeniam, ako aj 
k online aplikáciám. 

Riziká sociálnej práce v online prostredí 
Cook a Zschomler (2020) zistili, že, pri virtuálnej práci preto existuje riziko, že sa 

sociálni pracovníci stanú „statickými osobnostne aj profesionálne“. Vzdialenosť medzi 
sociálnymi pracovníkmi a klientmi vytvorená online prostredím má významné dôsledky na 
hodnotenie klientov pracovníkmi. Takmer všetci opýtaní sociálni pracovníci v ich výskume 
hovorili o ťažkostiach pri čítaní reči tela a jemných sociálnych podnetov. Zmyslový zážitok z 
domácnosti, atmosféry a emócií, ktoré sú súčasťou osobnej návštevy domácnosti, sa pri 
virtuálnych návštevách čiastočne stratili. Pracovníci vo výskume vyjadrili obavy, že s väčšou 
pravdepodobnosťou prehliadnu skryté riziká pre deti, najmä preto, lebo si nemôžu byť istí, že 
s nimi hovoria naozaj osamote, bez prítomnosti dospelých v miestnosti. Virtuálne návštevy 
predstavujú ďalšie riziká z hľadiska dôvernosti a bezpečnosti. V prípadoch domáceho násilia 
pracovníci nevedia, či bol hovor monitorovaný, a ak áno, či tak nie je volajúci vystavený 
ďalšiemu riziku. Sociálnym pracovníkom je jasné, že niektoré témy jednoducho nie sú vhodné 
na diskusiu online. Jedna sociálna pracovníčka opísala, ako bola rodička pochopiteľne 
„rozrušená“, keď ju iná pracovníčka požiadala, aby prediskutovala traumatické zážitky cez 
Skype. Pracovníci sú si vedomí toho, že virtuálna komunikácia so svojimi obmedzeniami môže 
znevýhodniť a potenciálne aj retraumatizovať rodičov a deti, pokiaľ sa s nimi nebude 
zaobchádzať citlivo a opatrne. Z týchto dôvodov sociálni pracovníci zvyčajne považujú nové 
odporúčania, obavy o blaho detí a počiatočné hodnotenia za kontraindikované pre virtuálne 
návštevy. Pracovníci vo výskume uviedli výrazný kvalitatívny rozdiel medzi virtuálnymi 
návštevami, kde mali predchádzajúci vzťah s rodinou, a prípadmi, keď sa prvý kontakt 
uskutočnil online. Nadväzovanie nových vzťahov online bolo výzvou pre sociálnych 
pracovníkov vo všetkých oblastiach praxe.  

Digitálna priepasť je ďalšou prekážkou sociálnej práce v digitálnom prostredí. Mnohé 
rodiny si nemôžu dovoliť náklady spojené s videohovormi alebo nemajú spoľahlivé internetové 
pripojenie. Pre rodiny, ktoré neboli považované za „vysoko rizikové“ pre nevyhnutnú osobnú 
návštevu, to znamenalo, že boli menej schopné kontaktovať svojho sociálneho pracovníka 
a získať od neho podporu (Cook and Zschomler 2020). 

Záver 
Predpokladá sa, že zmeny aktivované pandémiou COVID-19 zostanú v spoločnosti aj 

po jej odznení. Nadnárodné korporácie sa pripravujú na trvalý hybridný model práce, pri 
ktorom pracovníci strávia časť pracovného času v kancelárii a časť prácou z domu. Svetové 
ekonomické fórum tvrdí, že vo vzdelávaní ostane prítomný hybridný model – časť vyučovania 
žiakov bude prebiehať prezenčne so sociálnymi interakciami, druhá časť dištančne – tá umožní 
učenie sa vlastným tempom žiaka a rozvoj jeho digitálnych zručností (World Economic Forum, 
2021). Myslíme si, že digitálne technológie sa rovnako stanú nevyhnutným a nevratným 
prvkom praxe sociálnej práce, ktorú bude taktiež treba chápať ako hybridnú prax, integrujúcu 
digitálne praktiky, ako sú videohovory, chat a samoobslužné webové interakcie, s interakciami 
tvárou v tvár. Je preto nevyhnutné venovať pozornosť rozvoju digitálnej gramotnosti 
sociálnych pracovníkov a taktiež ich akceptáciu technológií v praxi. Sociálna práca na 
makroúrovni by mala prijímať také opatrenia, ktoré odstraňujú digitálnu priepasť zraniteľných 
cieľových skupín a na mikroúrovni by mala pomáhať klientom porozumieť technológiám 
a posmeľovať ich v používaní zariadení pripojených na internet v každodennom živote. 
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Od pocitov k meraniu – aplikovaný výskum ako nástroj zmeny vnímania 
modelov posudzovania v sociálnej práci 
From feelings to measurement – applied research as a tool for changing the percepcion off 
assessment models in Social work 

Peter Patyi (SR) 

Abstrakt – Vo vedných disciplínach ako je sociálna práca, ktorá svoje metódy a prístupy 
smeruje do výkonu praktickej činnosti, existuje výrazný nesúlad medzi produkciou 
výskumných projektov a využívaním ich výsledkov v praktickej rovine pri práci s klientom. 
Cieľom predkladaného príspevku je úvaha o možnostiach využitia aplikovaného výskumu ako 
nástroja zmeny vnímania modelov posudzovania v sociálnej práci v rovine riešenia 
profesijného konfliktu medzi akademickým prostredím a praxou. Text prostredníctvom 
prezentovaných príkladov z oblasti aplikovaného výskumu v sociálnej práci predkladá dôkazy 
o reálnych možnostiach, ktoré ponúka spolupráca výskumných a odborných pracovísk ako i
o inovatívnych prístupoch smerujúcich k prekonaniu nesúladu medzi produkciou znalostí a ich
využívaním v praxi.
Kľúčové slová – Aplikovaný výskum. Prax. Sociálna práca. Posudzovanie.

Abstract – In scientific disciplines such as Social work, which directs its metods and 
approaches to the performance of practical activities, there is a significant disrepancy between 
the production of research projects and the use of their results on a practical level when working 
with a client. The aim of this article is to consider the possibilities of using appliedresearch as 
a tool to change the perception of assessment models in social work at the level of solving 
professional conflict between academics and practice. Through the presented possibilities in 
the field of applied research in social wrk, the text presents evidence of real studies offered by 
cooperation through research and professional workplaces as well as innovative approaches 
aimed at overcoming the mismatch between knowledge production and its use in practice.  
Keywords – Applied research. Practice. Social work. Assessment. 

Od výskumu k praxi alebo výskum versus prax? 
I napriek dynamickým globálnym zmenám, ktoré sú spojené predovšetkým 

s nezadržateľným vývojom technológií, transformáciou výskumných metód a zjednocovaním 
výsledkov výskumu s praktickým využitím snáď vo všetkých odvetviach, je sociálna práca 
i dnes chápaná v dvoch rovinách. Ako praktická disciplína na jednej strane a akademická na 
strane druhej. Už samotná globálna definícia sociálnej práce, ktorú schválili valné 
zhromaždenia Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov a Medzinárodnej asociácie 
škôl sociálnej práce (2014), definuje sociálnu prácu ako profesiu založenú na praxi a 
akademickú disciplínu. Táto formulácia v zásade striktne oddeľuje dve roviny profesie. Svety 
praktikov a akademikov v rovnakej disciplíne často vzbudzujú dojem, že aj keď sa vzájomne 
rešpektujú, koexistujú oddelene. Tento jav samozrejme nie je ničím novým. Odborná literatúra 
(Fortune, Reid 1999, Thyer 2000, Donaldson, Christie, Mark 2009, D´Cruz, Jones 2013, Engel 
2016, Pendell, Kimball 2021) naň aktívne upozorňujú neustále počas dekád vývoja globálnej 
sociálnej práce. Pokiaľ hovoríme o sociálnej práci a jej výkone v Slovenskej republike, jej 
definícia je formálne ukotvená v §2 ods. 1-3 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci 
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a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. 
Nevyhnutne a logicky preto musíme sociálnu prácu označiť ako praktickú disciplínu. Avšak 
samotný zákon prináša do tohto chápania ďalší aspekt v podobe kvalifikačných predpokladov 
na výkon odbornej činnosti. Ten vychádza predovšetkým z absolvovania vysokoškolského 
vzdelania.  Samotný výkon práce sociálneho pracovníka v našich podmienkach je teda 
neoddeliteľne previazaný s akademickými znalosťami a spôsobilosťami získanými pri 
univerzitnom vzdelávaní. Preto nie je možné chápanie sociálnej práce oddeliť do dvoch rovín, 
ale uzavrieť ho ako jednotný celok. Napriek tomu existuje nesúlad medzi produkciou 
výskumných projektov, ktoré realizujú akademici a využívaním ich výsledkov v praxi. 
Bickman a Rogová (2009) v tomto zmysle hovoria o nesúlade medzi produkciou znalostí 
a využitím znalostí.  Rovnako ako v iných oblastiach profesionálnej praxe, aj výskumníci 
v sociálnej práci produkujú výskum, ktorý by logicky mal byť priamo aplikovateľný pre prácu 
v teréne. Jednou zo základných úloh výskumu (nie však jedinou) je dosiahnutie práve takých 
poznatkov, ktoré budú použiteľné v praxi. Hovoríme o metódach a postupoch založených na 
dôkazoch. Prekážky využitia výskumu v praxi sú ale zložité a zahŕňajú množstvo aspektov od 
nedostatočnej zovšeobecniteľnosti a relevantnosti projektov na strane výskumníkov, až po 
nedostatok odbornej prípravy a podpory na jednotlivých pracoviskách v praxi. Vzniká tu istý 
uzavretý kolobeh nežiadúcich javov. Na jednej strane odborníci z praxe využívajú výsledky 
výskumov vo veľmi malej miere. Na strane druhej,  výskumníci nevenujú dostatočnú pozornosť 
tomu aby ich zistenia boli dostupné, ale i užitočné a použiteľné. Ako upozorňujú Pendelllová 
a Kimballová (2021), často spomínanou prekážkou pre odborníkov z praxe pri využívaní 
výskumných zistení je to, že primárne nemajú prístup k takýmto výskumom. Práve nedostatok 
významných diskusií o bariérach prístupu k výskumom potom podporuje tvrdenie 
výskumníkov o „nedostatočnej pozornosti“ zo strany praktikov. Tento konflikt medzi dvomi 
sférami ktoré pôsobia v sociálnej práci má za následok dlhodobý a niekedy až antagonický 
vzťah - výskumník versus praktik. Ten ale neplynie z ich explicitne vyjadrených nezhôd. Tento 
problém spočíva v dvoch navzájom súvisiacich okolnostiach. 1) v existencii systému, v ktorom 
sa výskumníci primárne zaoberajú tradičnými problémami spojenými s publikovaním svojich 
výstupov. Systém založený na kvantitatívnych kritériách výskumných pracovísk donucuje 
výskumníkov produkovať výstupy spĺňajúce najmä formálne požiadavky vyšších štátnych 
autorít podmieňujúce financovanie organizácie. Cieľom výskumníkov sa potom v prvom rade 
stáva hľadanie ciest k splneniu týchto požiadaviek. 2) v byrokratickom ritualizme sociálnych 
pracovníkov v praxi. Sociálni pracovníci využívajú pre svoju prax nástroje, ktoré majú zväčša 
formalizovaný charakter. Sú to predovšetkým byrokratické postupy a procesy, ktorých 
nezamýšľaným dôsledkom je prenášanie cieľov v organizáciách. Úlohou takýchto nástrojov 
v tomto zmysle potom nie je prípad vyriešiť v prospech klienta, ale ho čo najefektívnejšie 
uzavrieť. To je nepochybným benefitom (ale zároveň prenesením cieľa) organizácie. Tieto 
nástroje ponúkajú sociálnemu pracovníkovi štandardizované postupy. Takéto postupy sú 
zvyčajne založené na modeloch posudzovania, ktoré neprešli skutočným a vyčerpávajúcim 
procesom štandardizácie a validácie. Preto sa pracovníci vo svojej praxi často konfrontujú so 
situáciami, kedy musia rozhodovať operatívne na základe svojej vlastnej intuície a výsledok 
týchto rozhodnutí je odkázaný na ich skúsenosti. Limity byrokracie teda vyvažujú zručnosťami 
nadobudnutými v praxi, čo sa stáva rozhodujúcim faktorom pre samotné rozhodovanie 
a posudzovanie. Bez exaktných argumentov o správnosti svojich postupov potom ale nie je 
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možné hovoriť o objektívnom posudzovaní. V tomto momente je narušený princíp metód 
a postupov založených na dôkazoch. 

Aplikovaný výskum ako nástroj na prekonanie nesúladu 
Na základe vyššie uvedenej úvahy je možné vyjadriť presvedčenie, že aktívny transfer 

medzi výskumom a praxou sa stáva nevyhnutný. Bez postupov a metód založených na meraní, 
vyhodnocovaní a aplikácii výsledkov analýz je sociálny pracovník po absolvovaní štúdia  
posielaný do praxe síce „vyzbrojený“ naučenými kompetenciami, avšak bez fyzických 
nástrojov potrebných pre samotný výkon svojej profesie. Dosiahnutie odborných kompetencií 
sociálneho pracovníka v príprave na výkon profesie je spojené predovšetkým s úlohami 
základného výskumu. Ten je samozrejme založený na pevných vedeckých metódach a jeho 
cieľom je vytváranie nových poznatkov o fungovaní základných procesov, čo je legitímne. 
Kontrola jeho výsledkov sa však zväčša zabezpečuje v podmienkach a priestoroch výskumných 
inštitúcií (t. j. podmienkach „laboratórnych“), mimo prostredia klientov. Na potreby sociálneho 
pracovníka pri priamom výkone profesie však musí reagovať výskum aplikovaný. I keď ani tu 
sa nedá vyhnúť rôznym ťažkostiam pri jeho realizácii. Prostredie pre aplikovaný výskum 
v sociálnej práci je často zložité, nekontrolované a ovplyvňované regionálnou či štátnou 
politikou, kde sa vyžadujú rýchle a presvedčivé odpovede. Navyše tu neprebieha žiadna alebo 
minimálna experimentálna kontrola, čo môže byť limitujúce. V konečnom dôsledku sa ale 
aplikovaný výskum snaží zlepšiť pochopenie problému priamo v reálnom prostredí so 
zámerom prispieť k riešeniu tohto problému.  

Pokiaľ výkon sociálnej práce chápeme ako praktickú činnosť, je nevyhnutné na 
dosiahnutie výsledkov tejto činnosti vyvíjať praktické nástroje. Tie budú pri výkone svojej 
praxe využívať sociálni pracovníci ako nositelia kompetencií pre prácu s nimi. Vývoj takýchto 
nástrojov je úlohou vedcov – výskumníkov na jednej strane a ich používanie úlohou praktikov 
na strane druhej. Proces tvorby praktických nástrojov ale vyžaduje spoluprácu výskumníkov 
s praktikmi, ktorá spočíva v neustálej komunikácii pri meraní, overovaní, vyhodnocovaní, 
validácii a plnení jednotlivých úloh. Je však nevyhnutné tento proces vnímať ako profesijný 
celok tvorený dvomi rovnocennými zložkami bez oddeľovania vedeckých prístupov od 
praktických. Výsledkom takto nastaveného vnímania súladu medzi výskumom a praxou je 
rozvoj informácií, ktoré pomáhajú vyriešiť bezprostredný, ale často aj pretrvávajúci sociálny 
problém. Tým sa naplní primárny cieľ aplikovaného výskumu a zároveň eliminuje nesúlad 
medzi výskumom a praxou. 

Príklady aplikovaného výskumu zameraného na posudzovanie a diagnostiku 
Aby sme sa v rámci predkladaného príspevku nepohybovali len v rovine úvahy 

a diskusie, je vhodné pre lepšie objasnenie cieľa tohto textu využiť príklady aplikovaného 
výskumu orientovaného do priamej praxe sociálnej práce. 

Prvým príkladom je projekt Centra rodinných štúdií pri Katedre sociálnej práce na 
Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Jedná sa o aplikovaný 
výskum uskutočnený v rokoch 2017-2019, ktorý je zameraný na identifikáciu prejavov 
sociálnej rizikovosti rodín vo vybraných indikátoroch a ich vplyv na fungovanie rodiny 8 
(Mydlíková, Patyi 2021). Cieľom tohto výskumu bolo skonštruovať a overiť diagnostickú 

8 VEGA č. 1/0341/17 Identifikácia prejavov sociálnej rizikovosti rodiny vo vybratých indikátoroch a ich vplyv 
na sociálne fungovanie rodiny 
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metódu, pomocou ktorej by autori dokázali relevantne testovať sociálnu rizikovosť rodiny. 
Tomuto projektu predchádzal kvalitatívny výskum 9 , na ktorého výsledkoch bola založená 
podstata tvorby nového nástroja (Rapid testu sociálnej rizikovosti rodiny). Štandardizovaný 
nástroj ako výsledok výskumu je primárne určený pre sociálnych pracovníkov pracujúcich 
v oblasti sociálnoprávnej ochrany.  Realizácia aplikovaného výskumu prešla dôkladným 
procesom tvorby nástroja od prvotného zadefinovania teoretického konceptu rizikovosti 
rodiny, analýzy jednotlivých položiek a pretestovaním, až po distribúciu nástroja, zber údajov, 
vyhodnotenie a jeho validáciu (obr. 1). Zásadným prvkom priebehu výskumu bol aktívny 
kontakt výskumného tímu s odborníkmi z praxe. Praktikov ako súčasť projektu reprezentovali 
sociálni pracovníci štátnych inštitúcií (regionálnych úradov práce, sociálnych vecí a rodiny) 
ako i akreditovaných mimovládnych organizácií. Vyvinutý štandardizovaný nástroj sa tak stal 
originálnym výsledkom spolupráce výskumníkov a praktikov.  

Obrázok 1: Proces konštrukcie rapid testu sociálnej rizikovosti a jeho overovania 

Zdroj: Mydlíková, Patyi 2021 

Samotný test a jeho technická podoba je vzhľadom na reálne možnosti konštruktérov aj 
užívateľov zostavený a modifikovaný pre platformu Microsoft Office Excel (jeho demo verzia 
je dostupná v slovenskom i anglickom jazyku na webe Trnavskej univerzity – odkaz nájdete na 
konci článku). Po jeho otvorení má užívateľ pomocou navigačných prvkov možnosť voľby 
jednotlivých funkcionalít testu. Štruktúru nástroja tvoria 3 základné časti – úvodná časť 
a inštrukcie; meracia časť; analytická časť. Úvodná časť nástroja slúži na základnú navigáciu 
a inštruktáž, pričom sa snaží získať i základné socio – demografické údaje pre potreby ďalších 
analýz autorov testu. Druhá časť je rozložená do výberu 7 jednotlivých subtestov (príklad 
jedného z nich na obr. 2), v ktorých má užívateľ možnosť vypĺňať dané položky pre 
posudzovanie rizikovosti rodiny. Subtesty vychádzajú z konceptu rizikovosti rodiny 
(Mydlíková 2019) a tvoria ich jednotlivé dimenzie konceptu (saturácia základných potrieb, 
fungovanie rodiny a komunikácia, emotivita vzťahov v rodine, patologické prvky v rodine, 
ekonomická situácia rodiny, vzťah rodiny k vzdelávaniu a výchova, kompenzačné 
mechanizmy). V každej z troch častí sa nachádzajú navigačné prvky. Tie umožňujú užívateľovi 
pohybovať sa jednoducho medzi jednotlivými zložkami testu. 

9 VEGA č.1/0487/2014 Kľúčové koncepty vybratých systémových teórií pri posudzovaní rizikovosti rodín v 
intenciách sociálnoprávnej ochrany detí 
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Obrázok 2: Príklad vizualizácie subtestu patologických prvkov v rodine 

Zdroj: vlastné spracovanie 

V tretej - analytickej časti sa automaticky počas vypĺňania meracej časti vykonáva 
výpočet výsledkov, ktoré sa transformujú do vizuálnej podoby. Po dokončení testu má užívateľ 
možnosť tento výsledok vidieť, vyhodnotiť ho a interpretovať pre potreby svojej praxe (obr. 3). 
Sociálny pracovník tak priamo na škále vidí v akej zóne ohrozenia resp. bezpečia sa daný prípad 
nachádza. 
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Obrázok 3: Vizualizácia výsledkov testovania subtestu patologických prvkov v rodine 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Druhým príkladom je rovnako ako v prvom prípade projekt Centra rodinných štúdií, 
ktorý nie je orientovaný na posudzovanie, ale diagnostiku 10 . Aplikovaný výskum bol 
realizovaný v rokoch 2017 – 2021 a zameriaval svoju pozornosť na identifikáciu mechanizmov 
včasnej diagnostiky CAN syndrómu. Úsilím autorov bolo vyvinutie takého validného nástroja, 
ktorý by poskytol orientačný odhad  rizika výskytu násilia páchaného na dieťati v prostredí jeho 

10 APVV č.  16-0205 Identifikácia mechanizmov včasnej diagnostiky CAN syndrómu 
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rodiny. Tento nástroj je primárne určený pre sociálnych pracovníkov pôsobiacich v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí (odkaz na demo verziu testu sa nachádza na konci príspevku). 
Autori projektu (Mydlíková et al. 2019) zdôrazňujú, že vyvíjaný nástroj nemá ambíciu nahradiť 
hĺbkové psycho – diagnostické vyšetrenie, ale má slúžiť na prvé zachytenie signálov o tom, že 
sa dieťa nachádza v ohrození. 

Podobne ako pri predchádzajúcom príklade i tu prebehol dôkladný proces tvorby (obr. 
4) založený na vedeckých postupoch a metódach v spolupráci so špecialistami z praxe.
Praktikov i v tomto prípade reprezentovali pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí ako i ďalší
„prvokontaktní“ pracovníci v teréne. Výsledkom tohto procesu je štandardizovaný výskumný
nástroj s vysokou mierou validity (Mydlíková et al. 2019).

Obrázok 4: Proces konštrukcie rapid testu synrómu CAN a jeho overovania 

Zdroj: Mydlíková, et al. 2021 

Štruktúra testu sa skladá z troch častí – z úvodnej a inštruktážnej; testovacej 
a vyhodnocovacej. Sociálny pracovník má možnosť výberu formy testu na základe veku 
dieťaťa. Jednotlivé formy testov podľa veku rešpektujú špecifiká jednotlivých vekových 
kategórií. Pred začatím samotného testovania má sociálny pracovník možnosť odhadnúť 
pravdepodobnosť výskytu syndrómu CAN (obr. 5) a neskôr po vyplnení testu porovnať vlastný 
odhad s objektivizovaným výsledkom. Pre potreby ďalších výskumov a analýz autori do testu 
podobne ako pri predchádzajúcom príklade (testu sociálnej rizikovosti) zaradili položky, ktoré 
reprezentujú premenné v podobe pohlavia a veku diagnostikovaného dieťaťa. Nasledujú 
randomizované položky, na ktoré pracovník odpovedá (obr. 6). Jednotlivé položky reprezentujú 
špecifické príznaky a prejavy podľa typov syndrómu CAN (sexuálne, fyzické, psychické, 
zanedbávanie) a rizikové faktory, ktoré sú príčinou násilia páchaného na deťoch alebo zvyšujú 
riziko týrania, zneužívania a zanedbávania.  
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Obrázok 5: Úvod testovacej časti určenej na subjektívny odhad sociálneho pracovníka 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obrázok 6: Príklad vizualizácie rýchleho testovania syndrómu CAN 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Inovatívnou súčasťou testu je tzv. príručka používateľa, ktorá je zadefinovaná pri každej 
položke v teste a pri označení danej položky sa zobrazí. Príručka užívateľovi testu bližšie 
špecifikuje obsah a zmysel položky, ktorú aktuálne testuje. 
 Po dokončení testovania má užívateľ možnosť dostať sa k analytickej časti testu, kde sú 
vizualizované výsledky zobrazené na škále pravdepodobnosti výskytu syndrómu CAN (obr. 7). 
Tie následne môže interpretovať a porovnať ich s vlastným odhadom. 
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Obrázok 7: Vizualizácia výsledkov rýchleho testovania syndrómu CAN 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Od produkcie k využitiu 
Prezentované príklady explicitne vyjadrujú možnosti vývoja a inovácií v oblasti 

sociálnej práce prostredníctvom vedecký metód. Výsledkom spolupráce „profesijného celku“ 
je tak produkt, ktorý priamo ovplyvňuje prax sociálnych pracovníkov v podobe objektívneho 
posúdenia alebo rýchlej diagnostiky. To v konečnom dôsledku výrazne zasahuje do intervencie 
sociálneho pracovníka a riešenia prípadu. Takto zostrojené praktické pomôcky sa ukazujú ako 
efektívne nástroje, ktoré pomáhajú objektivizovať formu posudzovania sociálnych pracovníkov 
pôsobiacich v praxi a ako konštatuje Musil (2021 s. 3) „oddeliť emocionálne prežívanie 
sociálneho pracovníka od jeho vecného rozhodovania“. 

Hlavnou témou konferencie, na ktorej bol tento príspevok prezentovaný je „metanoia 
v teórii a praxi sociálnej práce“ v zmysle zmeny myslenia a prístupu k jednotlivým sociálnym 
problémom a obsahového zamerania sociálnej práce. Nadväzujúc na tento progresívny cieľ 
organizátorov konferencie a samotný cieľ tohto príspevku je možné vyjadriť presvedčenie, že 
jednou z ciest k metanoi sociálnej práce je okrem iného i rozšírenie chápania výskumu 
v sociálnej práci od základného k aplikovanému a jeho distribúcia v praxi. Takto rozšírené 
chápanie je nevyhnutné pre prekonanie nesúladu medzi produkciou znalostí a ich využívaním 
v praxi. Súčasne tiež pre elimináciu konfliktného vzťahu medzi akademickým prostredím 
a praxou. Tento cieľ je možné dosiahnuť smerovaním výskumných projektov akademických 
pracovísk k aplikácii výsledkov v praktickej rovine a tiež sprístupnením vedeckých výstupov 
špecialistom v teréne. To si vyžaduje aktívnu obojstrannú, ale predovšetkým deliberatívnu 
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komunikáciu na inštitucionálnej i personálnej úrovni. Tým je možné vytvoriť stav, kedy 
výskumníci vytvárajú ponuku expertných služieb pre odborné pracoviská a praktici dopyt po 
týchto službách. V takto nastavenom profesijnom celku akademici/výskumníci zastávajú úlohu 
vývojárov expertných nástrojov pre potreby praxe a praktici úlohu užívateľov týchto nástrojov. 
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Prehľad rizikového správania na stredných školách na Slovensku 
Overview of Risk Behavior at Secondary Schools in Slovakia 

Františka Petriková (SR), Andrea Vašková (SR), Vladimír Lichner (SR) 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt – Cieľom príspevku je teoreticky aj empiricky objasniť problematiku rizikového 
správania u adolescentov na Slovensku. V prvej časti príspevku sa na teoretickej úrovni 
venujeme základným charakteristikám vývinového obdobia adolescencie, rizikovému 
správaniu u adolescentov a jeho formám. V druhej časti tohto príspevku predstavujeme 
výsledky výskumu, ktorý sme uskutočnili v rokoch 2019/2020 v rámci projektu VEGA 
1/0285/18 „Rizikové správanie adolescentov ako klientov sociálnej práce v dôsledku ich 
osamelosti“. Rizikové správanie bolo skúmané pomocou autorskej metodiky RSI – dotazník 
rizikového správania (Lovašová 2019). Výsledky okrem iného ukázali, že najvyšší priemer  
(3,71) dosiahol faktor „užívanie psychoaktívnych látok RSI_F3“ a najnižší priemer (1,86) 
dosiahol faktor „rizikové sexuálne správanie RSI_F5“. 
Kľúčové slová – Rizikové správanie. Adolescencia. Výsledky výskumu. 

Abstract – The aim of the paper is to clarify the issue of risky behavior in adolescents in 
Slovakia, both theoretically and empirically. In the first part of the paper, we deal at the 
theoretical level with the basic characteristics of the developmental period of adolescence, risk 
behavior in adolescents and its forms. In the second part of this paper, we present the results of 
research that we conducted in 2019/2020 within the project VEGA 1/0285/18 "Risk behavior 
of adolescents as clients of social work due to their loneliness." Risk behavior was investigated 
using the author's methodology RSI - risk behavior questionnaire (Lovašová 2019). The results 
showed, among other things, that the highest average (3.71) reached the factor "use of 
psychoactive substances RSI_F3" and the lowest average (1.86) reached the factor "risky sexual 
behavior RSI_F5".  
Keywords – Risk behavior. Adolescence. Research results. 

Základné charakteristiky vývinového obdobia adolescencie 
Vývinové obdobie adolescencie je okrem zrýchleného fyzického rastu, nadobudnutej 

schopnosti reprodukcie a hormonálnych zmien spájané aj s mnohými dôležitými psychickými 
zmenami a so sociálnym zaradením jedinca. Očakávania adolescenta od spoločnosti sa menia, 
začína obdobie transformácie medzi detstvom a dospelosťou, dochádzka k zmenám nie len vo 
fyziologickej, ale aj v psychologickej a sociálnej oblasti. V tomto období sa rozvíja schopnosť 
anticipácie, sebareflexie a sebaregulácie a prebiehajú aj zmeny v oblasti sociálneho učenia. 
(Nielsen Sobotková et. al. 2014)  

Adolescenciu do veľkej miery ovplyvňuje aj spoločnosť, kultúra, tradície, rovesníci, 
rodina, ale aj politika či ekonomika v danej krajine. Na konci tejto životnej etapy by mal byť 
jedinec schopný začleniť sa do spoločnosti s vybranou profesijnou orientáciou, určenými 
životnými cieľmi, hodnotami a vlastnou identitou. (Alan 1989) „U adolescentov sa vyskytujú 
protichodné pudové tendencie, ktoré sa často menia. Týmto tendenciám adolescenti často 
nerozumejú a hľadajú spôsoby ako ich mať pod kontrolou. Okrem sexuálnych tendencií tu 
patria aj potreby byť s druhými ľuďmi, potreba byť sám alebo potreba hľadania odpovedí na 
otázky ohľadom vlastného bytia.“ (Šlosár 2020, s. 71) V prípade, že pocit vlastnej osobnej 



46 

identity zostane u adolescenta nenaplnený, môže dôjsť k vnútornému zmätku, čo následne 
môže viesť k pocitom menejcennosti. Tieto pocity môžu vyústiť k tomu, že sa adolescent začne 
správať rizikovo (zvýšená agresia, zneužívanie drog, šikanovanie, suicidálne 
a sebapoškodzujúce správanie a podobne). (Labáth 2001) Identita osobnosti človeka sa vytvára 
počas celého života. Avšak v období adolescencie je jej vytváranie akcelerované, adolescent sa 
orientuje na formovanie vlastného životného priestoru a vzťahov v spoločnosti. V období 
adolescencie slabnú už vytvorené sociálne väzby, avšak po nájdení vlastnej identity často 
dochádza k znovuobjaveniu týchto väzieb. (Fábry-Lucká, Lištiaková 2015) 

Vágnerová (2010) rozdeľuje obdobie dospievania nasledovne: 
• včasná adolescencia (od 10/11 do 13 rokov) – pre túto fázu sú charakteristické najmä

pubertálne zmeny.
• stredná adolescencia (od 14 do 16 rokov) – snaha adolescenta odlíšiť sa od svojho

okolia, byť súčasťou rovesníckych skupín a nájsť svoj vlastný životný štýl.
• neskorá adolescencia (približne od 17 rokov do 20/22 rokov) – dochádza ku

komplexnejším v psychickej aj sociálnej oblasti (Macek 2003).

Začiatok obdobia adolescencie je spájaný s plnou reprodukčnou zrelosťou. Pre
ukončenia adolescencie nezohrávajú biologické kritéria až takú dôležitú rolu ako psychologické 
(dosiahnutie osobnej autonómie), sociologické (rola dospelého) či pedagogické (ukončenie 
vzdelávania a profesijnej kvalifikácie). (Macek 2003) Obdobie adolescencie je považované za 
kľúčové z hľadiska vzniku i rozvoja rizikového správania, pre formovanie postojov a návykov, 
ktoré súvisia s rizikovým správaním (Krejčová 2011). Experimentovanie s rizikovým 
správaním v období adolescencie je do istej miery považované za sociálne akceptované, pretože 
jedinec si formuje svoju identitu a hľadá si svoje vlastné miesto v spoločnosti (Banárová, 
Čerešník 2019).  

Rizikové správanie u adolescentov 
Rizikové správanie je označenie pre širokú škálu nežiadúcich foriem správania, ktoré 

predstavujú negatívne dôsledky pre zdravie, ale taktiež pre sociálne alebo psychické fungovanie 
adolescenta (Miovský a kol. 2012). Ide o konštrukt, ktorý zahŕňa rozmanité formy správania, 
ktoré nie sú vždy taxatívne vymedzené, ale spôsobujú zdravotné, sociálne, psychologické 
ohrozenie adolescenta či jeho okolia (Širůček, Širůčková, Macek 2007). Z hľadiska sociálnej 
práce je možné rizikové správanie adolescentov zhrnúť ako rozličné formy správania 
adolescentov, ktoré majú vplyv na ich zdravotný stav, životnú pohodu, sociálne fungovanie či 
ďalší vývin. Takéto správanie do veľkej miery ovplyvňuje ich budúce sociálne fungovanie. 
(Lovašová 2021)  

Na formovaní rizikového správania sa podieľajú rôzne faktory, tie je možné rozdeliť na 
protektívne a rizikové (Verešová, Tomšík 2019). Rizikové faktory zvyšujú pravdepodobnosť 
vzniku rizikového správania, poskytujú modely rizikového správania. Protektívne faktory 
znižujú pravdepodobnosť rozvoja rizikového správania. Tieto faktory poskytujú modely 
pozitívneho a prosociálneho správania, osobnú alebo sociálnu kontrolu namierenú proti 
rizikovému správaniu. (Jessor, Turbin 2010) Hamanová a Csémy (2014) vymedzujú konkrétne 
príklady rizikových a protektívnych faktorov (na individuálnej či rodinnej úrovni a na úrovni 
spoločnosti). Možno sem zaradiť nasledovné. 
Rizikové faktory: 

• zanedbávanie, zneužívanie, poruchy správania, genetická záťaž;
• významná strata v rodine, dlhodobý konflikt v rodine;
• chudoba, nezamestnanosť, príležitosť k nelegálnym činnostiam.
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Protektívne faktory: 
• inteligencia, sebaúcta a sebadôvera, pozitívne perspektívy do budúcnosti, schopnosť

sebakontroly, sociálne spôsobilosti,
• dobré vzťahy v rodine otvorená komunikácia, neautoritatívna podpora adolescenta,
• kvalitné vzdelávanie, pozitívne vzory v spoločnosti, vytváranie príležitostí pre

rozvíjanie kreativity.

Šlosár (2020) poukazuje na model, ktorý predpokladá systematizáciu práce
pomáhajúcich profesionálov v oblasti rizikového správania. Takýto model tvoria tri typy 
protekcie a tri typy rizika, ktoré sa jednak nezávisle od seba, ale najmä vo vzájomných 
interakciách podieľajú na vzniku rizikového správania. Medzi protektívne faktory možno 
zaradiť modely prevencie, sociálnu kontrolu a sociálnu oporu. Rizikové faktory obsahujú 
modely rizikového správania, príležitosť a náchylnosť na rizikové správanie. Němec (2016) 
v kontexte rizikového správania u adolescentov nabáda k efektívnym preventívnym prístupom. 
Takéto prístupy je potrebné diferencovať pri rešpektovaní osobnostných zvláštností jedincov 
a cieľových skupín vrátane špecifík sociálneho prostredia, s ktorým sú vo vzájomnej interakcii. 
V procese vytvárania preventívnych programov je preto dôležité venovať pozornosť okrem 
iného aj anamnestickým charakteristikám. 

V tejto súvislosti vidíme možnosti uplatnenia sociálnej práce v procese eliminácie 
rizikového správania u adolescentov, okrem iného, najmä v sociálnej prevencii.  

Lovašová (2021) tvrdí, že vo všeobecnosti je možné prevenciu rizikového správania rozdeliť 
z hľadiska pôsobenia na tri oblasti: 

• prevencia v rodinnom prostredí,
• prevencia v školskom prostredí,
• multimediálna prevencia zabezpečovaná spoločnosťou.

Vybrané formy rizikového správania u adolescentov 
Mnoho autorov diferencuje rizikové správanie u adolescentov obdobne. Rôzne formy 

a prejavy rizikového správania u adolescentov možno spájať s jednotlivými fázami obdobia 
adolescencie. Pre účely tohto príspevku sme sa však zamerali na všeobecné delenie rizikového 
správania u adolescentov podľa uvedených autorov, bez priradenia k vyššie spomenutým 
fázam. Domnievame sa však, že pri identifikácii a skúmaní rizikového správania 
u adolescentov je viac ako potrebné prihliadať na špecifiká jednotlivých fáz adolescencie.
V nasledujúcej časti predstavujeme najčastejšie formy rizikového správania u adolescentov.

Oblasť rizikového správania adolescentov v sebe podľa Maceka (2003) zahŕňa: 
• delikventné správanie a páchanie trestnej činnosti (formy správania, ktoré odporujú

kultúrnym, sociálnym, etickým, právnym a iným normám),
• agresiu, násilie, šikanovanie a týranie (možno sem zaradiť aj rasovú neznášanlivosť a

diskriminácie niektorých skupín),
• látkové a nelátkové závislosti (užívanie drog, alkoholu, fajčenie, patologické hráčstvo,

poruchy príjmu potravy, závislosť na online prostredí),
• sexuálne rizikové správanie (prostitúcia, predčasné materstvo a rodičovstvo a podobne),
• poruchy príjmu potravy (drunkorexia, mentálna bulímia, mentálna anorexia, diétovanie

a iné)
• sebapoškodzovanie, samovražedné pokusy a dokonané samovraždy.

WHO (2019) diferencuje tri hlavné formy rizikového správania a to: 
• pasívnu: záškoláctvo, samovražedné správanie, únikové tendencie správania,
• agresívnu: delikvencia, násilie,
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• kompromisnú: odchýlky v školskom prospechu, zhoršenie školského prospechu,
nestabilita v školskom živote.

Americký systém depistáže rizikového správania – The Youth Risk Behavior Surveillance 
System YRBSS (2019) vymedzuje šesť kategórií správania, ktoré úzko súvisia so zdravím 
adolescentov a sú často hlavnými príčinami smrti či zdravotného znevýhodnenia. Patrí sem: 

• správanie, ktoré vedie k neúmyselným zraneniam a násiliu,
• sexuálne správanie súvisiace s neplánovaným tehotenstvom a sexuálne prenosnými

chorobami,
• užívanie alkoholu a iných drog,
• užívanie tabaku,
• nezdravé stravovacie návyky,
• nedostatočná fyzická aktivita.

Formy rizikového správania na základe ktorých sme realizovali výskum sú nasledovné: 
• šikanovanie a delikvencia (RSI_F1- „Pobil/a som sa s niekým“),
• online rizikové správanie (RSI_F2 – „Kvôli internetu som šiel/a neskoro spať“),
• užívanie psychoaktívnych látok (RSI_F3 – „Dal/a som si alkohol“),
• suicidálne a sebapoškodzujúce správanie (RSI_F4 – „Rozmýšľal/a som nad

samovraždou“),
• rizikové sexuálne správanie (RSI_F5 – „Pri sexe som nepoužil/a ochranu“),
• problematické stravovacie návyky (RSI_F6 – „Niekedy som sa prejedal/a“),
• radikalizácia a extrémistické prejavy (RSI_F7 – Veľa ľudí mi prekážalo už len tým, že

sú“). (Lovašová 2021)

V zátvorkách, pri jednotlivých formách uvádzame označenie faktorov, ktoré budeme 
používať pri jeho interpretácii v nasledujúcej časti a zároveň aj príklady otázok 
z autorského dotazníka v rámci jednotlivých faktorov.  

Metodika 
Primárnym cieľom výskumu bolo skúmanie rizikového správania adolescentov. 

Predkladaný výskum je reprezentatívneho charakteru a výsledky zodpovedajú stavu rizikového 
správania u študentov druhých a tretích ročníkov stredných škôl na Slovensku. Rizikové 
správanie bolo skúmané pomocou autorskej metodiky RSI – dotazník rizikového správania 
(Lovašová 2019). Škála v dotazníku bola sedembodová, pričom 1 znamenalo úplne nesúhlasím 
s daným výrokom a 7 znamenalo úplne súhlasím. Čím vyššie číslo respondent na škále označil, 
tým viac sa približoval k rizikovému správaniu. Dotazník bol doplnený o otázky týkajúce sa 
sociodemografických charakteristík (rodinné prostredie, rovesnícke prostredie a podobne). 
Vnútorná konzistencia výskumného nástroja dosiahla hodnotu α = 0,876. V jednotlivých 
faktoroch sa vnútorná konzistencia pohybovala v rozsahu α = 0,355 – 0,783.  

Charakteristiky výskumného súboru 
Celkovo sa výskumu zúčastnilo 915 adolescentov, z toho 329 študentov a 576 

študentiek. Desať študentov neuviedlo svoj rod. Veková hranica bola od 14 do 21 rokov (druhý 
ročník = 444 adolescentov, tretí ročník = 471 adolescentov). Jedenásť adolescentov neuviedlo 
svoj vek. Najvyššie zastúpenie vo výskume mali sedemnásťroční študenti (430). Výskumu sa 
zúčastnilo 24 stredných škôl z miest: Trnava,  Nitra,  Prievidza, Rakovice, Banská Bystrica, 
Trenčianske Teplice, Žilina, Martin, Bratislava, Komárno, Sobrance, Malacky, Stará Ľubovňa, 
Revúca, Prešov, Spišská Nová Ves, Košice, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou. Z hľadiska 
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zamerania stredoškolského štúdia boli respondenti zo stredných zdravotníckych škôl, 
z obchodných akadémií, zo stredných odborných škôl a z gymnázií. 

Tabuľka 1 Základné charakteristiky výskumného súboru 
Vek f Rod f Ročník f 
14 1 žena 576 druhý 444 
15 12 
16 253 muž 329 tretí 471 
17 430 
18 194 Nevyplnilo: 10 Nevyplnilo: 0 
19 10 
20 2 
21 2 

Nevyplnilo: 11 

Výsledky výskumu 
Nasledujúca tabuľka zobrazuje priemer celoslovenského rizikového správania podľa 

jednotlivých faktorov. Najvyšší priemer  (3,71) bol dosiahnutý vo faktore „užívanie 
psychoaktívnych látok RSI_F3“ a najnižší priemer (1,86) bol dosiahnutý vo faktore „rizikové 
sexuálne správanie RSI_F5“. Z hľadiska ročníkov bol najvyšší priemer v druhom (3,51) 
a treťom (3,90) ročníku, v treťom faktore (RSI_F3). 

Tabuľka 2 Celoslovenské rizikové správanie – jednotlivé faktory 
RSI_F1 

šikanovanie 
a delikvencia 

RSI_F2 
online 

rizikové 
správanie 

RSI_F3 
užívanie 

psychoaktívnych 
látok 

RSI_F4 
suicidálne 

a sebapoškodzujúce 
správanie 

RSI_F5 
rizikové 
sexuálne 
správanie 

RSI_F6 
problematické 

stravovacie 
návyky 

RSI_F7 
radikalizácia 

a extrémistické 
prejavy 

Počet 
respondentov 
Nevyplnilo 

906 
9 

895 
20 

909 
6 

906 
9 

899 
16 

906 
9 

902 
13 

Priemer 2,91 2,86 3,71 2,93 1,86 3,12 2,75 
Druhý ročník 2,88 2,85 3,51 2,92 1,69 3,04 2,66 
Tretí ročník 2,95 2,87 3,90 2,95 2,04 3,21 2,84 

Z pohľadu dosiahnutých priemerných skóre v tabuľke č. 2 je možné konštatovať, že faktor 
„užívanie psychoaktívnych látok“ dosiahol na škále vyššie skóre v porovnaní s ostatnými 
faktormi rizikového správania. Východiskom pre analýzu priemerného skóre bola 7 – bodová 
škála, pričom čím vyššie skóre respondent dosiahol, tým viac sa prikláňal k rizikovému 
správaniu. Z hodnoty  3.71, ktorá bola dosiahnutá v spomínanom faktore môžeme konštatovať, 
že na škále sa respondenti prikláňali k pozitívnym výrokom v dotazníku („úplne súhlasím“). 

Diskusia a záver 
Pétiová a Bieliková (2004) sa vo svojom výskume zamerali na mapovanie kontaktu 

mladých ľudí s návykovými látkami. Výsledky preukázali, že situácia v našej krajine sa 
neustále zhoršuje a užívanie psychoaktívnych látok má u adolescentov stúpajúcu tendenciu. 
V rámci nášho výskumu dosiahol najvyšší priemer taktiež faktor zameraný na užívanie 
psychoaktívnych látok u adolescentov.  
Ballocchini, Chiamenti, Lamborghini vo výskume, ktorý bol realizovaný v roku 2013 zistili, že 
najčastejšou formou rizikového správania v období adolescencie je sexuálne rizikové 



50 

správanie, násilie a užívanie drog.  Výsledky nášho výskumu preukázali najnižší priemer 
v oblasti rizikového sexuálneho správania (1,86). Toto zistenie však nie je možné zovšeobecniť 
na celú populáciu, keďže výskum sa realizoval iba v druhom a treťom ročníku stredných škôl.  
Predkladaný príspevok teoreticky objasnil problematiku rizikového správania v cieľovej 
populácii adolescentov. Empiricky sa zameral na prehľad niektorých foriem rizikového 
správania na stredných školách SR.  
Z výsledkov výskumu sa potvrdilo, že najčastejšie označovanou formou rizikového správania 
je „užívanie psychoaktívnych látok“. Naopak najnižší priemer dosahovala forma rizikového 
správania zameraná na „rizikové sexuálne správanie“.  
Z uvedených teoretických a empirických východísk je možné konštatovať, že rizikové 
správanie má stúpajúcu tendenciu práve v období adolescencie. Na základe uvedeného sú pre 
túto cieľovú skupinu vytvárané rôzne preventívne či intervenčné programy zamerané na 
znižovanie, odstraňovanie rizikových prejavov správania.  
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Sociálna prevencia vybraných sociálno-patologických javov 
Social prevention of selected socio-pathological phenomena 

Ristveyová Sandra (SR), Lichner Vladimír (SR), Sklenárová Alexandra (SR) 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt – S problematikou sociálno-patologických javov sa stretávame v súčasnosti veľmi 
často.  Výskyt a šírenie sociálno-patologických javov na školách pôsobia deštruktívne 
a negatívne zasahujú do života detí, rodín a ďalších sociálnych skupín. Práve nárast sociálno-
patologických javov vyvoláva akútnu potrebu venovať pozornosť týmto javom aj z hľadiska 
systému prevencie, z dôvodu skvalitnenia niektorých činností sociálnej práce. V príspevku 
charakterizujeme sociálno-patologické javy, ktoré sa vyskytujú u detí na našich školách, 
konkrétne sa venujeme šikanovaniu a kyberšikanovaniu. Opisujeme školskú sociálnu prácu, 
ktorej úlohou je zamerať sa na prevenciu všetkých negatívnych sociálnych javov s dôrazom na 
predchádzanie prejavom šikanovania. Taktiež sa zameriavame aj na špecifické úlohy, ktoré 
plnia školskí sociálni pracovníci. Fundamentálnym cieľom príspevku bolo zistiť výskyt 
šikanovania a kyberšikanovania z pozície obete a z pozície agresora na školách u žiakov 2. 
stupňa základných škôl. Sekundárnym cieľom bolo skúmať súvislosti medzi sociálnou klímou 
a agresormi šikanovania a medzi sociálnou klímou a agresormi kyberšikanovania a 
komparovať výskyt šikanovania a kyberšikanovania z hľadiska demografických ukazovateľov. 
Výskum sa zaoberal tiež tým, či sa uskutočňujú na školách preventívne programy zamerané na 
šikanovanie a kyberšikanovanie a aké sú možnosti potenciálneho uplatnenia školskej sociálnej 
práce. Tiež sme zisťovali, aké aktivity súvisiace s prevenciou sociálno-patologických javov 
prebiehajú na základných školách a aké sú možnosti uplatnenia sa školského sociálneho 
pracovníka.  
Kľúčové slová –  Prevencia. Sociálna prevencia. Sociálno-patologické javy. 

Abstract  – We encounter the issue of socio-pathological phenomena very often at present. The 
occurrence and spread of socio-pathological phenomena in schools acting destructively and 
negatively affect the lives of children, families and other social groups. It is the increase in 
socio-pathological phenomena that raises the acute need to pay attention to these phenomena 
also in terms of the prevention system, due to the improvement of some social work activities. 
In this article, we characterize the socio-pathological phenomena that occur in children in our 
schools, especially we deal with bullying and cyberbullying. We describe school social work, 
whose task is to achieve the prevention of all social phenomena with an emphasis on preventing 
manifestations of bullying. We also focus on the specific tasks that school social workers 
perform. The fundamental aim of the paper was to find out the occurrence of bullying and 
cyberbullying from the position of victims and from the position of the aggressor in schools 
among the pupils of the 2nd grade of primary schools. The secondary objective was to examine 
the links between the social climate and the aggressors of bullying and between the social 
climate and the aggressors of cyberbullying and to compare the incidence of bullying and 
cyberbullying in terms of demographic indicators. The research also looked at whether 
prevention programs for bullying and cyberbullying were carried out in schools and what are 
the potential applications of school social work. We also found out what activities related to the 
prevention of socio-pathological phenomena take place in primary schools and what are the 
possibilities of employment as a school social worker. 
Keywords –  Prevention. Social prevention. Socio-pathological phenomena. 
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Úvod 
 V súčasnej dobe v našej spoločnosti zaznamenávame enormný výskyt sociálno-

patologických javov (Skalková 2003). Sociálno-patologické správanie možno charakterizovať 
ako opakované, pretrvávajúce, asociálne a agresívne konanie. Výskumy naznačujú, že 
sociálno-patologické prejavy narušeného vývinu osobnosti jedinca spočívajú v pôsobení 
rôznych vnútorných a vonkajších faktorov (Catrinel 2018).  
Medzi tieto faktory autor radí: 

• osobnosť mladistvého (emocionálne faktory, vlastnosti osobnosti, zdravotné poruchy);
• vývinové zvláštnosti obdobia dospievania (sociálny a citový vývin, vzťahy v rodine,

sexuálne dospievanie);
• prostredie (rodina, partia, škola, médiá, ekologické faktory).

V boji proti sociálno-patologickým javom je najúčinnejším premysleným konaním
práve sociálna prevencia. Prevenciu pri týchto javoch možno chápať ako istú modeláciu 
sociálnych podmienok a to na základe hodnôt, noriem sociálneho systému, potrieb a možností, 
ktoré slúžia na predchádzanie vzniku alebo prehlbovaniu už existujúcich rozmanitých foriem  
sociálno-patologických javov. Noonan (2012) považuje hodnoty a normy za výrazný zdroj 
motivácie a neoddeliteľnú súčasť nášho bytia a to z dôvodu, že dokážu navodiť isté zmeny 
myslenia cez preorganizovanie hodnotového rebríčka systému. K zásadným hodnotám 
ovplyvňujúcim naše myslenie a správanie autori radia: intelekt (Baštecká 2005), 
materiálne, duchovné hodnoty a estetiku (Kraus a kol. 2006). Catrinel (2018) hovorí, že 
správna prevencia by mala predchádzať dôsledkom sociálneho  zlyhania spoločnosti, ktorými 
sú napríklad: klamanie, krádeže, látkové a nelátkové závislosti, agresivita, záškoláctvo, 
šikanovanie.  

 Prieskumy, ktoré prebiehali na školách jasne dokazujú, že deti a dospievajúca mládež 
prichádza čoraz častejšie a intenzívnejšie do kontaktu so sociálno-patologickým správaním, 
a to buď priamo ako aktéri, obete alebo ako svedkovia týchto neblahých javov (Roľková 2017). 
Roľková (2017) kvôli nárastu sociálno-patologických javov upriamuje zvýšenú pozornosť 
týmto javom aj z hľadiska systému prevencie a to z dôvodu skvalitnenia niektorých činností 
sociálnej práce. Riešením je naučiť sa týmto problémom predchádzať, respektíve zabrániť ich 
ďalšiemu prehlbovaniu, a to dôslednou, organizovanou a cielenou prevenciou. Význam 
sociálnej práce narastá s čoraz viac pribúdajúcimi  problémami sociálno-patologických javov v 
spoločnosti a potreby reagovať na tieto problémy. V Slovenskej republike má sociálna práca 
v škole krátku históriu, a preto sa v mnohých prípadoch čerpá zo skúseností v zahraničí. 
Súčasná spoločnosť považuje školu za prínos a nevyhnutnosť v živote každého človeka. Škola 
je zároveň miestom, kde jedinec trávi veľkú časť svojho detstva, dospievania až dospelosti. 
Úlohou každej školy v súčasnej dobe je nielen zefektívniť systém vzdelávania, ale aj zabrániť 
nežiadúcim sociálno-patologickým javom  v živote jednotlivca (Koscurová 2013).   

Teoretické východiská 
V príspevku charakterizujeme sociálno-patologické javy, ktoré sa vyskytujú u detí na 

našich školách, konkrétne venujeme pozornosť  šikanovaniu a kyberšikanovaniu. Obeťou 
šikanovania je často dieťa osamelé, bez kamarátov, neschopné zaujať, respektíve vzbudiť 
sympatie detí. Na druhej strane agresorom je dieťa fyzicky nadpriemerne zdatné, silné a obratné 
(Šimegová 2007).  

 Zvlášť na školách je šikanovanie problémom nielen medzi agresorom a obeťou, ale je 
problémom celého kolektívu (triedy, školy). Má teda dosah nielen na obeť, ale na celú skupinu 
a prostredie, kde k šikane dochádza (Koscurová 2013).  
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 Výsledky výskumov ukazujú, že medzi agresormi a obeťami prevažujú z veľkej časti 
chlapci. Platí to predovšetkým pre priame šikanovanie, kde dochádza k otvorenej konfrontácii 
medzi agresorom a obeťou. Pokiaľ šikanujú dievčatá, používajú častejšie šikanovanie 
nepriame, skryté. Typické je ohováranie za chrbtom obete, jej vyčleňovanie z kolektívu. 
Celkove je však podiel nepriameho šikanovania (a teda aj dievčat) nižší (Macháčková, Dědková 
2013). Pokiaľ ide o vek žiakov, výsledky výskumov naznačujú, že obeťami šikanovania boli 
žiaci nižších ročníkov, zatiaľ čo agresormi boli žiaci vyšších ročníkov (Pétiová 2018). 

 V súčasnej dobe s rozvojom vedy a techniky a zavádzaním nových technológií, 
predovšetkým internetu sa stretávame aj s novými druhmi sociálno-patologických javov, 
a to s kyberagresiou a kyberšikanovaním. Kyberšikanovanie ako nová forma šikanovania 
zahŕňa používanie technologických zariadení, ako je mobilný telefón, internet. 
Kyberšikanovanie predstavuje nevhodné a účelové správanie, ktorého cieľom je poškodiť 
jedinca alebo aj skupinu osôb prostredníctvom informačno-komunikačných technológií 
(Koscurová 2013). Kyberšikanovanie sa odohráva v kyberpriestore, ktorý často presahuje 
hranice školy. Napriek tomu je však dôležité prijať minimálne preventívne opatrenia 
k bezpečnej práci s internetom a venovať rovnakú pozornosť prevencii kyberšikanovania ako 
je venovaná pozornosť  prevencii iných sociálno-patologických javov (Vitošková 2013). Pre 
ochranu psychického zdravia detí a mládeže je dôležité zamerať sa na prevenciu tohto sociálno-
patologického javu a naučiť žiakov ako sa správať v kyberpriestore (Ševčíková, Halachová, 
Lovašová 2016). 

Školská sociálna práca 
Keďže škola je významnou spoločenskou inštitúciou, záujem sociálnych pracovníkov 

o školské prostredie a o žiakov ako jeho určujúci element je prirodzený (Skyba 2014).
Prvoradou úlohou školskej sociálnej práce je zamerať sa na prevenciu všetkých negatívnych
sociálnych javov s dôrazom na predchádzanie prejavom intolerancie, agresivity a šikanovania.
Na zvládnutie problematiky sociálno-patologických javov v školách je potrebné zapojiť
všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, žiakov, rodičov a sociálnych
pracovníkov (Nuberová 2001). Školská sociálna práca je definovaná ako špecifická oblasť
sociálnej práce, zameraná na podporu prepojenia rodiny, školy a komunity, na pomoc deťom
a mladým ľuďom dosiahnuť zdravý osobný rast a vytvárať harmonické vzťahy a takú školskú
klímu, v ktorej môžu využiť svoj potenciál na učenie a rozvoj (Skyba 2014).
Práca s deťmi a mládežou sa v zahraničí zameriava už viac ako 150 rokov na 5 základných
zložiek:

• dobrovoľnícka participácia;
• vzdelávanie a sociálny blahobyt;
• zameranie na skupinu mladých ľudí;
• zameranie na združenia, vzťahy a komunitu;
• priateľskosť, porozumenie, charakternosť a zodpovednosť (Šiňanská 2015).

Pri školskej sociálnej práci v zahraničí sa za primárnu považuje prevencia. Významným 
aspektom je aktivita sociálnych pracovníkov v mieste školy a spolupráca s pracovníkmi školy 
(Skyba 2014). Možno konštatovať, že školská sociálna práca je odbornou činnosťou, ktorej 
cieľom je pomoc žiakom pri zvládaní ťažkostí v škole i mimo školy, pričom prispieva k 
realizácii vzdelávacích cieľov a výchovného poslania školy (Skyba 2014). Informácie o 
školskej sociálnej práci po celom svete a spojenie medzi asociáciami školskej sociálnej práce 
poskytuje Medzinárodná sieť pre školskú sociálnu prácu (Račková, Tkáčová 2014).  

Na zistenie sociálno-patologických javov školský sociálny pracovník organizuje a 
vyhodnocuje prieskumné metódy. V intervencii sú potom aktivity nasmerované hlavne na 
zásah proti týmto sociálno-patologickým javom. Súčasťou aktivít školského sociálneho 
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pracovníka je aj prezentačná činnosť v médiách zameraná na spoločenské diskusie o 
problémoch detí v školách a o posilňovanie spoločenskej sociálnej kontroly (Lengyel 2016). 
Špecifické úlohy, ktoré plnia školskí sociálni pracovníci:  

• poskytovanie krízovej intervencie; 
• rozvoj intervenčných stratégií na zvýšenie školského úspechu; 
• pomoc pri riešení konfliktov a riadení hnevu; 
• pomoc dieťaťu rozvíjať vhodné zručnosti sociálnej interakcie; 
• pomoc dieťaťu pri porozumení a prijímaní seba a iných; 
• spolupráca s rodičmi na uľahčení ich podpory pri prispôsobovaní sa ich detí školám; 
• zmiernenie rodinného stresu, aby dieťa mohlo účinnejšie fungovať v škole a komunite; 
• pomoc rodičom pri prístupe k programom dostupným pre žiakov so špeciálnymi 

potrebami; 
• pomoc rodičom pri prístupe k zdrojom školy a komunity a ich využívaní; 
• poskytovanie základných informácií zamestnancom s cieľom lepšie porozumieť 

faktorom (kultúrnym, spoločenským, ekonomickým, rodinným, zdravotným, atď.) 
ovplyvňujúcim výkon a správanie žiakov; 

• hodnotenie žiakov s problémami duševného zdravia; 
• rozvoj programov ďalšieho vzdelávania zamestnancov; 
• pomoc učiteľom pri riadení správania; 
• poskytovanie priamej podpory pre zamestnancov (School Social Work Association of 

America 2018).  
Preventívne aktivity predstavujú najväčší balík činností, ktoré realizujú školskí sociálni 
pracovníci. V súčasnosti je pritom potrebné posúvať prevenciu do nižšieho veku, aby boli deti 
informované o týchto hrozbách ešte predtým, ako sa  s nimi stretnú. Práve školský sociálny 
pracovník má čas a priestor na komunikáciu s deťmi, vďaka čomu môže včas a vhodne 
zareagovať už pri malom probléme dieťaťa. Školský sociálny pracovník môže aj ďalšími 
aktivitami ako je spoluúčasť pri výchovných opatreniach uložených súdom alebo úradom 
napomôcť pri riešení sociálno-patologických javov (Lengyel 2016).  
 
Metodológia 
     Fundamentálnym cieľom výskumu bolo zistiť výskyt šikanovania a kyberšikanovania 
z pozície obete a z pozície agresora na školách u žiakov 2. stupňa základných škôl. 
Sekundárnym cieľom bolo skúmať súvislosti medzi sociálnou klímou a agresormi šikanovania 
a medzi sociálnou klímou a agresormi kyberšikanovania a komparovať výskyt šikanovania a 
kyberšikanovania z hľadiska demografických ukazovateľov. Výskum sa zaoberal tiež tým či sa 
uskutočňujú na školách preventívne programy zamerané na šikanovanie a kyberšikanovanie 
a aké sú možnosti potenciálneho uplatnenia školskej sociálnej práce.  
     V rámci kvantitatívneho výskumu nášho príspevku sme použili metódu dotazníka. 
Tento autorský dotazník bol zameraný na sociálno-patologické javy so zameraním na 
šikanovanie a kyberšikanovanie. Dotazník obsahoval celkovo 50 otázok, ktoré boli rozdelené 
do 5 oblastí. Prvá oblasť bola zameraná na zisťovanie sociálnej klímy v škole, tzn., aké je 
prostredie a vzťahy medzi žiakmi v škole. V druhej oblasti boli zostavené otázky na zistenie 
potrebných informácií ohľadom šikanovania a kyberšikanovania v škole, a to šikanovania zo 
strany obete, zo strany agresora a zo strany svedka a rovnako tiež kyberšikanovania zo strany 
obete a zo strany agresora. Tretia časť dotazníka sa venovala prevencii sociálno-patologických 
javov v škole, konkrétne otázkam či sa v školskom poriadku spomínajú tieto negatívne javy a či 
sú z pohľadu žiakov pre nich dostatočné a taktiež či sa v škole zúčastnili prednášok alebo iných 
aktivít zameraných na sociálno-patologické javy. Štvrtá oblasť si kládla za cieľ zistiť od našich 
respondentov či by za reálneho fungovania pozície školského sociálneho pracovníka na škole 
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využili jeho služby, či je podľa nich vôbec taký človek na škole potrebný a či by ho aj odporučili 
ďalším spolužiakom v nepriaznivej situácii. A nakoniec piatou oblasťou dotazníka boli 
demografické údaje ako rod, vek, ročník, počet súrodencov, bývanie a zabezpečenie dieťaťa v 
rodine, ktoré sú tiež potrebné k spracovaniu našich výsledkov.  
     Dotazník obsahoval otázky rôzneho zloženia, a to uzavreté, polootvorené a otvorené. 
Čo sa týka uzavretých otázok, tak dotazník obsahoval dichotomické, výberové a vymenované 
uzavreté otázky. Pre meranie subjektívnej miery odhadu respondenta na danú otázku sme 
v dotazníku zvolili aj škálovanie, a to buď zakrúžkovaním jedného zo 6 čísel, kde 1 znamenala 
nikdy/nesúhlasím/nedostatočné a 6 znamenala stále/súhlasím/dostatočné alebo zakrúžkovaním 
jednej z možností nikdy, zriedka, občas, často. Dotazník bol tvorený aj polootvorenými 
otázkami, teda kombináciou uzavretých a otvorených otázok. V dotazníku sme použili aj 
otvorené otázky, v ktorých sme respondentom nepredkladali na odpoveď žiadne možnosti, a tak 
slúžili na slobodné vyjadrenie, ktoré nám následne mali pomôcť v aplikačnej časti výskumu. 
      Výskumnú vzorku sme získavali zámerným výberom. Tvorili ju žiaci 6. až 9. ročníka, 
t.j. žiaci 2. stupňa Základnej školy v Košiciach na Považskej ulici č. 12. Vekové rozloženie 
respondentov bolo od 11 do 15 rokov. Priemerný vek respondentov bol X = 12,78 so 
štandardnou odchýlkou 1,581. Tabuľka č. 1 nám ukazuje počet respondentov (f) v jednotlivých 
ročníkoch od šiesteho po deviaty a ich percentuálne rozloženie. Najviac žiakov bolo teda z 8. 
a najmenej z 9. ročníka. 

Tab. 1 Výskumná vzorka podľa ročníka respondentov 
 

Ročník f %  
6. 38 26,6  
7. 35 24,5  
8. 42 29,4  
9. 27 18,9  

Spolu 142 99,3  
Nevyplnené 1 0,7  

Celkom 143 100,0  
 
Čo sa týka počtu súrodencov respondentov, tak v tabuľke č. 2 vidíme rôzny počet 

súrodencov, pričom najväčšie zastúpenie (f = 66; 46,2%) mali tí, ktorí majú iba jedného 
súrodenca. Jeden respondent mal 4 súrodencov a jeden respondent mal 6 súrodencov.  

 
Tab. 2 Výskumná vzorka podľa počtu súrodencov 

Počet súrodencov f % 

0 12 8,4 

1 66 46,2 

2 51 35,7 

3 12 8,4 

4 1 0,7 

6 1 0,7 

Spolu 143 100,0 
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Výsledky výskumu 

      V nasledujúcej časti sa budeme venovať interpretácii výsledkov výskumu, ktorý sme 
realizovali. Zaoberali sme sa skúmaním toho, či existuje súvislosť medzi sociálnou klímou 
a agresormi šikanovania a taktiež medzi sociálnou klímou a agresormi kyberšikanovania, a to 
prostredníctvom korelačného výskumu. 
      Pod pojmom sociálna klíma sme respondentom predstavili to, čo pre nich znamená 
škola, ako často zažili niektoré druhy správania v triede, za čo sa cítia v škole zodpovední a aký 
majú názor na dané tvrdenia. Prostredníctvom frekvenčnej analýzy sme mohli zistiť, aká je 
podľa respondentov ich sociálna klíma v škole. Podľa aritmetického priemeru negatívnej 
sociálnej klímy  X = 11,0629 (kde X = 6 znamená, že sa respondent nikdy nenachádzal 
v negatívnej sociálnej klíme a X = 36 znamená, že sa respondent stále nachádzal v negatívnej 
sociálnej klíme) žiaci nepociťovali negatívnu sociálnu klímu v škole. Aritmetický priemer 
pozitívnej sociálnej klímy X = 17,9021 (kde X = 6 znamená nikdy a X = 36 znamená stále) 
poukazoval na to, že žiaci pociťovali skôr pozitívnu sociálnu klímu v škole. Nasledovná 
tabuľka č.3 bližšie popisuje vypočítané výsledky korelácie. 
 

Tab. 3 Korelácie medzi sociálnou klímou a agresormi šikanovania a kyberšikanovania 

    
 

Sociálna klíma 
  

Šikanovanie  
- agresor 

Kyberšikanovanie - 
agresor  

 
 

Sociálna klíma r 1 0,471** 0,223** 
 

  p (α) . < 0,001***  0,007**  
 

Šikanovanie  
- agresor 

r   1 0,374** 
 

  p (α)   . < 0,001***  
 

Kyberšikanovanie - 
agresor 

r     1 
 

  p (α)     .  
 
      Podľa výsledkov korelačnej analýzy v Tabuľke č. 3 sa podľa Spearmanovho 
korelačného koeficientu preukázala pozitívna, stredne silná korelácia medzi sociálnou klímou 
a šikanovaním a zároveň veľmi vysoká štatistická významnosť. Na základe toho môžeme 
konštatovať, že čím viac negatívna je sociálna klíma na základných školách (pôsobenie 
prostredia, v ktorom sa nachádzajú; aké správanie v tomto prostredí zažívajú; za čo sa v tomto 
prostredí cítia zodpovední; ako sa v ňom cítia a vzťah k tomuto prostrediu a vzťahy medzi 
osobami v tomto prostredí), tým je väčšia pravdepodobnosť, že môže dôjsť k sociálno-
patologickému javu – šikanovaniu. Túto súvislosť môžeme zdôvodniť tým, že na jedinca majú 
skutočne vplyv rôzne faktory prostredia, v ktorom sa dlhodobo nachádza a dôsledkom toho 
môžu u jedinca vznikať rôzne odchýlky správania. A naopak, čím viac je pozitívna sociálna 
klíma, tým je menšia pravdepodobnosť výskytu sociálno-patologických javov u žiakov. 
Na základe výsledkov korelačnej analýzy uvedených v Tabuľke č. 3 môžeme podľa 
Spearmanovho korelačného koeficientu tvrdiť, že medzi sociálnou klímou a kyberšikanovaním 
je pozitívna, málo silná korelácia a zároveň stredná štatistická významnosť. Pri elektronickej 
forme šikanovania môžeme takisto konštatovať, že čím negatívnejšia je sociálna klíma na 
základných školách, tým viac sa môžu prejavovať rôzne nežiaduce formy správania žiakov 
k svojmu okoliu prostredníctvom kyber priestoru.  
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Diskusia 
 Pod pojmom sociálna klíma sme respondentom predstavili to, čo pre nich znamená 

škola, ako často zažili niektoré druhy správania v triede, za čo sa cítia v škole zodpovední a aký 
majú názor na dané tvrdenia. Predpokladali sme, že existuje štatisticky významná súvislosť 
medzi sociálnou klímou  a agresormi šikanovania. Rovnako sme predpokladali, že existuje 
štatisticky významná súvislosť medzi sociálnou klímou a agresormi kyberšikanovania. 
V našom výskume sa preukázala pozitívna, stredne silná korelácia medzi sociálnou klímou a 
šikanovaním a zároveň veľmi vysoká štatistická významnosť. Zo zozbieraných údajov od 
respondentov na základe výsledkov korelačnej analýzy sme dospeli k záveru, že školská 
sociálna klíma našich respondentov bola prevažne pozitívna. K rovnakému pozitívnemu 
výsledku dospel aj porovnávaný výskum, kde prevažná väčšina respondentov charakterizovala 
sociálnu klímu v škole ako pozitívnu. Z výsledkov vyplynulo, že medzi obeťami šikanovania 
prevládali muži a tiež, že agresormi šikanovania sú vo väčšom počte muži. Z porovnávajúceho 
výskumu vyplynuli obdobné závery, a teda, že agresormi boli vo väčšej miere muži (71%) a 
ženy sa vyskytovali v role agresora v nižšom zastúpení (29%).  

 Pri porovnávaní nášho výskumu s výskumom „Šikanovanie v základných a stredných 
školách z pohľadu žiakov základných a stredných škôl“ (Pétiová 2014), sme dospeli 
k nasledovným zisteniam. Pri porovnávaní obetí šikanovania základnej školy podľa rodu 
z porovnávaného výskumu vyplynulo, že i keď mierne, ale prevažovali muži nad ženami (muži: 
21,6%; ženy: 20,9%). Rovnako náš výskum potvrdil medzi obeťami šikanovania viac mužov 
ako žien. V porovnávanom výskume boli muži omnoho častejšie tiež agresormi, zatiaľ čo ženy 
zažili tento spoločensky negatívny jav najmä z pozície svedka. V realizovanom výskume sme 
okrem korelačného výskumu použili aj kauzálno-komparatívny výskum na skúmanie rozdielov 
medzi obeťami šikanovania na základe rodu, na skúmanie rozdielov medzi agresormi 
šikanovania na základe rodu a taktiež na skúmanie rozdielov medzi obeťami šikanovania na 
základe ročníka a skúmanie rozdielov medzi agresormi šikanovania na základe ročníka. Na 
zisťovanie toho či v našej výskumnej vzorke sú obete šikanovania sme sa v druhej časti 
dotazníka pýtali či respondenti v škole zažili nejaké nepríjemné správanie namierené voči nim. 
Podľa toho sme sa ďalej pýtali, kto im takto ublížil, kedy im ublížil, či sa s tým respondent 
v role obete niekomu zdôveril, akým spôsobom to riešila škola, či bol respondent spokojný 
s tým, ako to škola riešila a na záver tejto časti sme chceli zistiť názor obete na to, prečo si 
myslí, že mu niekto nejakým spôsobom ublížil alebo naďalej ubližuje (Martínek 2015).  

Zisťovali sme aj to či sa v našej výskumnej vzorke nachádzajú aj agresori, ktorí nejakým 
spôsobom ubližujú iným. Na to slúžili otázky v tretej časti dotazníka, ktoré mali podobný 
charakter ako otázky týkajúce sa zisťovania či sú vo vzorke obete šikanovania, ale z druhej 
strany, teda nie či nejaké z uvedených správaní respondent zažil, ale či ho spôsobil, s kým 
niekomu ublížil, kedy niekomu ublížil, aká bola reakcia obete a čo tohto agresora viedlo k tomu, 
aby niekomu ublížil alebo ubližuje. Týmto kauzálno-komparatívnym výskumom sme skúmali 
rod, teda či je viac obetí mužov alebo žien a či je viac agresorov mužov alebo žien a vek, 
respektíve z nášho poňatia ročník, teda či je viac obetí a agresorov v nižších alebo vyšších 
ročníkoch, ktoré žiaci navštevujú (Vitošková 2013).  

Záver 
 V predmetnom príspevku sme analyzovali sociálno-patologické javy v prostredí 

základných škôl s dôrazom na prevenciu týchto negatívnych javov a možnosťou uplatnenia 
školskej sociálnej práce v praxi. Na základe údajov, ktoré nám poskytli respondenti sme dospeli 
k záverom, že len skvalitnením činnosti sociálnej práce a tiež cielenou prevenciou je možné 
predchádzať sociálno-patologickým javom. Plnením týchto úloh by mal byť poverený školský 
sociálny pracovník, ktorého hlavnou úlohou by bolo zabrániť vzniku sociálno-patologických 
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javov, minimalizovať rizikové správanie a v prípade jeho existencie eliminovať jeho vplyv na 
zdravie dieťaťa (Roľková 2017).      
       Vychádzajúc z údajov, ktoré nám poskytli respondenti – žiaci základnej školy na 
Považskej ulici č. 12 v Košiciach vyplynulo, že 73% respondentov absolvovalo aktivity v rámci 
prevencie šikanovania, a to vo forme besedy, prednášky alebo rozhovoru. Uvedený výsledok 
potvrdil, že väčšina oslovených respondentov absolvovala nejaké formy aktivity súvisiace s 
prevenciou šikanovania a kyberšikanovania, čo je z hľadiska predchádzania výskytu sociálno-
patologických javov možné považovať za pozitívne a zároveň potrebné (Skyba 2014).  V 
budúcnosti by práve osoba školského sociálneho pracovníka mohla prevziať kompetencie a 
úlohy, ktoré doposiaľ na škole absentujú, alebo ktorých nositeľmi sú sčasti pedagógovia. Tí 
dokážu riešiť problém šikanovana, kyberšikanovania či iného rizikového správania detí len 
nekomplexne a čiastočne. Poradenstvo poskytované na stránkach internetu, vedenie 
internetového diskusného fóra, spomínané aktivity zamerané na prevenciu, komunikácia s 
rodičmi a špecializovanými pracoviskami či inými inštitúciami by tvorili náplň práce školského 
sociálneho pracovníka nezávisle na učiteľoch, ktorých hlavnou náplňou práce je vzdelávanie 
(Koscurová 2013).  
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Primárna prevencia, ako významná súčasť v sociálnej práci s rodinou  
Primary prevention as an important part of social work with the family 
 
Roland Sivok (SR) 
 
Abstrakt – Primárna prevencia orientovaná na problémy v rodine a problémy súvisiace 
s prostredím rodiny je dôležitá pre znižovanie prípadov ohrozenia detí v rodinách a zlepšovanie 
podmienok v regióne. Zameriavame sa na východiská preventívneho pôsobenia a na sociálnu 
prácu s rodinou. Aktivity zamerané na obslužné činnosti a lepšie výchovné pôsobenie, by mohli 
prispieť k intenzívnejšiemu posilňovaniu stability rodinného systému a k efektívnejšiemu 
využívaniu zdrojov v prostredí. Pomoc v sociálnej práci s rodinou, by mala byť viac 
orientovaná na prípravu podmienok v rámci regionálnej príslušnosti k čo najväčšiemu zníženiu 
prípadov represívnej intervencie v rodine, pomocou intenzívneho a koherentného pôsobenia 
preventívnych aktivít všetkých možných subjektov.  
Kľúčové slová –  Prevencia. Sociálna práca. Rodina. Deti.  
 
Abstract – Primary prevention focused on family problems and problems related to the family 
environment is important for reducing cases of endangering children in families and improving 
conditions in the region. We focus on the basis of preventive action and social work with the 
family. Service activities and better educational activities could contribute to intensifying the 
stability of the family system and to a more efficient use of resources in the environment. 
Assistance in social work with the family should be more focused on the preparation of 
conditions within the regional affiliation for the greatest possible reduction of cases of 
repressive intervention in the family, through intensive and coherent action of preventive 
activities of all possible subjects.  
Key words –  Prevention. Social work. Family. Children. 
 
Úvod 

Rodina je základná bunka spoločnosti, ktorú tvorí spoločenstvo ľudí, ktorí spolu 
hospodária a vytvárajú spolu systém na základe vzájomných vzťahov. Existujú rôzne náhľady 
a definície rodiny, vo všeobecnosti ju však tvorí muž a žena, ktorí poskytujú starostlivosť 
dieťaťu. Rodina je systém, ktorý sa časom a v závislosti od podmienok mení. Na základe 
konkrétnych zmien mení svoju vnútornú atmosféru, štruktúru a pôsobí viac, či menej pozitívne 
na jednotlivých členov rodiny (Gabura, Gažíková 2021).   

Z pohľadu sociálnej práce môžeme rodinu chápať, ako sociálne prostredie klienta, s 
ktorým sociálny pracovník pracuje, ale aj ako primárneho klienta. Každá rodina má svoju 
dynamiku, druh komunikácie, reakcie, spoločné aktivity, vzťahy, plány a konkrétne 
očakávania, ktoré by mal sociálny pracovník evidovať pri práci s rodinou v rámci etapy 
zoznámenia sa s prípadom a etapy sociálneho hodnotenia. Rodinu je potrebné vnímať celistvo 
v súvislosti s prostredím, jednotlivými členmi rodiny a v súvislosti s partnerským vzťahom 
rodičov, súrodeneckými vzťahmi a vzťahom rodič – dieťa. Hodnotenie rodiny a stanovovanie 
intervencie, či realizácia konkrétnych opatrení vo veľkej miere podlieha charakteru 
inštitúcie/organizácie, z ktorej sociálny pracovník pochádza resp., v ktorej pracuje. Inštitúcia 
spravidla určuje spôsob vykonávania opatrení a intervencie. Organizácia je  už konkrétny útvar, 
ktorý je rámci inštitúcie (môže byť aj mimo inštitúcie), založený na plánovaných aktivitách, 
ktoré realizujú členovia organizácie za účelom dosiahnutia spoločného cieľa. Dosahovanie 
cieľov práce s rodinou je možné v zásade prostredníctvom všetkých foriem poskytovania 
sociálnych služieb. Terénnou sociálnou prácou, ambulantnou sociálnou prácou, ale aj 
pobytovou. Záleží, len nad špecifikáciami a nad potrebami, ktoré sa vynoria v súvislosti 
s problémami v danom prípade. Prípadne od spôsobu začatia prípadu (Mátel 2019). 
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Primárna prevencia, ako významná súčasť v sociálnej práci s rodinou  
Sociálna práca s rodinou podlieha charakteru organizácie v závislosti, od ktorej je 

spravidla determinovaný aj postup a štýl práce sociálneho pracovníka. V súčasnosti je 
nevyhnutné podporovať a uprednostňovať pôsobenie na spoločnosť, ako skupinu rodín 
spôsobom, ktorý by zabraňoval vzniku narušenia funkčnosti rodiny. Nerepresívne zásahy do 
rodiny resp. pomoc, podpora, sprevádzanie členov rodiny pri stabilizácii situácii v rodine sú 
nevyhnutné najmä  v súvislosti primárnou prevenciou a pôsobenia na rodinu, takými krokmi, 
ktoré by znamenali zamedzenie akútnosti a nevyhnutnosti represívneho zásahu orgánu SPOD. 
Resp. represívnejší zásah orgánu SPOD a výkon rozhodnutia súdu, ktoré by nariaďovalo 
výchovné opatrenie, predbežné opatrenie, opatrenie na ochranu dieťaťa, či úpravu 
rodičovských práv. Situácie a riziká, ktoré sa v rodine môžu objaviť, či prejsť k reálnemu 
ohrozeniu, je potrebné včas identifikovať a zastabilizovať. Čo znamená, že je s rodinou 
potrebné pracovať aj pri komplikáciách, ktoré priamo nezapríčiňujú v rodine ohrozenie, pre 
dieťa a členov rodiny, avšak stali sa dôvodom sociálnej práce s rodinou. V rámci tohto procesu 
je potrebné zamerať sa na posilnenie stability a odolnosti rodiny.  

Vhodným progresívnejším prístupom sociálnej práce a zároveň inovatívnym 
a obnovujúcim flexibilitu metód intervenčných zásahov, by bola orientácia na primárnu 
prevenciu pri práci s rodinou. Primárna prevencia, by mala byť rozsiahlejšia a hlbšie pôsobiaca 
v prípade štatisticky a intuitívne predikovaných dôvodov represívnych prístupov, ktoré by mali 
byť síce takýmto prístupom obmedzené v pôsobení na širšiu vzorku, ale vynahradili by to 
radikálnejšími postupmi pri prvotnom pôsobení na rodinné systémy pri primárnej prevencii. 

Primárna prevencia je intervencia pred objavením problému v rodine, alebo zásah, ktorý 
je realizovaný skôr, ako dôjde k narušeniu rovnováhy, stability a prijateľných a žiadúcich 
vzťahov v rodine. Ide o zásah, ktorý by eliminoval vznik potencionálnych problémov. Jej 
základom je sústredenie sa na výchovu v rodine a obnovu a rozvoj rodičovských schopností. 
Spravidla ide o vzdelávanie prostredníctvom besied, prednášok a aktivít, ktoré by rodine 
pomohli. Svoju úlohu pri prevencii zohrávajú aj médiá, ktoré pôsobia na ľudí a ovplyvňujú, ich 
pohľad na starostlivosť o dieťa. Ponúka mnohé výhody v porovnaní so skríningom pri 
sekundárnej prevencii, kde ide o včasnú intervenciu a s terciárnou prevenciou, kedy sa už 
snažíme zabrániť zhoršeniu stavu a recidíve. V terciárnej prevencii sa pracuje s rodinou, keď 
už je problém značný a prináša so sebou ďalšie riziká. Drogové závislosti, trestné správanie 
člena rodiny, agresia, dlhodobá nezamestnanosť, zdravotné problémy, to všetko je do istej 
miery možné zastabilizovať včas a zabrániť vzniku problémov v rodine. Prirodzene nie je 
možné v primárnej prevencii obsiahnuť všetky problémy a riziká, správne nastavená však 
reflektuje najčastejšie vyskytované problémy, charakter situácie, sociálne prostredie, cieľovú 
skupinu a prostriedky a metódy, ktoré je možné využiť. Tak, ako takmer pri každom postupe 
sa aj pri primárnej prevencii stanovuje cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Je to veľmi prospešné 
najmä pre merateľnosť a pohľad na situáciu dnes v retrospektívnych okolnostiach, ktoré sú pri 
vhodnom nastavení evidentne odlišné s minulosťou. Minimalizovanie problému si však 
vyžaduje precízne poznatky o cieľovej skupine a informácie o pôsobiacich subjektoch na 
situáciu v rodine a na samotný proces prevencie. Užšie špecializovanie a zároveň rozsiahle 
pôsobenie je tak pre primárnu prevenciu podstatne dôležité. Primárna prevencia si vyžaduje 
štúdium situácie a plánovanie preventívnych aktivít. Orientácia v už realizovaných eventoch 
a akciách je v tomto prípade žiadané a na mieste, pretože pôsobenie by síce malo byť 
opakujúce, no zároveň reagujúce na aktuálne problémy, ktorým sa pozornosť venuje v menšom 
rozsahu. Pri orientácii na primárnu prevenciu v práci s rodinou je potrebná orientácia na 
problémy objavujúce sa v demografických a iných súvislostiach. Vo všeobecnosti je však 
potrebná orientácia na realizáciu aktivít a na prijatie, takých opatrení, ktoré by ľudí upozornili 
a poučili o rizikách, ktoré pre deti prináša týranie, zneužívanie, nedostatočné podmienky v 
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domácnosti, závislosť rodiča, zdravotné postihnutie rodiča, chudoba, či nevhodné vzťahy 
v rodine a prostitúcia rodiča (Schavel 2010). 

Dieťa môže byť takýmito problémami dlhodobo frustrované, môže vynechávať školu 
a byť psychicky a fyzicky dlhodobo ohrozené, čo môže mať za následok neuvážené 
rozhodnutia, rizikové správanie sa a iracionálne a bludné predstavy spôsobujúce opakujúcu sa 
anxietu.  

Depresia je skľučujúci pocit, ktorý sprevádza chorobný smútok, strata energie a záujmu 
k činnostiam, pocit viny, nesústredenosť, narušený spánok a pesimistické náhľady na 
budúcnosť. Úzkostné stavy a ohrozenie dieťaťa rodičom, či inými subjektami je potrebné včas 
identifikovať a v zmysle primárnej prevencie na spôsobujúce problémy upozorňovať 
a poskytovať spôsoby zvládnutia situácie a alternatívy k rizikovému správaniu sa. Zároveň je 
potrebné, poskytovať klientom nádej a podnecovať ich entuziazmus k náhľadu na problémy 
(Fabian 2014). Pre úspešné pôsobenie primárnej prevencie a úspešnosť preventívnych aktivít 
je potrebné, aby nás zúčastnení považovali za skúseného a prajného. Cieľom akéhokoľvek 
prednesu je niekoho povzbudiť k činnosti, alebo ho od činu odradiť. Osoba, ktorá moderuje 
preventívne akcie, alebo organizuje vzdelávaciu aktivitu, by vždy mala mať v repertoári popis 
situácii, ktoré sú imaginujúce, to čo možno pokladať za možné v súvislosti s minulosťou, a to 
čo je naopak menej pravdepodobné. Sociálny pracovník v takejto role, by však nemal zabúdať 
na chválu, ktorá mu môže pomôcť pri priklonení poslucháčov/klientov na svoju stranu resp., 
mu môže pomôcť nasmerovať klienta k aktívnemu počúvaniu a k aktívnej spolupráci 
(Aristoteles 2009).  

Nepochybne je pri primárnej prevencii potrebné oceniť každý úspech, každú pozitívnu 
skutočnosť a detaily, ktoré tvoria fundamentálne prvky rodiny a vytvárajú spolu vhodné 
rodinné prostredie. Ak sa už pri primárnom pôsobení zameriame, len na nedostatky 
a neoceníme pozitíva, rýchlo stratíme záujem našej cieľovej skupiny a stratíme možnosť 
získania dôvery. Kongruencia sociálneho pracovníka a ocenenie snaženia a pôsobenia rodičov 
na deti, by malo byť základným prvkom akejkoľvek komunikácie. Nesmieme zabudnúť na to, 
že niekedy si za aktuálnu situáciu nemôžu sami a súčasné nevhodné správanie sa, či opomínanie 
dôležitých obslužných činnosti, môže byť krátkodobé z opodstatnených dôvodov, alebo 
zapríčinené dlhšie pôsobiacou traumou. Čo však neznamená, že aj v rámci pôvodnej primárnej 
prevencie a zistenia problémov, ktoré sú v rodine, nemôžeme vykonať následne ochranné 
opatrenia. V tejto súvislosti je však dôležité, či je klient distribuovaný, alebo vyhľadá pomoc 
sám, alebo je identifikovaný sociálnym pracovníkom. V prípade vyhľadania pomoci a ochotnej 
spolupráce je potrebné, čo najviac vyhovieť zámerom klienta a zamerať sa na klientom videné 
problémy. Logicky sa v procese práce môžu vynoriť ďalšie problémy, ktoré by sme nemali 
prehliadať, ale s klientom prekonzultovať a hľadať kompromisy k stabilizácii. Vieme však, že 
to nemusí byť vždy vítané. V každom prípade, by sme sa však mali snažiť o vzájomnú 
spokojnosť klienta, spokojnosť prostredia, dosahovanie vhodného prostredia, aktivít v rodine a 
zabezpečovať ochranu a najlepší záujem dieťaťa.  

Pomocnú ruku poskytuje aj tretí sektor a občianske združenia, ako je OZ Úsmev ako dar. 
A to prostredníctvom pomoci, ktorá by mala základ v dobrých vzťahoch a v kvalitnej otvorenej 
spolupráci. „Stretnutie rodinného kruhu“ je pozvanie rodiny na diskusné stretnutie, ktoré riadi 
koordinátor a hľadá v súčinnosti s členmi rodiny možnosti, ako situáciu stabilizovať a zabrániť 
odobratiu dieťaťa orgánu SPOD z rodiny. Zmyslom je prezentovať rôzne uhly pohľadu na 
problém a nájsť plán k posunutiu smerom k riešenia problému. Takéto stretnutie rodinného 
kruhu, alebo prípadová konferencia, by mohla zabrániť preplňovaniu už preplnených kapacít 
Centier pre deti a rodiny a identifikovať cesty k riešeniu problému. Predstavuje, to výrazne 
posilňovanie rodiny a zlepšovanie vzťahov v rodine. V súvislosti s takto organizovanými 
aktivitami, by sa mohli realizovať aj väčšie viacrodinné diskusné stretnutia, ktoré by 
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zvýrazňovali potenciál rodiny riešiť súčasné problémy a zabránili apatii voči narušeným 
podmienkam v rodine (www.usmev.sk).  

Problémy v rodine je potrebné identifikovať včas, čím skôr sa komplikácia v rodine 
nájde, tým je väčšia šanca problém úplne vyriešiť. Sociálna pomoc prirodzene preferuje pomoc 
k svojpomoci, no aj „obyčajné“ predstavenie spôsobov výchovy, spôsobov realizácie 
obslužných činností, varenia a postupov zameraných na udržiavanie domácnosti 
a vyzdvihovanie dôležitosti súdržnosti vzájomných vzťahov v rodine, môže byť dokonalou 
primárnou prevenciou pre mnohé rodiny, u ktorých sa dá komplikáciám včas zabrániť. Pričom 
v prípade identifikácie nedostatkov v konkrétnych rodinách je potrebné poskytnúť pomoc 
priamo v teréne, alebo v zariadeniach, ktoré sa zameriavajú na podporu socializácie. Napr. aj 
Centrum pre deti a rodiny.  

Uvedomovať si dôležitosť ochrany rodín a detí v dnešnej spoločnosti je mimoriadne 
nevyhnutné. V súvislosti s rozvojom sa totižto paradoxne niekedy vo vzťahových otázkach 
čoraz viac vzďaľujeme otvorenosti a ochote riešiť problémy v medziľudských vzťahoch.  

Vo všeobecnosti je ochrana rodiny a detí nie len záležitosťou orgánu SPOD, ale všetkých, 
ktorým to právne predpisy ukladajú. To znamená, že ochrana detí a rodiny je medzirezortnou 
a občianskou záležitosťou, ktorá je definovaná aj v dohovore o právach dieťaťa (Novotná, Fejt, 
2009).  Preto by mala orientácia pomoci v sociálnej práci reflektovať potenciál zdrojov 
spoločnosti a silu preventívnych aktivít.  

V zákone 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele je definované v § 
73 odsek 1 písmeno „o“, že orgán SPOD sa podieľa na tvorbe a realizácii projektov zameraných 
na prevenciu sociálno-patologických javov a na prevencii a eliminácii násilia na deťoch a na 
fyzických osobách. Pri tejto činnosti má nie len odporúčanú, ale aj nariadenú súčinnosť 
s obcou/mestom a vyšším územným celkom (305/2005 Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele). Nepochybne, by sa pri takto orientovaných projektoch privítala aj 
iniciatíva a aktivita tretieho sektora a občianskych združení, ktoré by spolu s VUC a oddelením 
SPOD participovali na zlepšovaní podmienok v spoločnosti prostredníctvom aktivít a eventov. 
Prijímaním konkrétnych opatrení a rozhodnutí vydaných v súvislosti s pálčivými problémami 
danej komunity, by sa tak mohlo výrazne znížiť riziko vzniku problémov v rodine a zlepšiť tak 
život v regióne.  
  
Záver 

V zmysle metanoii v sociálnej práci, by sme však pri primárnej prevencii zameranej na 
problémy v rodine nemali zabúdať, len na špecifiká prostredia, ale aj na náhľady samotných 
sociálnych pracovníkov. V praxi je pomerne často prezentovaný problém na oddelení SPOD, 
ktorý spočíva vo vzájomnom neprepojení informačných systémov, s ktorými pracujú. Navyše 
navrhujú, aby do týchto systémov mali náhľad nie len sociálni pracovníci na oddelení SPOD, 
ale aj sociálni pracovníci zo zariadení a projektov, ktorí rovnako s rodinou pracujú. Určite je 
práca sociálneho pracovníka podmienená charakterom a filozofiou organizácie, čo je 
v podmienkach práci s rodinou veľká výhoda aj z toho dôvodu, že sociálny pracovník môže 
byť užšie zameraný a skúsený v oblasti riešenia konkrétnych problémov v rodine. Realizovanie 
aktivít v rámci primárnej prevencie zameranej na sociálnu prácu s rodinou je potrebné 
realizovať v spolupráci s viacerými subjektmi. Je pri nej potrebná orientácia v problémoch 
typických pre komunitu a danú obec a rovnako potrebné je aj disponovať informáciami 
o cieľovej skupine, či konkrétnej rodine, na ktorú je primárna prevencia orientovaná. Len tak 
môže byť primárna prevencia cielená a častejšie úspešná. 

Akékoľvek zdroje pre uzdravenie sociálnej práce a účelnejšiu pomoc je pre sociálnu 
prácu nutné využiť. Je našou povinnosťou vzhľadom na problémy spoločnosti, neustále sa 
posúvať v profesionálnom rebríčku na vyššiu úroveň poskytovania sociálnej pomoci, ktorá by 
bola vylepšovaná inováciami, ktoré pochádzajú z ľudských postrehov.   
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Potreba sociálnej začlenenosti mládeže ohrozenej vylúčením 
The need for social affiliation of at - risk youth of exclusion 

Katarína Šiňanská (SR), Magdaléna Hovanová (SR) 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt – Zámerom predkladaného príspevku bolo zamerať sa na rozdiely v sociálnej 
začlenenosti u mládeže ohrozenej vylúčením. Kvantitatívny výskum bol realizovaný na vzorke 
rómskej mládeže (N = 111; z toho žien n = 55,9 %; Min-Max = 13 – 26), žijúcej v 
marginalizovaných osadách (n = 54,9%) na východnom Slovensku (Veľká Ida, Rankovce, 
Boliarov) a kontrolnú vzorku tvorila rómska mládež žijúca mimo rómskej osady (n = 45,1%). 
Štatisticky významné rozdiely boli namerané v úrovni potreby sociálneho začlenenia, ktoré 
potvrdili, že želaná úroveň sociálneho začlenenia odzrkadľujúca veľkosť a silu potreby 
začlenenia je u rómskej mládeže žijúcej v rómskej osade väčšia ako u rómskej mládeže žijúcej 
mimo osady. 
Kľúčové slová – Sociálna začlenenosť. Mládež. Sociálne vylúčenie. 

Abstract – The aim of this paper was to focus on differences in social inclusion among young 
people at risk of exclusion. Quantitative research was conducted on a sample of Roma youth 
(N = 111; of which women n = 55.9%; Min-Max = 13 - 26), living in marginalized settlements 
(n = 54.9%) in eastern Slovakia (Veľká Ida, Rankovce, Boliarov) and the control sample 
consisted of Roma youth living outside the Roma settlement (n = 45.1%). Statistically 
significant differences were measured in the level of need for social inclusion, which confirmed 
that the desired level of social inclusion reflecting the size and strength of the need for inclusion 
is greater for Roma youth living in a Roma settlement than for Roma youth living outside a 
settlement. 
Keywords – Social inclusion. Youth. Social exclusion. 

Úvod 
Mladí majú veľmi silnú potrebu niekam patriť, mať svoju skupinu priateľov, rovesníkov. 

Pokiaľ táto potreba nie je uspokojená, vyvoláva to v nich rôzne negatívne pocity. Faktor 
sociálneho začlenenia môže ovplyvniť ich ďalšie fungovanie a smerovanie v živote, pretože ak 
nezažívajú spokojné osobné interakcie, nemajú vhodné sociálne kontakty môže u nich 
dochádzať k pocitom osamelosti. Takéto dlhodobé nenaplnenie potrieb môže viesť ďalej 
k rôznym negatívnym javom, ako sú napríklad poruchy zdravotného stavu, samovražedné 
sklony, sebapoškodzovanie, nevhodné sexuálne správanie, agresivita, páchanie trestnej činnosti 
či rôzne závislosti. Z pohľadu push-pull teórie (Kopčanová a kol. 2016) môže sociálna 
začlenenosť ako neuspokojená potreba z osobnostného aspektu, figurovať ako push faktor a 
„vytlačiť“ mladého človeka k rizikovej rovesníckej skupine. Na druhej strane potreba 
začlenenosti môže predstavovať aj pull faktor zo strany skupiny, ktorá môže byť mladým 
človekom vnímaná ako miesto, kde môže patriť, byť súčasťou niečoho - čo je pre neho veľmi 
lukratívne. 
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Pokiaľ mladí ľudia pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia je pre nich celé 
vývinové obdobie ešte náročnejšie. V tomto kontexte možno hovoriť o najpočetnejšej etnickej 
skupine - Rómoch, ktorí sa vyznačujú komplexom špecifických faktorov, medzi ktoré môžeme 
zaradiť historické, kultúrne, jazykové, teritoriálne, sociálne, rasové. Prevláda u nich osobitný 
životný štýl a nižšia životná úroveň. Títo mladí ľudia často žijú vo vylúčených lokalitách, 
typických nedostatočnou občianskou vybavenosťou, spravidla v nevyhovujúcich životných 
podmienkach. Nasledujúci príspevok sa bude orientovať aj na to, aká je sociálna začlenenosť 
rómskej mládeže. 

Sociálna začlenenosť 
V živote mladého človeka je najvýznamnejší vplyv rovesníkov práve v období 

dospievania. Príslušnosť ku tejto skupine je dôležitou skutočnosťou pre úspešný priebeh 
dospievania, na základe ktorej sa snažia nájsť vlastnú sociálnu identitu, vyskúšať rôzne role, 
osamostatniť sa z vplyvu rodiny a získať určitý sociálny status. (Kulifaj a kol. 2016) Byť 
súčasťou skupiny, patriť niekam, dáva mladému jedincovi pocit bezpečia, prináležitosti a 
spoločenského prijatia, čím uspokojuje základnú ľudskú potrebu. Dochádza tu k mnohým 
interakciám. Aký typ interakcií sa prejaví závisí od osobnostných vlastností, od veku, rodu, 
príslušnosti k etnickej skupine. (Kačáni a kol. 1999) Rovesníci sú dôležitými aj z iného 
hľadiska. S nástupom dospievania si mladí začínajú oveľa intenzívnejšie uvedomovať 
a zaujímať sa o pohľad iných ľudí, predovšetkým vrstovníkov o seba, svoju vnímanú sociálnu 
reputáciu. Potreba byť skupinou rovesníkov prijatý a akceptovaný, môže viesť aj k prijatiu 
rizikovej skupinovej identity. To môže byť v prípade členstva v „nevhodnej partii“ faktorom 
vyššej zraniteľnosti voči tlaku rovesníkov k socialno-patologickým aktivitám. (Kulišek, Dolejš 
2019) Rovnako nebezpečným však môže byť aj prípad, kedy sa mladí ľudia do svojej 
referenčnej skupiny nedostanú. Takéto sociálne vylúčenie alebo odmietanie zo strany 
rovesníkov môže negatívne ovplyvniť individuálne a interpersonálne správanie (Ayduk et al. 
2008) a môže rovnako viesť k deviantnému správaniu (Simons-Morton et al. 2005). 

Význam sociálnej začlenenosti je evidentný, nakoľko zistenia štúdie (Gökmen 2021) 
preukázali, že sociálna inklúzia a vylúčenie významne predpovedali osamelosť, problémy 
duševného zdravia a subjektívnu pohodu. Taktiež, že osamelosť čiastočne sprostredkúvala 
vzťah sociálnej inklúzie s problémami duševného zdravia a subjektívnou pohodou. Potom mala 
osamelosť plný sprostredkovateľský účinok na súvislosť medzi sociálnym vylúčením a 
subjektívnou pohodou a čiastočne sprostredkovala účinok sociálneho vylúčenia na problémy 
duševného zdravia dospievajúcich. Sociálna inklúzia a vylúčenie tiež nepriamo predpovedali 
problémy duševného zdravia prostredníctvom subjektívnej pohody. Okrem ohrozenia 
duševného zdravia môže byť strata sociálnej začlenenosti kompenzovaná cez iné prostriedky, 
mnohokrát práve rôzne druhy závislosti ako únik pred realitou, s ktorou si mladý človek nevie 
sám pomôcť (Ferková 2013). 

Sociálna začlenenosť rómskej mládeže 
Významnú úlohu pri sociálnej začlenenosti zohrávajú rodičia, ktorí ovplyvňujú správnu 

integráciu detí do spoločnosti. Na základe práva na vzdelanie majú rómski rodičia právnu 
zodpovednosť voči svojim deťom, aby navštevovali školu, vzdelávali sa a tým nadobúdali 
potrebnú sociálnu integritu nielen do majoritnej spoločnosti. (Osmanaj 2015) Pri začleňovaní 
mládeže do spoločnosti je potrebné, aby rodina využívala všetky prostriedky na utváranie a 
rozvoj mravných vlastností svojich detí, ktorým by mali byť príkladom a pri výchove 

https://www.tandfonline.com/author/Arslan%2C+G%C3%B6kmen+PhD
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vyzdvihovať pozitívne sociálne vzťahy a vytvorenie priaznivej citovej atmosféry. (Daňo 2003) 
V rómskych rodinách prebieha špecifická výchova, špecifický spôsob komunikácie prebieha aj 
medzi členmi rodiny aj medzi rovesníkmi. Spôsob komunikácie s vonkajším svetom sa odlišuje 
od vzorcov správania, ktoré sú normatívne v majoritnej spoločnosti. Socializácia tu prebieha v 
dvoch rovinách, a to socializácia do vlastnej rómskej komunity, socializácia do majoritnej 
spoločnosti. Táto dvojtvárnosť je pri socializácii navzájom protichodná. Výsledkom je 
marginálne postavenie Rómov v spoločnosti, ako napríklad konflikt socializačného pôsobenia 
majoritnej a minoritnej kultúry pri prispôsobovaní jednotlivcov, rodiny, alebo skupiny Rómov, 
ktorí sú odmietaní zo strany členov vlastnej kultúry a zároveň nepochopenia plnej akceptácie 
zo strany majority. (Lukáč 2015)  Preto je pre rómsku mládež o to náročnejšie sociálne 
začleňovanie. Veľká časť rómskych detí je klasifikovaná ako mentálne zaostalá a je 
umiestňovaná do špeciálnych škôl. To spôsobuje následné problémy s normálnou adaptáciou 
do majoritnej spoločnosti. Rómovia sú nútení prijímať to, čo im ponúka prostredie a 
prispôsobovať sa mu. (Hamráčková 2013) Rómovia majú špecifický spôsob života, ktorý sa 
odráža od ich historicko-spoločenského vývoja. Životné skúsenosti ich predkov, spôsob 
myslenia, normy správania, ktoré majú vytvorené či už medzi sebou, alebo voči majorite 
ovplyvňujú ich pomalšiu integráciu (Daňo 2003) a mladým jedincom tak vytvárajú ťažšie 
podmienky pri sociálnej začlenenosti nielen v rámci svojej etnickej skupiny, ale aj do 
majoritnej spoločnosti. 

Výskumné zistenia 
Výskumnú vzorku v predkladanom príspevku tvorila rómska mládež (N = 111; z toho 

žien n = 55,9%; Min-Max = 13 – 26), žijúca v marginalizovaných osadách (n = 54,9%) na 
východnom Slovensku (Veľká Ida, Rankovce, Boliarov) a kontrolnú vzorku tvorila rómska 
mládež žijúca mimo rómskej osady (n = 45,1%). Administrácia výskumného nástroja 
prebiehala pod vedením zodpovedného administrátora osobne. Pre získavanie údajov bola 
využitá dotazníková batéria, ktorá sa skladala z dvoch častí. Prvú časť tvoril dotazník Sociálnej 
začlenenosti od Kollárika (2008), sýtiaci dve oblasti a to: potreba sociálneho začlenenia - 
subjektívne odzrkadlenie prežívania v kontakte s inými (pôvodný dotazník p(α)= 0,912, 
autorský výskum p(α)= 0,674), reálna sociálna začlenenosť - subjektívne vyjadrenie správania 
v sociálnej interakcii (pôvodný dotazník p(α)= 0,772, autorský výskum p(α)= 0,747). Na obe 
časti respondenti odpovedali áno alebo nie podľa toho, ako sa subjektívne stotožňujú s 
jednotlivými výrokmi. Druhú časť dotazníka tvorili otázky týkajúce sa socio-demografických 
údajov.  

Sociálna začlenenosť je zložená z dvoch aspektov a preto bolo potrebné oba tieto aspekty 
analyzovať. Úroveň vyjadruje to, ako je jedinec v spoločnosti začlenený. Práve skrz toho, že 
nie je možné porovnať úroveň začlenenosti introverta a extroverta cez rovnaký meter je sociálna 
začlenenosť zložená z dvoch aspektov a to: potreba sociálnej začlenenosti – vyjadruje to, aká 
je želaná úroveň sociálneho začlenenia odzrkadľujúca veľkosť a silu potreby začlenenia, reálna 
sociálna začlenenosť – vyjadruje skutočnú úroveň začlenenia na základe subjektívneho 
hodnotenia jedinca. (Kollárik 2008) Sociálne začlenenie rómskej mládeže popritom taktiež 
prebieha v dvoch rovinách. A to začleňovanie do vlastnej komunity a začleňovanie do 
majoritnej spoločnosti. Odlišný a špecifický spôsob života Rómov spôsobuje to, že sociálne 
začleňovanie rómskej mládeže do majoritnej spoločnosti prebieha iným spôsobom. Tento jav 
inak vníma rómska mládež žijúca v rómskych osadách a inak ju vníma rómska mládež, ktorá 
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žije mimo segregovaných osád. Predkladaný výskum bude preto zameraný na porovnanie 
týchto dvoch skupín rómskej mládeže. 

Z výsledkov výskumu vzišli zistenia, že potreba sociálneho začlenenia nevykazovala 
výrazne negatívne hodnoty ani u jednej skupiny respondentov. Rómovia žijúci v rómskej osade 
majú množstvo sociálnych kontaktov. Vyrastajú vo viacgeneračných rodinách, ktoré majú pre 
nich veľký význam. Mládež má okolo seba veľa ľudí, či už súrodencov, kamarátov alebo 
susedov. Tieto rodinné väzby môžu vplývať na to, že rómska mládež žijúca v rómskej osade sa 
necíti tak osamelo ako mohol byť počiatočný predpoklad. Práve v obciach, kde výskum 
prebiehal Rómovia  tvoria majoritu, nakoľko nerómski obyvatelia v produktívnom veku obec 
opustili, mládež odišla do škôl do väčších miest a zostali iba prevažne ľudia v seniorskom veku. 
Z toho dôvodu rómski mládežníci neprichádzajú často do kontaktov s nerómskou mládežou. 
Materské školy, základné školy a následne elokované pracoviská stredných škôl navštevujú 
spravidla čisto rómske deti, žiaci a študenti a k stretom s nerómskou mládežou dochádza v 
minimálnej miere. 

Taktiež sme zistili, že rómska mládež žijúca mimo rómskej osady nemá väčší problém so 
sociálnym začleňovaním ako rómska mládež žijúca v rómskej osade, nakoľko neboli namerané 
signifikantné rozdiely v miere reálnej sociálnej začlenenosti, ktorá vyjadruje skutočnú úroveň 
začlenenia na základe subjektívneho hodnotenia jedinca (Tabuľka 1). Môže to byť aj z toho 
dôvodu, že výskumnú vzorku tvorila práve mládež, ktorá pravidelne a dlhodobo navštevuje 
organizácie pracujúce s mládežou, centrá pracujúce s mládežou a nízkoprahové centrá, kde 
majú možnosť rozvíjať seba a svoje spôsobilosti. Tieto centrá mládeži ponúkajú možnosť 
zapájať sa do projektov, ktorých súčasťou sú skoro vždy ľudia z majoritnej spoločnosti. 

Tabuľka 3 Mann-Whitney U test – porovnanie reálnej sociálnej začlenenosti a potreby sociálnej 
začlenenosti u rómskej mládeže žijúcej v rómskej osade a mimo rómskej osady 

 n X Z p(a) 
Reálna sociálna  
začlenenosť 

rómska mládež žijúca v rómskej osade 61 59,41 -1,239 0,215 
rómska mládež žijúca mimo rómskej osady 50 51,84 

Potreba sociálnej  
začlenenosti 

rómska mládež žijúca v rómskej osade 61 38,66 -6,316 0,001* 
rómska mládež žijúca mimo rómskej osady 50 77,16 

Štatisticky významné rozdiely boli namerané v úrovni potreby sociálnej začlenenosti 
medzi rómskou mládežou žijúcou v rómskej osade a rómskou mládežou žijúcou mimo rómskej 
osady (Tabuľka 1). Zložka potreby sociálnej začlenenosti vyjadruje aká je želaná úroveň 
sociálneho začlenenia odzrkadľujúca veľkosť a silu potreby začlenenia, predstavuje 
prispôsobivosť a rýchlosť sociálnej adaptácie, sleduje aktivity pri nadväzovaní sociálnych 
kontaktov, správanie na spoločenských akciách. (Filická, Šiňanská 2018) 

Záver 
Povaha širšieho prostredia, v ktorom mladí ľudia vyrastajú, môže byť rovnako zdrojom 

ochrany, ako i rizika. Pozitívne môže mládež ovplyvňovať prostredie s nízkou mierou 
kriminality, kde existuje istá miera neformálnej sociálnej kontroly a zároveň podpory. Veľa 
krát sa stáva, že rómska mládež žijúca v marginalizovaných osadách nemá vytvorené 
podmienky na realizáciu vlastných potrieb. Preto je potrebné využívať vhodné prostriedky na 
to, aby sa táto situácia zlepšila. Práve sociálna práca môže v uvedenej problematike pôsobiť 
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v preventívnej i intervenčnej rovine. Ukazuje sa ako nevyhnutné zavedenie konceptu školskej 
sociálnej práce v našich podmienkach. Obzvlášť v školách, kde väčšinu, ak nie všetkých 
študentov tvoria študenti zo sociálne odkázaného prostredia  a kde je vyššie riziko výskytu 
negatívnych javov. (Vasiľová, Lovašová 2018) Rovnako efektívne môžu pôsobiť sociálni 
pracovníci pracujúci s mládežou, napríklad v komunitných či nízkoprahových centrách, či už 
v rámci rôznych neziskových organizácií, alebo v zriaďovateľskej pôsobností konkrétnych 
obcí, kde sa nachádzajú vylúčené komunity a pod. Známe sú viaceré programy mentoringu, 
plánovanie efektívneho trávenia voľného času, mládežnícke výmeny, vrátane medzinárodných 
mládežníckych výmen, ktoré ponúkajú mládežníkom nové životné perspektívy. Zaujímavým 
príkladom je realizácia mládežníckych projektov občianskym združením Združenie PRE 
LEPŠÍ ŽIVOT. Od roku 2010 je združenie členom medzinárodnej siete YEPP – Youth 
Empowerment Partnership Programme, kde sa snaží nájsť spôsoby ako posilniť postavenie 
mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením v znevýhodnených komunitách v celej Európe 
a dosiahnuť udržateľnú zmenu. Využíva prístup  „YEPP Concept of Change“, ktorého cieľom 
je posilňovanie mládeže v Európe. Vychádza sa z dôkladnej lokálnej situačnej analýzy, pracuje 
sa v tímoch, v tzv. miestnych podporných skupinách, zložených z lokálnych stakeholderov a 
zástupcov mládeže. Tvorí sa operačný plán, ktorý sa neustále monitoruje a prehodnocuje, 
následne opäť implementuje. V operačnom pláne sú zadefinované problémy súvisiace s 
mládežou, ktoré sa v priebehu roka riešia spoločne s mladými ľuďmi - a nie pre nich - v rámci 
rôznych komunitných projektov. (www.zdruzenieprelepsizivot.sk) Skúsenosti si následne 
členovia medzinárodnej siete intenzívne vymieňajú, najmä počas realizácie mládežníckych 
výmen. Mladí ľudia z viacerých európskych krajín, ohrození rôznym typom znevýhodnenia sa 
stretávajú na niekoľko dní vo vybranej európskej krajine, učia sa vzájomne a  šíria príklady 
dobrej praxe z oblasti búrania bariér a stereotypov, prekonávania diskriminácie. Pre rómskych 
mládežníkov, ktorí často nemajú možnosti cestovať z miesta svojho bydliska, spoznávať nové 
krajiny, nadväzovať vzťahy s mládežníkmi mimo vlastnú komunitu, výmeny predstavujú 
jedinečnú možnosť pre sociálne začlenenie. Často cestujú už zo Slovenska v zmiešanom tíme 
slovensko-rómskych mládežníkov, nakoľko účasť na medzinárodnom projekte zvyšuje ochotu 
i nerómskych slovenských mládežníkov participovať spoločne na projektových aktivitách 
s rómskou mládežou.  Spoločná práca, spoločne trávený čas a zážitky umožňujú nadväzovanie 
priateľských vzťahov, ktoré pretrvávajú i po skončení toho-ktorého projektu. 
(www.yeppeurope.org)  
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Potreba sociálnej začlenenosti adolescentov s patologickými prejavmi  
The need for social affiliation of adolescents with pathological manifestations 

Magdaléna Hovanová (SR), Daniela Mitrová (SR) 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt – Predkladaný príspevok popisuje vzájomné súvislosti patologických prejavov 
(kyberšikanovanie) a sociálneho fungovania (sociálna začlenenosť). Preto hlavným cieľom 
výskumu bolo overovanie týchto súvislostí ako aj zisťovanie rozdielov medzi subjektívnym 
vnímaním sociálnej začlenenosti a úrovňou reálnej sociálnej začlenenosti. Kvantitatívny 
výskum bol realizovaný na vzorke adolescentov, študentov druhého až štvrtého ročníka 
východoslovenských gymnázií (N=150; študentiek= 61%; vekový priemer 17,36 rokov (SD = 
0,8125; Min-Max = 16 – 21; Med(x) = 17), pretože sú najrizikovejšou skupinou v kontexte 
akejkoľvek patológie. Výskum preukázal, že u agresora kyberšikanovania so zvyšovaním 
intenzity kyberšikanovania klesá potreba sociálnej začlenenosti. Iné štatisticky významné 
súvislosti sa možno aj pre homogénnosť výskumnej vzorky nepreukázali.  
Kľúčové slová – Sociálna začlenenosť. Patologické správanie. Adolescencia.  

Abstract – The presented paper describes the interrelationships of pathological manifestations 
(cyberbullying) and social functioning (social inclusion). Therefore, the main goal of the 
research was to verify these interrelationships as well as to find out the differences between the 
subjective perception of social inclusion and the level of real social inclusion. Quantitative 
research was conducted on a sample of adolescents, students in the second to fourth years of 
East Slovak grammar schools (N = 150; students = 61%; age average 17.36 years (SD = 0.8125; 
Min-Max = 16 - 21 Med (x) = 17), because they are the most risky group in the context of any 
pathology. Research has shown that a cyberbullying aggressor's need for social inclusion also 
decreases as the intensity of cyberbullying increases. Other statistically significant connections 
may not have been proven due to the homogeneity of the research sample.  
Keywords – Social affiliation. Pathological behavior. Adolescence. 

Sociálna začlenenosť adolescentov 
Sociálne začlenenie je proces, ktorý má niekoľko synoným ako napr. integrácia alebo 

sociálna inklúzia. Charakterizovanie sociálnej inklúzie sa veľa krát spája s osobami, ktoré trpia 
akýmkoľvek znevýhodnením a na základe neho sú vylučovaní zo spoločnosti. Pokiaľ, ale ide o 
sociálne vylúčenie jednotlivca, vtedy ide o elimináciu jeho možností začleniť sa do sociálnych 
skupín a nadviazať sociálne vzťahy. K tejto eliminácii dochádza prostredníctvom absencie 
sociálnej pozície, ktorú za určitých okolností stráca. (Džambazovič, Gerbery 2004; Vitálošová 
2017)  

V období adolescencie nadobúda dôležitosť sociálnych interakcií väčší význam ako v 
ktoromkoľvek inom vývinovom období (Crone et al. 2012). Adolescenti hľadajú vlastnú 
pozíciu vo svete, usilujú sa o emancipáciu z primárneho sociálneho prostredia, zároveň sa však 
dostáva do popredia potreba identifikácie so skupinou. Preto význam nadobúdajú vrstovnícke 
vzťahy, ktoré od rodiny preberajú úlohu zdroja istoty a napĺňajú u dospievajúcich potrebu 
akceptácie, pochopenia, seba-odhalenia a obojstrannej opory. Členstvo v skupine im prináša 
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okrem uspokojenia potrieb aj zázemie. V rámci rovesníckej skupiny sa vytvára skupinová 
identita, ktorá spôsobuje, že jedinec je viac sebavedomý, čo by bez členstva v skupine 
pravdepodobne nedosiahol. (Vágnerová 2012) Taktiež adolescentov pripravujú na trvalejšie 
emočné vzťahy v dospelosti. Práve pri tomto zohrávajú dôležitú úlohu rovesníci, s ktorými 
prichádzajú adolescenti do každodenného kontaktu. Školská trieda predstavuje akúsi malú 
sociálnu skupinu, ktorá je vytváraná na dosiahnutie spoločného cieľa. To, ako jedinec prežije 
štyri roky svojho života na strednej škole je ovplyvnené jeho osobnosťou, ako aj osobnosťou 
učiteľov a v prevažnej miere osobnosťami jeho spolužiakov, teda rovesníkov. V rámci nej môžu 
byť jedinci vzájomne prijímaní, ale môže sa stať aj pravý opak. (Koscurová 2013)  

Potreba byť skupinou rovesníkov prijatý a akceptovaný, môže viesť aj k prijatiu rizikovej 
skupinovej identity. Ide napríklad o členstvo v „nevhodnej partii“, ktorá je faktorom zníženej 
odolnosti voči tlaku rovesníkov k patologickému správaniu (Kulišek, Dolejš 2019). Rovnako 
nebezpečným však môže byť aj prípad, kedy sa adolescenti do svojej referenčnej skupiny 
nedostanú. Takéto sociálne vylúčenie alebo odmietanie zo strany rovesníkov môže negatívne 
ovplyvniť individuálne a interpersonálne správanie (Baumeister et al. 2005; Ayduk et al. 2008) 
a môže rovnako viesť k patologickému správaniu (Simons-Morton et al. 2005).  

Sociálna začlenenosť nie je o kvantite sociálnych vzťahov, ale o ich kvalite. Sú jedinci, 
ktorí nepotrebujú mať okolo seba množstvo ľudí, aby ich potreby boli saturované a vystačia si 
s malým okruhom priateľov. Sú, ale aj takí, ktorí chcú spoznávať nových ľudí a chcú byť 
obľúbení v kolektíve, ale vzhľadom k svojej povahe nedokážu pôsobiť v kontakte s cudzími 
suverénne. Na základe týchto javov môžu byť inými označovaní ako čudáci a získavajú 
nálepku, ktorá sa s nimi môže tiahnuť veľmi dlho. (Kollárik 2008) Pokiaľ sú adolescenti zo 
sociálnej skupiny vylúčení alebo nemajú vo svojom okolí nikoho, s kým by si vytvorili bližší 
vzťah, hľadajú nové kontakty aj prostredníctvom moderných technológií. Potreba mať niekoho 
blízkeho a potreba poznávať nových ľudí je silnejšia než fakt prípadného nebezpečenstva. 
V súčasnej spoločnosti je mladá generácia označená za digitálnu. Veľa adolescentov trávi 
množstvo času na sociálnych sieťach. Aj napriek tomu, že sú oboznámení s nebezpečenstvom, 
ktoré prináša zoznamovanie sa prostredníctvom sociálnych sietí, ich motivácia je silnejšia. 
(Blinka 2016; Šavrnochová  a kol. 2020)  

S nástupom a rozšírením nových technológií, no ešte viac s príchodom súčasnej 
celosvetovej pandemickej situácie s COVID 19, sa reálne sociálne vzťahy presunuli do roviny 
virtuálnej. Nastali tak výrazné zmeny aj v medziľudskej komunikácii, kedy sa prevažná časť 
rovesníckej komunikácie adolescentov presunula do virtuálneho priestoru a zmenila sa aj jej 
povaha. Mnohí využívajú sociálne médiá čoraz častejšie na vzájomnú komunikáciu a 
udržiavanie priateľstiev. Adolescenti, ktorí nemajú prístup na sociálne siete (z vlastného 
rozhodnutia, z rozhodnutia rodičov alebo socioekonomickej situácie rodiny), sú čiastočne 
ukrátení o možnosť, ako si udržiavať alebo prehĺbiť vzťah so spolužiakmi a priateľmi. To 
zvyšuje šancu na zánik alebo ochladnutie niektorých vzťahov, ktoré nadviazali vo svojom 
triednom kolektíve a tým pádom má za následok zníženie miery sociálneho začlenenia. Taktiež 
výskum (Steinberg, Sheffield Mooris 2001) potvrdil, že nízka miera začlenenia alebo 
odmietnutie kolektívom môže mať na psychiku jedinca negatívny vplyv, pretože tí sú často 
osamelí, majú nižšiu mieru sebaúcty a častejšie sklony k depresiám.  

Ďalšími motívmi ku komunikácii vo virtuálnom prostredí sa zaoberal výskum (Peter, 
Valkenburg, Schouten 2006), v rámci ktorého bolo zistené, že adolescentov motivuje potreba 
spoznávať nových ľudí, vytvárať a udržiavať vzťahy s inými a je to určitá forma zábavy. Okrem 
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týchto motívov sa snažia kompenzovať niečo, čo v skutočnom svete nemajú a chcú saturovať 
potrebu niekam patriť a začleniť sa do nejakej skupinky aj napriek tomu, že dané osoby vôbec 
nepoznajú. Ďalší výskum (Erdoğan 2008) zisťoval, prečo sa niektorí viac a iní menej uchyľujú 
ku kyberšikanovaniu. Výsledkom bolo, že pokiaľ jedinec pociťoval vyššiu mieru osamelosti, 
prejavovala sa u neho aj vyššia meria používania internetu. Je teda možné konštatovať, že 
postupne jedinci vymenili kyberpriestor za reálny život, v ktorom nebola saturovaná ich potreba 
blízkosti s inými ľuďmi. Aj preto je potreba sociálneho začlenenia častokrát aj patologicky 
saturovaná prostredníctvom kyberšikanovania. 

Výskumné zistenia 
Pre účel zisťovania vzťahu sociálneho začlenenia adolescentov v kontexte novodobého 

patologického javu kyberšikanovania bol realizovaný kvantitatívny výskum, ako kombinácia 
deskriptívneho a korelačného výskumu. Výskumná vzorka bola kreovaná príležitostným, 
nenáhodným výberom a tvorili ju adolescenti, študenti druhého až štvrtého ročníka dvoch 
východoslovenských gymnázií (N=150; študentiek= 61%; vekový priemer bol 17,36 rokov 
(SD= 0,8125; Min-Max= 16 – 21; Med(x)= 17), pretože sú najrizikovejšiu skupinu v kontexte 
akéhokoľvek patologického správania. Okrem toho, sú označovaní za digitálnu generáciu skrz 
ich znalosti v oblasti informačno-komunikačných technológiách, ako aj času, ktorý trávia na 
sociálnych sieťach. Výskumná vzorka bola rozdelená na tých, ktorí boli obeťami a agresormi 
kyberšikanovania a tých, ktorí neboli. Medzi obete a agresorov kyberšikanovania boli radení 
všetci, ktorí s kyberšikanovaním prišli do kontaktu, či už opakovane alebo jednorazovo, 
vychádzajúc z teoretickej roviny, že aj jednorazový akt môže na jedincovi zanechať vážne 
dôsledky. Administrácia výskumného nástroja prebiehala pod vedením zodpovedného 
administrátora osobne v čase vyučovania, po predchádzajúcej dohode s vedením strednej školy.  

Pre účel predkladaného príspevku bola na získavanie údajov využitá dotazníková batéria, 
ktorá sa skladala z dvoch častí. Prvú časť tvorili otázky týkajúce sa kyberšikanovania. 
Respondenti mali odpovedať na Likertovej škále na základe frekvencie, tak z pozície obete 
kyberšikanovania (p(α)= 0,825; n= 89%), ako aj z pozície agresora kyberšikanovania (p(α)= 
0,723; n= 71%). Druhú časť tvoril Dotazník sociálnej začlenenosti od Kollárika (2008), sýtiaci 
dve oblasti a to: potrebu sociálneho začlenenia - subjektívne odzrkadlenie prežívania v kontakte 
s inými (pôvodný dotazník p(α)= 0,912, autorský výskum p(α)= 0,740) a reálnu sociálnu 
začlenenosť - subjektívne vyjadrenie správania v sociálnej interakcii (pôvodný dotazník p(α)= 
0,772, autorský výskum p(α)= 0,732). Na obe časti respondenti odpovedali áno alebo nie podľa 
toho, ako sa subjektívne stotožňujú s jednotlivými výrokmi. 

Samotná úroveň sociálneho začlenenia je veľmi dôležitým faktorom toho, čo sa odohráva 
v živote jedinca. Môže totiž dôjsť k určitej kompenzácii akéhosi neúspechu či nízkej 
obľúbenosti a jedinec sa môže začať správať patologicky. Sociálna začlenenosť je zložená z 
dvoch aspektov a preto bolo potrebné oba tieto aspekty analyzovať. Úroveň vyjadruje to, ako 
je jedinec v spoločnosti začlenený. Práve skrz toho, že nie je možné porovnať úroveň 
začlenenosti introverta a extroverta cez rovnaký meter je sociálna začlenenosť zložená z dvoch 
aspektov a to:  

• potreba sociálnej začlenenosti – vyjadruje to, aká je želaná úroveň sociálneho 
začlenenia odzrkadľujúca veľkosť a silu potreby začlenenia,  
• reálna sociálna začlenenosť – vyjadruje skutočnú úroveň začlenenia na základe 
subjektívneho hodnotenia jedinca.  
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Kombináciou môže vzniknúť u jedinca jedna z troch situácii. Pokiaľ jeho potreba začlenenia 
nebude saturovaná a teda bude väčšia ako úroveň reálneho začlenenie, vedie to ku vzniku 
pocitov osamelosti a cíti, že nie je svojím sociálnym prostredím prijímaný. Ak nastane presný 
opak a jeho potreba začleniť sa bude menšia než jeho reálne sociálne začlenenie, môže to 
vnímať ako určitý tlak a obťažovanie zo strany okolia. Ideálna situácia nastáva, pokiaľ sú tieto 
dva aspekty na rovnakej úrovni. To znamená, že jedinec cíti, že je prijímaný svojím okolím, 
má pocit spokojnosti a úspešnosti, pričom ani nerieši reálnu veľkosť svojej potreby. (Kollárik 
2008)  

Zo získaného skóre pri otázkach reálnej sociálnej začlenenosti bol nameraný medián v 
hodnote 0,5. V Tabuľke 1 možno vidieť, že 55% respondentov dosahovalo rovnakú alebo 
vyššiu mieru. Možno teda konštatovať, že títo jedinci sú aktívnejší pri nadväzovaní kontaktov 
s inými ľuďmi, sú vo vzťahu k nim otvorenejší a sú radi stredom pozornosti. Nižšiu mieru 
dosahovalo 45% respondentov, tí sú naopak pri nadväzovaní kontaktov zdržanliví, vyhýbajú sa 
kontaktu s cudzími ľuďmi, radšej sa držia v ústraní a neradi vyčnievajú z davu.  

Tabuľka 4 Deskripcia priemerného skóre potreby sociálnej začlenenosti a reálnej sociálnej 
začlenenosti 

 Potreba sociálnej  
začlenenosti  

Reálna sociálna  
začlenenosť  

n %  n %  
Nižšia miera  68 45 67 45 
Vyššia miera  82 55 83 55 

 
V prípade potreby sociálnej začlenenosti bol zistený medián 0,57. Respondenti s vyššou 

mierou (55%) sa vyznačujú až prehnanou snahou o dobré vzájomné interakcie a porozumenie 
s inými ľuďmi, starajú sa o svoj zovňajšok, chcú byť obľúbení a často krát kontrolujú svoje 
správanie, aby získali od okolia uznanie. Naopak respondenti s nižšou mierou (45%) nemajú 
záujem o dobré vzájomné vzťahy a vyhýbajú sa sociálnym kontaktom. 

Pri zisťovaní konkrétnej úrovne sociálnej začlenenosti sme vychádzali z inštrukcii v 
príručke k dotazníku. Túto úroveň predstavuje hodnota, ktorú sme získali odpočítaním 
priemerného skóre reálnej sociálnej začlenenosti od priemerného skóre potreby sociálnej 
začlenenosti. Zistili sme, že 61% respondentov dosahovalo zápornú hodnotu, čo znamená, že 
sa respondenti cítia osamelí a odstrkovaní zo strany okolia. Kladná hodnota rozdielu sa 
preukázala u 33% respondentov, ktorí sa zase naopak cítia byť obťažovaní okolím, no nemajú 
dosť síl svoje pocity dať najavo a tak podliehajú vplyvu svojho okolia. U 6% respondentoch 
vyšiel nulový rozdiel, čo znamená, že sa subjektívne cítia spokojne a úspešne v interakcii s 
inými ľuďmi (Tabuľka 2). 

 

Tabuľka 5 Rozdiel medzi reálnou sociálnou začlenenosťou a potrebou sociálnej začlenenosti 
 n % 
Sociálna začlenenosť  
 

Nulová hodnota rozdielu  9 6 
Kladná hodnota rozdielu  50 33 
Záporná hodnota rozdielu  91 61 

 



78 
 

Tabuľka 6 Spearmanov korelačný koeficient – vzťah medzi reálnou sociálnou začlenenosťou a 
potrebou sociálnej začlenenosti, agresorom kyberšikanovania a obeťou kyberšikanovania 

 Reálna sociálna  
začlenenosť 

Potreba sociálnej  
začlenenosti 

Agresor kyberšikanovania  r 0,027 -0,241*  
p(α) 0,786 0,013  

Obeť kyberšikanovania r 0,027 0,046  
p(α) 0,760 0,599  

 
Taktiež bol stanovený predpoklad, že existuje štatisticky významná súvislosť medzi 

reálnou sociálnou začlenenosťou a kyberšikanovaním. Chceli sme zistiť či reálna začlenenosť 
jednotlivca má vplyv na jeho prípadné patologické správanie – kyberšikanovanie. Ako sa 
ukázalo v Tabuľke 3, predpoklad sa nepotvrdil, teda môžeme skonštatovať, že reálna sociálna 
začlenenosť nie je prediktorom toho, že sa niekto stane agresorom kyberšikanovania. Následne 
sme sa orientovali na obeť kyberšikanovania a jej reálnu sociálnu začlenenosť. Aj v tomto 
prípade sa medzi javmi nepreukázala súvislosť. Keďže sa ale sociálne začlenenie skladá z 
dvoch aspektov, bolo potrebné overiť či existuje súvislosť nie len pri úrovni reálnej sociálnej 
začlenenosti, ale aj potrebe sociálneho začlenenia a agresorom kyberšikanovania. Na tejto 
úrovni sa už súvislosť medzi premennými potvrdila, aj keď ide o slabý negatívny vzťah, čo 
znamená, že čím je frekvencia kyberšikanovania agresora vyššia, tým je potreba jeho 
sociálneho začlenenia nižšia. Táto skutočnosť potvrdzuje teoretické vymedzenie jedincov s 
vyššou úrovňou potreby sociálnej začlenenosti, kedy sa snažia získať si svoje okolie, chcú mať 
dobré sociálne vzťahy, chcú byť v spoločnosti obľúbení a uznávaní a preto kontrolujú svoje 
správanie.  

Záver 
V období adolescencie je pre jedinca veľmi dôležité, aby mal vo svojom okolí niekoho 

blízkeho, s kým by mohol zdieľať pocity. Významnou súčasťou života sú rovesníci, vďaka 
ktorým je naplnená potreba niekam patriť. Pokiaľ je adolescent sociálne začlenený, je spokojný 
so svojím životom, nemusí saturovať tieto potreby iným spôsobom a na iných miestach 
(virtuálne prostredie). Ak však táto potreba nekoreluje so sociálnou začlenenosťou, môže to 
byť práve kyberpriestor, ktorým sa snaží túto skutočnosť zvrátiť. Prostredníctvom sociálnych 
sietí si hľadá jednotlivca či skupinu, kde by mal pocit, že je vypočutý a je súčasťou skupiny aj 
za cenu, že dané osoby nepozná alebo prejavy ich správania sú patologické. Snaha o dosiahnutie 
sociálnej začlenenosti v rámci takejto rizikovej skupiny by pre adolescenta mohlo pôsobiť ako 
„pull“ faktor (ťahať) nútiaci ho v nej zotrvať a prispôsobiť sa pravidlám a zvyklostiam, čo by 
jednoznačne viedlo k negatívnym dôsledkom.  

Pre sociálnu prácu to predpokladá výraznú príležitosť zamerania sa na úroveň začlenenia 
jednotlivcov najmä v rovesníckych školských či iných skupinách, kde by bola napĺňaná práve 
táto potreba. Zároveň je nevyhnutné komplexne sa zaoberať životnou situáciou, v ktorej sa títo 
mladí ľudia nachádzajú (stav v rodine, ekonomická situácia, zdravotný stav, psychický stav, 
sociálne začlenenie, potenciálne ich pozícia na pracovnom trhu, v škole atď.) a vnímať ich 
špecifická.  
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Systémový prístup k radikalizácii 
Systemic approach to radicalization 

Dušan Šlosár (SR) 

 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt – Problematika radikalizácie a radikalizmu je spojená so spoločnosťou a dianím 
v spoločnosti. V každej spoločnosti existujú rôzne politické a názorové prúdy, ktoré sa odlišujú 
od umiernených prúdov, ktoré vytvárajú vnútornú kohéziu v spoločnosti. Radikalizácia je často 
spojená so zmenami v spoločnosti. Prináša nový pohľad na zaužívané konvencie a vytvára nové 
rámce v živote spoločnosti. Žiaľ, častejšie negatívne prejavy, zaradili radikalizáciu 
a radikalizmus medzi negatívne javy v spoločnosti. 
Kľúčové slová –  Radikalizácia. Radikalizmus. Systém. 
 

Abstract – The issue of radicalization and radicalism is associated with society and events in 
society. There are different political and opinion currents in each society, which differ from the 
moderate currents that create internal cohesion in society. Radicalization is often associated 
with changes in society. It brings a new perspective on established conventions and creates new 
frameworks in the life of society. Unfortunately, more frequent negative manifestations have 
included radicalization and radicalism among the negative phenomena in society.  
Keywords – Radicalization. Radicalism. System. 
 

Štúdium podôb a podmienenosti radikalizácie v Slovenskej republike nie je možné 
oddeliť od aktuálneho sociálneho, ekonomického a politického kontextu, v ktorom 
radikalizácia prebieha. Radikalizácia označuje proces, v ktorom jednotlivci alebo skupiny pod 
vplyvom radikálnej politickej alebo náboženskej ideológie opustia hodnotový systém danej 
krajiny a osvoja si nový systém hodnôt, ktorý nie je v súlade so základnými princípmi 
demokratickej spoločnosti. 

Systémové teórie skúmajú fungovanie časti a celku. Z pohľadu systémovej teórie je to 
skúmanie vzťahu jednotlivca a spoločnosti. Systém je definovaný ako súbor prvkov navzájom 
závislých, ktoré sú vo vzájomnej interakcii. Tieto jednotlivé prvky sú organizované a tvoria 
celok. V tomto zmysle je potrebné konštatovať, že radikalizácia je dynamický proces, ktorý sa 
líši u každého jednotlivca, ale obsahuje niektoré základné spoločné prvky, ktoré je možné 
identifikovať a preskúmať. Existuje veľa konečných produktov procesu radikalizácie, ktoré 
zahŕňajú všetky druhy radikálnych a extrémistických skupín od násilných, až po nenásilné 
(Mareš 2005). Ale vo všetkých radikálnych skupinách sa obdobným spôsobom demonštrovala 
skupinová dynamika. 

Radikalizmus charakterizuje antisystémový postoj v určitom smere vyhrotený, ktorý 
predstavuje nepriateľskú ideológiu voči demokratickému systému. Pritom za deštruktívne, 
nežiaduce a nebezpečné v spoločnosti je nutné považovať také aktivity, ktoré pôsobia priamo, 
alebo v určitom časovom horizonte proti základným princípom demokracie a ústavnosti 
(Kupka, Laryš, Smolík 2009). 
Pojem extrémizmus vo všeobecnosti predstavuje výrazné odchýlenie sa od všeobecne 
uznávaných a v súčasnej dobe prijímaných noriem. V kontexte sociologickej roviny možno 



82 
 

hovoriť o súhrne určitých sociálno-patologických javov, ktoré sú vytvárané zväčša 
organizovanými skupinami osôb a priaznivci týchto skupín dominantne odmietajú základné 
hodnoty, normy a spôsoby správania, ktoré sú platné pre aktuálnu spoločnosť. V politike sa 
týmto vyznačuje krajne radikálny alebo výstredný postoj (Milo 2007).  

Kontext radikálneho spektra zahŕňa okrem spomínaného aj nasledovné javy (Mareš 
2003): 

• vzájomná ideologická a strategická spolupráca i medzi ideovo protikladnými skupinami, 
• tendencie ku zjednocovaniu sa do ,,vyšších“ celkov, 
• organizovanie verejných akcií, 
• intenzívne a menej skrývané šírenie ideológií a propagandistických materiálov, 
• intenzívne využívanie siete internetu ku vzájomnej komunikácii a predovšetkým 

k celoplošnému šíreniu svojich ideí, 
• úsilie o maximálny stupeň konšpirácie pri konkrétnej činnosti. 

Niektorí autori vzťahujú k termínu extrémizmus akceptáciu násilia ako prostriedku na 
presadenie cieľov. To následne môže viesť k jeho zámene, resp. stotožneniu s pojmom 
terorizmus. Napriek tomu je extrémizmus skôr spájaný s ideologickými atribútmi, či 
ideologickou pozíciou jednotlivých aktérov a terorizmus je vnímaný ako taktika (stratégia pre 
dosiahnutie cieľov) (Chmelík 2001).  

Systémovým prístupom sú najčastejšie formulované odpovede na otázky:  
• Aké vlastnosti charakterizujú radikálnu aktivitu?  
• Čo je objektom záujmu radikálnych subjektov?  
• Za akým účelom boli realizované radikálne aktivity?   
• V akom štádiu realizácie je registrovaná radikálna aktivita?  
• Aké subjekty sú zainteresované na realizácii radikálnych aktivít?  
• Kde, kedy, ako často sú radikálne aktivity realizované?  
• Akým spôsobom sú radikálne aktivity realizované?   

Bez ohľadu na úplnosť zistení, akceptáciou systémového prístupu je možné vytvoriť 
a pracovať so systémovou schémou riešeného problému radikalizácie (Bötticher, Mareš 2012). 
Systémový prístup umožňuje  skúmať a zisťovať významné systémové prvky.   

• Súdržnosť poznávaného javu, ktorá zabezpečuje aj jeho kompaktnosť. V praxi je 
skúmaná súdržnosť systému a riadenia radikálnej skupiny. Súdržnosť sa prejavuje 
najmä kompaktnosťou systému. To sa prejavuje v možných charakteristikách väzieb 
medzi jeho prvkami systému. Za takéto charakteristiky môžeme považovať najmä silu 
väzieb, dobu vzniku systému, trvanie, rozchod a opätovné vytvorenie systému. To 
v celkovom posúdení vytvára obraz o kompaktnosti organizácie.   

• Cieľové správanie sa poznávaného javu, ktorý je definovaný vlastným usporiadaním 
prvkov, ich vlastnosťami a vplyvmi okolia. Tieto faktory sú determinované genézou 
javu. Poznanie všetkých relevantných znakov javu, predstavuje optimálny stav, ktorý v 
praxi je často nedosiahnuteľný. To môže viesť k rozporom medzi očakávanými a 
reálnymi prejavmi poznávaného javu alebo správania sa systému. Pri poznávaní 
správania radikalizovaných jednotlivcov a skupín, je vhodné rešpektovať možné 
alternatívy, ktoré sú konfrontované s ich očakávaným správaním. Pri nezhode 
očakávaní a konkrétnych prejavov v systéme poznávania je potrebná ich korekcia v 
súlade s existujúcim poznaním. To môže viesť aj k prehodnoteniu miery radikalizácie 
v systéme. 

• Posúdenie dynamickej stability a adaptácie poznávaného systému, jeho schopnosti 
reagovať na okolnosti, ktoré sú spojené s konkrétnymi situáciami. Tento špecifický 
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systémový spôsob poznávania systému predpokladá predovšetkým úspešne prijatie 
neočakávaných a nepredpokladaných vplyvov prostredia na systém. Vplyvy prostredia 
môžu patriť do skupiny nepredvídateľných hodnôt. Preto je potrebné sa zamerať aj na 
to, aké faktory pôsobili v čase a mieste radikalizácie alebo jej prejavov. Poznanie 
okolností, ktoré spôsobili radikálnu situáciu v systéme, umožňuje zistiť vlastnosti, ktoré 
charakterizujú radikálne pôsobenie v systéme. Pre vznik a rozvoj radikalizácie 
v systéme sú významné vlastnosti systému a vonkajšieho prostredia, ktoré radikalizáciu 
ovplyvnili. Kombinácia vnútorných a vonkajších vlastností vytvárajú nové štruktúry 
systému. Takáto transformácia sa prejavuje v novo štruktúrovanom systéme 
poznávania. Zmeny, ktoré súvisia s radikalizáciou môžu viesť k prehodnoteniu alebo k 
zmene cieľov, deštrukcii systému. Pri poznávaní týchto zmien sú paralelne využívané 
analytické a reálne informácie z pohľadu skúmaného systému.  

• Analýza organizácie a riadenia systému (princípy spolčenie, zoskupenie, schopnosť 
vybrať a presadiť také procesy v systéme, ktoré vedú k splneniu cieľov, napr. v 
potrebnom čase). V tejto súvislosti je vhodné skúmať a hodnotiť aj ochranu radikálnej 
skupiny (vnútorná, vonkajšia; spoľahlivosť prvkov a väzieb, ktoré zabezpečujú 
aplikáciu prebiehajúcich kriminálnych aktivít, vedúcich k naplneniu vnútorných a 
najmä vonkajších cieľov, a pod.).   

• Účinnosť a efektívnosť pri dosahovaní stanovených kriminálnych cieľov, (Prečo 
dosahujú extrémisti stanovené kriminálne ciele, ako ich dosahujú a čo pritom 
využívajú? a pod.).   

 
Významným faktorom, ktorým je potrebné sa zaoberať pri riešení problematiky 

radikalizácie, sú aj jednotlivé zložky radikálneho  postoja, ktoré možno považovať za 
východisko pri práci s jednotlivcom. K zložkám radikálneho postoja môžeme zaradiť:  

• pripútanosť k ideológii ospravedlňujúcej násilie,  
• vnímanie nespravodlivosti a krívd, 
• identifikácia cieľa nespravodlivosti,  
• dehumanizácia identifikovaného cieľa,  
• internalizované mučeníctvo prejavujúce sa ochotou zomrieť za príčinu,  
• odmietanie spoločnosti a hodnôt, sociálne odcudzenie,  
• nenávisť, frustrácia, prenasledovanie,  
• potreba skupinovej väzby a spolupatričnosti k radikálnemu hnutiu,  
• problémy s identitou,  
• empatia k tým, ktorí sú mimo vlastnej skupiny (Lichner a kol. 2018). 

Zároveň je potrebné monitorovať kontextové položky, ktoré súvisia s postojmi 
radikalizovaných jednotlivcov a to:  

• používanie extrémistických webových stránok,  
• podpora radikalizovaného spoločenstva pre násilné akcie,  
• priamy kontakt s násilnými extrémistami,  
• nesúhlas s politickými rozhodnutiami, dianím v krajine. 

Na druhej strane je potrebné poznať aj ochranné prejavy, za ktoré je možno považovať 
najmä:  

• posun v radikálnej ideológii smerom k antiradikalizmu,  
• odmietanie násilia, ako prostriedku na dosiahnutie cieľov,  
• zmena pohľadu na nepriateľa, ktorý je identifikovaný radikálnym zoskupením,  
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• konštruktívna politická angažovanosť,  
• významná iná, najmä komunitná podpora. (Šlosár 2020) 

 
Systémový prístup zohľadňuje ako individuálne faktory, tak aj faktory sociálneho, 

ekonomického, politického, kultúrneho charakteru, ktoré sú prezentované najbližším, ale aj 
širším sociálnym prostredím. Budovanie systémového prístupu vyžaduje identifikáciu vplyvov 
sociálneho prostredia na prvok systému, teda na jednotlivca. Práve rozdielny vplyv 
a spracovanie podnetov prostredia jednotlivcom, vytvára premenné, ktoré sú spojené 
s konkrétnym jednotlivcom. Preto aj prijímané opatrenia musia zohľadňovať špecifiká 
súvisiace s jednotlivcom a špecifiká sociálneho prostredia. 
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Rola osamelosti a sociálnej izolácie v kontextoch radikalizmu a extrémizmu  
The role of loneliness and social isolation in the contexts of radicalism and extremism  
 
Eva Žiaková (SR), Barbora Kováčová (SR), Maria Vašutová (ČR) 
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt – Predkladaný príspevok pojednáva o rolách sociálnej izolácie a s ňou 
súvisiacej  prežívanej osamelosti v kontextoch procesu radikalizácie a extrémizmu. Sociálna 
izolácia je definovaná, ako stav redukovaného množstva sociálnych interakcií a kontaktov 
s okolím. Prostredníctvom nej dochádza k odpútaniu jedinca od predošlých sociálnych 
kontaktov, ideológií, ale i zaužívaných vzorcov správania a tvorí tak jednu z podmienok 
plnohodnotného procesu radikalizácie. Zároveň je jedným zo základných znakov 
extrémistických a radikálnych sociálnych skupín, v ktorých sa uplatňuje za účelom prehĺbenia 
skupinovej kohézie a identifikácie s extrémistickými postojmi a hodnotami skupiny na strane 
jej členov. Prežívanie akéhokoľvek z druhov osamelosti môže motivovať jedinca k aktívnemu 
pátraniu po sociálnej skupine uspokojujúcej jeho nenasýtené potreby a môže viesť k zníženiu 
nárokov kladených na referenčnú sociálnu skupinu a jej členov. Pozornosť je venovaná 
i diferenciácii ďalších rizikových faktorov vzniku radikalistických názorov jednotlivcov. 
Kľúčové slová -  Osamelosť. Radikalizmus. Extrémizmus.  
 
Abstract –  The presented paper discusses about the roles of the social isolation and 
experienced loneliness in the contexts of radicalisation process and extremism. The social 
isolation is defined as a state of the reduced social interactions and contacts with the social 
enviroment. The isolation will help the individual to detached himself from previous social 
contacts, ideologies and also from the common patterns of him behavior. Social isolation thus 
forms one of the conditions for a full-fledged radicalization process. Furthermore, it is one of 
the basic characteristics of extremist and radical social groups in which it is applied  in order to 
increase the group cohesion, and to make the group members more identified with the group´s 
values and attitudes. Experience of any kind of loneliness can motivate an individual to actively 
searching for the group that will be met his unmet needs, and its can decrease of the 
requirements for ideal reference group and members of this group. Attentions is also given to 
other factors that support the formation of radicalist ideas in individuals.  
Keywords - Loneliness. Radicalism. Extremism.  
 
Úvod  

Extrémistické skupiny saturované otvoreným konfliktom vo vzťahu k spoločnosti sa 
stávajú vážnou hrozbou súčasnej demokratickej spoločnosti. Ich stále sa zvyšujúcu početnosť 
podnecujú v pozitívnom smere i aktuálne novovzniknuté problémy súvisiace s pandemickou 
situáciou, vyvíjaný spoločenský nátlak na očkovanie ako aj nariadená sociálna izolácia občanov 
a globálne registrovaná strata dôvery v autority štátu a nimi nastolené normy a nariadenia. 
Ústredným bodom snahy o boj proti násilnému extrémizmu je aspekt zamedzenia procesu 
radikalizácie a efektívna redukcia prílivu nových extrémistov a radikalizovaných jednotlivcov. 
Ten podlieha dostupným znalostiam o charaktere  rizikových faktorov vzniku ich radikalizácie 
a extrémizmu.  
 
Definovanie kľúčových pojmov radikalizácia a extrémizmus 

Terminologické vymedzenie pojmu extrémizmus definuje jeho multidisciplinárnu 
osobitosť. Univerzálna definícia doposiaľ neexistuje. Z pozície sociológov je vyzdvihovaná 
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jeho prítomnosť v prostredí organizovaných skupín, ktoré odmietajú základné normy, hodnoty 
a spoločensky tolerované vzorce správania. Psychológia, ako ďalší zo zainteresovaných 
vedných odborov sa orientuje na aspekt vysvetlenia kauzálnych súvislostí spomínaného 
fenoménu vo vzťahu k charakteristikám extrémistických jednotlivcov. Odborníci z oblasti 
kriminológie odkrývajú konkrétne extrémistické prejavy v nadväznosti na konkrétne trestné 
činy a spomedzi súhrnu možných, striktne odmietaných noriem či spoločenských hodnôt 
venujú primárnu pozornosť najmä normám právneho a sociálneho charakteru (Smieško 2017 
in Lichner a kol. 2018). Právny poriadok Slovenskej republiky však koncept extrémizmu 
nedefinuje. Na základe nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 45/2004 o postupe 
v oblasti boja s extrémizmom a o úlohách monitorovacieho strediska rasizmu a xenofóbie je 
článkom 2, za extrémizmus považovaná akákoľvek „verbálna, grafická, fyzická alebo iná 
aktivita spojená s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, zväčša s absenciou 
hmotnej pohnútky, ktorú vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne 
vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami 
netolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, 
ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, životu, zdraviu, 
majetku alebo verejnému poriadku“. Absencia hmotných pohnútok extrémistických prejavov 
predstavuje kľúčový aspekt jeho komparácie s charakterom ostatných násilných trestných 
činov (Piliarová a Lovašová 2018).  

V širšom ponímaní extrémizmu ide o charakterizovanie akýchkoľvek prejavov na 
kontinuu vybočenia, porušenia až výrazného odklonu od línie všeobecne spoločensky platných 
a uznávaných noriem (Lichner a kol. 2018). Takto formulovaná definícia demonštruje 
heterogenitu jeho potenciálnej závažnosti a tým aj následnú dôležitosť potreby zamedzenia či 
eliminácie extrémistických a radikálnych prejavov. Je dôležité venovať dostatočnú pozornosť 
hrozbe prerastania menej závažných, často krát relatívne ignorovaných  extrémistických 
incidentov. Centrálna snaha v boji proti násilnému extrémizmu spočíva v zamedzení a narušení 
procesu radikalizácie nových extrémistov. 

Označenia radikalizácia či radikalizmus odkazujú na procesy, ktorými si jednotlivci 
osvojujú nový systém hodnôt či extrémistické presvedčenia, ktoré násilie nie len ospravedlňujú, 
ale i vnucujú ďalším osobám a postupujú tak od presvedčení a charakteristického myslenia 
k prirodzenému vyústeniu v páchanie násilných činom a protispoločenského správania (Borum 
2011). Proces radikalizácie predstavuje pomyselnú „vstupnú bránu extrémizmu“ (Marko 2016). 
Ide o integráciu špecifických mechanizmov na mikro, ale i makro úrovni, ktorých výslednicou 
je radikalizovaný jednotlivec tzv. extrémista (Borum 2011).  
 
Faktory vzniku radikalizácie a extrémizmu 

Sociálno-patologický fenomén extrémizmu podlieha multifaktoriálnej podmienenosti. 
Lichner a kol. (2018) vyčleňujú 4 skupiny rizikových faktorov pôsobiacich na vznik 
extrémistických a radikálnych myšlienok a názorov: 

• faktory vyplývajúce z prirodzených ľudských potrieb a tendencií k impulzivite, 
agresívnemu správaniu a nedostatočnej sebakontrole vlastných impulzov, 

• faktory rodinného kruhu, akými sú nevhodná výchova či nedostatočnosť väzieb 
rodiny na sociálne inštitúcie, 

• expozícia politicky motivovaného násilia a prezentácia násilných vplyvov 
skupín či médií, 

• faktory negatívne ladených štýlov zvládania záťaže.  
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Poukazujú tiež na význam celospoločenského situačného kontextu (politických, 
ekonomických či historických okolností), ako najčastejšieho z determinujúcich faktorov 
extrémizmu (Lichner a kol. 2018).  

V rámci teoretickej základne prezentovanej problematiky sú vymedzené i ďalšie 
kategórie faktorov podnecujúcich proces radikalizácie, a to ako na ekonomickej 
(individualizácia, nezamestnanosť, sociálna neistota, strata ekonomických väzieb),  
individuálno-psychologickej (osobnostná výbava a črty) (Lichner a kol. 2018), tak i na 
psychosociálnej úrovni (Bačová a Žiaková 2018). Psychosociálna perspektíva faktorov 
extrémistického správania vyzdvihujú autori činiteľ skupinovej roly, konkrétne tendenčnosť 
neadaptibilných sociálnych outsiderov k extrémistickému správaniu v spoločnosti (mladí ľudia 
bez vzdelania, nezamestnaní či vojaci prepustení z armády). Rovnako i aspekt hľadania zmyslu 
života a svojho „miesta vo svete“  úzko spätý s prítomnosťou prežívanej existenciálnej 
osamelosti (Zinchenko, Perelygina a Zotova 2016). V rámci kategórie psycho-sociálnych 
činiteľov podpory vzniku extrémizmu u mladých uvádza Schubarth (2000 in Štefančík a kol. 
2013) rozsiahly zoznam príkladov zahrňujúc napr. osobnú skúsenosť sociálneho vylúčenia 
v detstve, sociálny tlak, vysoké nároky okolia v súčinnosti so strachom zo zlyhania či frustráciu 
z vlastného spoločenského statusu mladého jedinca.  

Diferenciácia rizikových faktorov vzhľadom k úrovni ich vplyvu a pôsobenia podľa De 
Meera a kolektívu (2015) špecifikuje:  

• faktory mikroúrovne, zahrňujúce súkromné udalosti života jednotlivca, akými 
sú osobné krízy, prebiehajúce vnútorné konflikty a rovnako i náročné životné 
udalosti, 

• faktory mezoúrovne v rámci, ktorých približujú význam skupinovej dynamiky, 
vnútroskupinového tlaku, skupinových procesov a silu propagandy,  

• faktory makroúrovne, kam radia súhrn globálnych negatívnych javov, akými sú 
vojny, teroristické útoky a ďalšie.  

Zvláštnu úlohu zohráva i subjektívne prežívanie vzájomnej nerovnosti 
či nespravodlivosti medzi jednotlivcami, a to v priamej, zažitej (Michel 2019), ale i nepriamej 
forme (Angus 2016), inštitucionalizovaná diskriminácia (Allan et al. 2015), skúsenosť 
s depriváciou a segregáciou či sociálne vylúčenie (Christmann 2012). Prezentované skutočnosti 
potvrdzujú silnú závislosť príslušnosti k radikalizovaným a extrémistických skupinám, či 
ideológiám a charakteristík sociálneho prostredia obklopujúceho takto determinovaných 
jednotlivcov (Helmus 2009).  

Kľúčovým prvkom vzniku extrémistických myšlienok je nízka kvalita sociálnych 
vzťahov a siete jednotlivcov, narušená sociálna štruktúra, frustrácia z nedostatku 
spoločenského kontaktu ako aj strach z odmietnutia. Dominujú prirodzené potreby 
spolupatričnosti a sociálneho začlenia, sprevádzané neadekvátnosťou uvedomenia si 
spoločenskej závažnosti členstva v referenčnej sociálnej skupine, na úkor túžby po získaní 
sociálnej opory (Lichner a kol. 2018). 

V priebehu procesov skupinovej dynamiky, ktorá je autormi radená k faktorom 
mezoúrovne, podliehajú neradikalizovaní jednotlivci narušeniu systému ich sociálnych väzieb 
a ich následnej náhrade patologickými (extrémistickými, radikálnymi) väzbami a interakciami. 
Diskutuje sa o potenciálnej dostatočnosti stretnutia s jediným charizmatickým zástancom 
extrémizmu v pozícii tzv. mentora. V prípade, že nasýti neuspokojené potreby frustrovaného 
jednotlivca a poskytne mu dostatočné pochopenie, môže prebehnúť rýchly proces radikalizácie 
s následným úspešným regrutovaním nového radikalizovaného jedinca (De Meere et al. 2015). 
Popri účinnosti charakteristík skupinovej dynamiky (Borum 2011; De Meere et al. 2015) 
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definujú Harris, Gringart a Drake (2014) osobitú skupinu faktorov vzniku extrémizmu 
a radikalizácie na úrovni sociálnej skupiny. 
 
Prežívaná osamelosť a sociálna izolácia v kontexte radikalizmu a extrémizmu 

K sociálne sýteným rizikovým faktorom radikalizácie patrí i sociálna izolácia a z nej 
potenciálne vyplývajúca prežívaná osamelosť. Nápadná podobnosť laického chápania 
prezentovaných pojmov vyzýva k ich vzájomnej terminologickej diferenciácii. Sociálna 
izolácia je všeobecne definovaná ako objektívny stav nízkeho počtu sociálnych interakcií 
a zriedkavého sociálneho kontaktu s inými ľuďmi (Wu 2020). Práve sociálna interakcia tvorí 
živnú pôdu pre proces poskytovania, ale i prijímania sociálnej opory, ktorá je jedným z 
kľúčových protektívnych faktorov osamelosti.  

Nedostatok či úplná absencia sociálnych kontaktov, tak v mnohých prípadoch priamo 
podmieňuje prežívanie osamelosti. Avšak ani v špecifickej situácii redukovaného kontaktu 
s inými ľuďmi či úplnej absencie sociálnych interakcií sa však nemusíme cítiť osamelo. 
Existencia prežívanej osamelosti je podmienená momentom uvedomenia si subjektívne 
vnímanej nedostatočnosti kvality či kvantity sociálnych interakcií jednotlivca (Bačová 
a Žiaková 2019). Existujúca sieť sociálnych vzťahov s prostredím by mala napĺňať osobné 
potreby vzájomného zdieľania a medziľudskej participácie jednotlivca. Práve aspekt 
subjektívne prežívanej nedostatočnosti existujúcich vzťahov a interakcií či ich kvality 
jednotlivca podnecuje k explorácii a rýchlejšieho vstupu do nových sociálnych skupín, 
extrémistické skupiny nevynímajúc.  

Charakter prežívanej osamelosti variuje v rôznych formách. Autormi je rozlišovaných 
niekoľko špecifických druhov. Žiaková (2008) diferencuje z psychologického hľadiska 
kognitívnu, behaviorálnu a emocionálnu osamelosť. Kognitívna osamelosť reprezentuje 
nedostatok sociálneho zdieľania na filozofickej či intelektuálnej úrovni. Absencia sociálnych 
vzťahov, v ktorých by sme mohli zdieľať spoločné aktivity vyúsťuje v existenciu behaviorálnej 
osamelosti. Emocionálnu osamelosť definuje v súvislosti s neplnením potrieb citovej 
angažovanosti a lásky. Weiss (1973) nazerá na vymedzenie druhov prežívanej osamelosti 
prostredníctvom širšej perspektívy a rozlišuje len dva druhy. Zástupcom kvantitatívneho 
nedostatku  sociálnych interakcií a väzieb je osamelosť sociálna. Kvalitatívny nedostatok 
blízkych vzťahov charakterizuje termínom emocionálna osamelosť.  

Na aspekt sociálnej izolácie a jej rolu v kontexte radikalizácie a extrémizmu je možné 
nazerať z viacerých hľadísk. Fenomén sociálnej izolácie a osamelosti je priamo účastný už 
v  procese radikalizácie jednotlivcov. Sageman (2011) opisuje jeden z mechanizmov pôsobenia 
radikalizátorov, kedy dochádza k cielenej snahe o odpútanie a obmedzenie kontaktu 
jednotlivca s jeho existujúcim sociálnym prostredím, čím vyvolávajú situáciu sociálnej izolácie 
a reštrukturalizácie systému sociálnych vzťahov jednotlivca. Bez narušenia existujúcich väzieb 
a ich následnej reštrukturalizácie v prospech radikalizovanej či extrémistickej sociálnej 
skupiny by bola efektivita procesu radikalizácie podstatne nižšia. 

V ďalšom ohľade plní sociálna izolácia úlohu jednej zo samotných základných 
charakteristík dynamiky extrémistických a radikalizovaných sociálnych skupín. Izolácia 
vnútorných „in group“ členov od nečlenov podporuje kohéziu extrémistickej sociálnej skupiny. 
Členovia prežívajú vzájomnú závislosť a sekundárne tak prehlbujú aj svoju vnútornú 
identifikáciu s presvedčeniami a hodnotami extrémistickej skupiny.. Nejde však len o izoláciu 
v zmysle fyzickej neschopnosti podieľať sa na neobmedzených sociálnych kontaktoch 
a interakciách s okolím. De Meere s kolektívom (2015) vymedzujú tzv. ideologickú sociálnu 
izoláciu, v rámci ktorej dochádza k ohradeniu názorov, presvedčení a celkovej ideológie „in 
group“ členov extrémistickej sociálnej skupiny od názorov spoločnosti, v ktorej žijú.  

Na základe týchto skutočností predstavuje sociálna izolácia jeden z dôležitých faktorov 
podieľajúcich sa ako na realizácii procesu radikalizácie, tak i na udržiavaní ich účasti a zotrvaní 
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v sociálnej skupine. Osamelosť plní na základe silne prežívanej potreby uspokojiť frustrované 
a nesaturované potreby spolupatričnosti, afiliácie, ale i potreby prejaviť sa úlohu motivačného 
faktora v procese aktívneho vyhľadávania nových sociálnych interakcií a väzieb. Tieto 
základné ľudské potreby sú bytostne dôležité. Silná potreba jednotlivca niekam patriť môže byť 
v konečnom dôsledku silnejšia, než jeho vnútorná identifikácia s ideológiou vybranej 
extrémistickej či radikalizovanej skupiny (Sageman 2011). 
 
Záver 
  Aj napriek relatívne menej ohrozujúcim extrémistickým prejavom skupín 
lokalizovaných na území Slovenskej republiky v porovnaní s ďalšími štátmi sveta vystáva 
potreba ustálenej a najmä efektívnej koncepcie boja proti extrémizmu. Netreba však zabúdať 
na zameranie pozornosti zainteresovaných odborníkov v prospech faktorov, ktoré  determinujú 
a podnecujú vznik malých sociálnych skupín všeobecne. I správanie a rozhodovanie 
jednotlivcov motivovaných prežívaním sociálneho odcudzenia, osamelosti či sociálnej izolácie 
disponuje potenciálom k podnecovaniu procesov radikalizácie a extrémisticky ladenej 
tendenčnosti ich spoločenského správania. 
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Rodina ako faktor radikalizácie mládeže. Môže rodina radikalizovať? 
Family as a radicalization factor. Can family radicalise? 
 
Tomáš Šeďo (SR), Vladimír Lichner (SR) 
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt – Príspevok je venovaný problematike radikalizmu u mládeže. Existuje mnoho 
faktorov, ktoré majú tendenciu byť radikalizátorom. Sú to predovšetkým sociálne faktory, ktoré 
pôsobia na rôznych úrovniach medziľudských vzťahov. V našom príspevku sme sa venovali 
rodinnému prostrediu ako faktoru radikalizácie. Následne sme predložili kvantitatívny výskum 
realizovaný v roku 2021 v mestách Tornaľa a Rimavská Sobota s celkovým počtom 
respondentov 96. Na základe teoretických poznatkov sme následne analyzovali jednotlivé 
výsledky. Najvýznamnejším zistením bolo potvrdenie preberania radikálnych myšlienok od 
rodičov. 
Kľúčové slová – Mládež. Rodina. Radikalizácia. 
 
Abstract – This paper is dedicated to the problematics of radicalism among the youth. There 
are many factors that have the tendency to radicalize young people. In particular, social factors 
are the ones that influence the youth on various levels of interpersonal interactions. The object 
of this paper was family as a radicalization factor. Subsequently, we presented quantitative 
research that was realised in 2021 in Tornaľa and Rimavská Sobota with 96 total respondents. 
Based on theoretical knowledge, we evaluated the analysis that we had made. The most 
significant finding was the confirmation of radical views adoption from parents. 
Keywords – Youth. Family. Radicalization. 

 
Úvod 

Pod pojmom „proces radikalizácie“ myslíme akýsi proces osvojovania si negatívnych 
myšlienok, hodnôt, názorov, či postojov voči konkrétnej skupine spoločnosti, ktoré vo svojej 
podstate ukrývajú nenávistné názory. Obzvlášť dôležitá je potreba venovať sa procesu 
radikalizácie u mladých ľudí. Priebeh osvojovania protidemokratických myšlienok založených 
na opresii, diskriminácii, nenávisti, či obviňovania istej skupiny ľudí vo významnej miere 
ovplyvňujú spoločenské (sociálne) faktory, ktoré sa stali záujmom našej práce. Hovoríme tu 
o rôznych sociálnych vzťahoch medzi mladým človekom a jeho okolím, rodinou, inými 
skupinami ľudí či spoločnosťou. Pre mladého človeka je nesmierne dôležité byť súčasťou 
niečoho väčšieho, mať silné a zdravé spoločenské vzťahy, ktoré ho motivujú a posúvajú v jeho 
vývine. No pokiaľ sú tieto vzťahy nahradené patologickými vzťahmi, založenými na 
kolektivizácii a hlásaní nenávisti prostredníctvom „my a oni“, dá sa predpokladať, že bude jeho 
ďalší „zdravý“ sociálny vývin narušený. V tomto príspevku sa venujeme predovšetkým 
rodinnému prostrediu. Z hľadiska poskytnutia sociálnej opory a podpory je rodina kľúčovým 
faktorom vo vývine mladého človeka. Má mu zabezpečiť priaznivé životné podmienky. No na 
druhej strane tu hrozí osvojenie protidemokratických myšlienok od svojich rodičov. Tento 
proces môže nastať z toho dôvodu, že rodičia sú v živote mladého človeka často vzorom, 
mentorom alebo osobou, na ktorú mladý človek vzhliada. 

 
Mládež ako súčasť spoločnosti 

Bělík a kol. (2017) vymedzujú mládež ako určitú sociálnu skupinu, ktorá je 
neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti a predstavuje predovšetkým prechod medzi detstvom 
a dospelosťou. Je preto náročné vymedziť presnú vekovú hranicu tohto vývinového obdobia. 
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Čavojská (2019) poznamenáva, že toto obdobie je sprevádzané bio-psycho-sociálnymi 
zmenami, ktoré pripravujú mladého človeka na osamostatnenie sa od primárnej rodiny. Ďalšími 
úlohami tohto obdobia môžu byť príprava na ďalšie (vyššie) štúdium,  na pracovnú kariéru 
a príprava na zakladanie vlastnej rodiny. Na skupinu mládeže nazerá z dvoch hľadísk a to 
z hľadiska ontogenetického (biologického) a hľadiska sociologického, ktoré vymedzuje 
skupinu mládeže ako veľmi špecifickú skupinu, ktorá zohráva v spoločnosti jedinečnú funkciu. 
Geeraerts (2012) hovorí, že jedným z dôležitých procesov v živote mladého človeka, je proces 
hľadania a formovania identity. Meeus (2011) tento jav opisuje ako tzv. „štádium moratória“, 
v ktorom je jedinec náchylnejší na experimentovanie s rôznymi myšlienkami a názormi. 
Predstavuje to možnosť vývinu v pozitívnom, žiaducom duchu, no na druhej strane je to aj 
priestor pre ukotvenie patologických aspektov spoločenského fungovania.  Veľmi významnú 
funkciu skupine mládeži pripisujú Emme a Ideke (2015), a to ako jedného z potenciálnych 
regulátorov mieru v krajine. Od tohto sa ďalej odvíja aj celková stabilita národa. Sobotková 
a kol. (2014) zdôrazňujú dôležitosť sociálnych vzťahov mladého človeka a to akousi 
konceptualizáciou sociálnych vzťahov. Vytvára sa tu morálny obraz a schopnosť nazerať na 
sociálne vzťahy kriticky. Bronfenbrennerov bio-ekologický model človeka (1974 In: Ollson 
2011) apeluje na dôležitosť interakcie medzi mladým človekom a prostredím. Táto interakcia 
podľa neho produkuje ľudský rozvoj. 

Rodina ako jeden z veľmi významného sociálneho okolia mládeže pre ňu vytvára akýsi 
bezpečný priestor z pohľadu priaznivého vývinu v období dospievania. Nasledujúce riadky 
Vám prinesú bližší pohľad na dôležitosť rodiny v živote mladého človeka. 

 
Dôležitosť rodiny v živote mladých ľudí 
  Rodinu môžeme chápať ako prvú sociálnu skupinu, do ktorej sa človek po narodení 
dostáva. Odohráva sa tu primárna socializácia, od ktorej závisí spôsob interakcie jedinca s jeho 
okolím. Úlohou rodiny je pripraviť potomka k tomu aby sa mohol začleniť do spoločnosti 
a plnohodnotne do nej prispievať.  

Výsledky mapovania hodnotovej orientácie obyvateľov 32 krajín Európy 
medzinárodného porovnávacieho výskumu EVS (In: Hovanová a Šlosár 2020, s.52), 
interpretujú nasledovné významy a funkcie, ktoré sú pre rodinu najdôležitejšie. Vymedzuje ich 
nasledovne: „Rodina sa znovu objavuje ako jedinečná a nenahraditeľná hodnota, rodina 
pomáha členom rodiny zachovať si integritu poskytovaním stability uprostred rýchlo sa 
meniaceho sveta, rodina je zdrojom osobnej, skupinovej i národnej identity, rodina je 
významným činiteľom socializácie a individualizácie členov rodiny, rodina ako jediný sociálny 
útvar v sebe spája biologický, psychologický a sociálny rozmer“. 

Na druhej strane môže byť rodinné prostredie aj faktorom ohrozenia z pohľadu 
osvojenia si patologických návykov u mladého človeka. Tieto faktory môžeme rozdeliť do 
troch kategórií, ktoré bližšie charakterizuje Lovašová (2014). 

1. Rizikové faktory na strane mladého človeka.  Môžu tu byť zaradené biologické 
anomálie (problémy pri pôrode, či raste), výrazné temperamentné črty ako súčasť 
psychických procesov, fyzické, psychické či emocionálne znevýhodnenie, trauma, 
alebo vystavenie asociálnej rovesníckej skupine. 

2. Rizikové faktory na strane rodiny. Sú to osobnostné faktory ako depresie, nedostatočné 
ovládanie impulzov, týranie v detstve, štruktúra rodiny, sociálna izolácia a mnoho 
ďalších. 

3. Rizikové faktory na strane sociálneho prostredia. Hovoríme o sociálno-ekonomickom 
statuse, nezamestnanosti rodičov, izolácii rodiny, diskriminácii rodiny a pod. 
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Dôležitosť medziľudských vzťahov a interakcia medzi mladými ľuďmi je pre ich 
priaznivý vývin nespochybniteľná. Na druhej strane, ak je interakcia medzi mladým človekom 
a jeho okolím založená na istých patologických prvkoch, hrozí tu osvojenie sociálnej patológie 
a tým je ohrozený aj priaznivý vývin mladého človeka. Jedným z rozšírených nežiaducich 
prvkov je hlásanie nenávisti voči istým skupinám spoločnosti. Táto nenávisť je založená na 
socio-demografických odlišnostiach a má tendenciu budovať napätie v spoločnosti. Ako to je 
v prípade narastajúceho napätia a jej ignorancie zvykom, následne môže vyústiť do aktívneho 
konfliktu. Pre opísanie procesu osvojovania nenávistných myšlienok používame pojem 
radikalizácia. Nasledujúca kapitola pojednáva práve tejto problematike. 

 
Vymedzenie radikalizácie 

Podľa Bělíka a kol. (2017) radikalizmus vychádza zo smeru, ktorého stúpenci počas 
časov osvietenstva sa snažili o významné sociálno-kultúrne zmeny, predovšetkým v otázkach 
slobody a jej celkového chápania. Jeho základom je orientácia na zmenu myslenia a správania 
a to predovšetkým na existujúci demokratický systém či spoločenskú hierarchiu. Lichner 
(2018) chápe radikalizmus ako nástroj ovplyvňujúci spoločnosť, a to vplyvom silnej ideológie, 
ktorá núti ľudí konať proti istým spoločenským skupinám. Ďalej ho chápe ako následok napätia 
medzi určitými sociálnymi skupinami. Na druhej strane Šefančík (2013) poukazuje na fakt, že 
radiálne myšlienky či hodnoty nemusia byť priamo v rozpore s demokratickými hodnotami, ale 
nachádzajú sa na okraji akceptovateľných možností spoločenských zmien. Freek de Meere et 
al. (2015 s. 26) v projekte YCARE definujú tieto znaky pre radikalizáciu: 

• „Radikalizácia je individuálny proces, ale aj skupinový, a preto by sa mali brať do úvahy 
nielen psychologické, ale aj sociálne faktory. 

• Charakterizuje ju odmietanie legitímnosti existujúceho nariadenia.  
• Môže viesť k nenásilným, rovnako ako aj k násilným taktikám a teroristickým činom.  
• Obsahuje procesy ideologickej/sociálnej izolácie od spoločnosti a dichotomických 

svetových názorov. 
• Ide v podstate o proces zmeny, čoraz viac ospravedlňujúci medziskupinový konflikt.“ 

Možný vplyv rodiny na radikalizáciu mladých ľudí 
O vplyve rodičov na radikalizáciu existuje viacero literárnych zdrojov, v ktorých napr. 

Epstein (2006) či Duriez a Soenens (2009) tvrdia, že neexistuje jednoznačná odpoveď na 
otázku, ako rodičia ovplyvňujú radikalizáciu. Maccoby a Martin (1983) tvrdia, že 
najpozitívnejšia kombinácia vo výchove je kombinácia „rodičovského tepla“ a kontroly. 
Takáto interakcia pomáha pri morálnom vývine a prosociálnom správaní mladého človeka. Na 
druhej strane nedostatok podpory, dohľadu, tvrdá disciplína, nedôsledné rodičovstvo či rodičia 
delikventi zvyšujú šance na rozvoj mladých deviantov s disociálnym, niekedy dokonca 
s asociálnym správaním. Rodičia majú vplyv na radikalizáciu mládeže priamo a nepriamo. 

• Priamy vplyv znamená, že rodičia ovplyvňujú názory, hodnoty a správanie detí.  
Všeobecne hovoríme o medzigeneračnom prenose ideológií, ktoré sa zakladajú 
na predsudkoch a stigmatizácii. Pels a De Ruyter (2012) zistili, že významná 
zhoda existuje pri prenose rasových predsudkov z generácie na generáciu, a to 
na krajne pravicovej scéne. Je to preto, že deti majú svojich rodičov za svoje 
vzory, ktorých myšlienky a hodnoty aj zdieľajú. Takisto sa „dedia“ aj 
protimigračné a xenofóbne myšlienky, ktoré si mladí ľudia od svojich rodičov 
preberajú a dlho v nich pretrvávajú.   

• Nepriamo to je prostredníctvom vplyvu multikontextov, v ktorých žijú. Tento 
jav pôsobí na jemnejšej úrovni než priamy vplyv. Konflikty medzi rodičmi môžu 
ovplyvniť kvalitu interakcie s ich deťmi. Nízka kvalita interakcie medzi rodičmi 
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a deťmi môže viesť k jej ešte väčšiemu poklesu až do chvíle, kedy rodičia 
nemusia vedieť zachytávať žiadne signály zo strany dieťaťa. Bigo a kol. (2014) 
tak hovoria, že nestabilnou rodinnou situáciou sa môže posilniť proces 
radikalizácie.  

V prácach Malečkovej (2003) a Silke (2008), ktoré sa venujú štúdii terorizmu, sa našla 
jasná súvislosť medzi rodinným zázemím, ktoré je poznačené chudobou, depriváciou, 
a členstvom v extrémistickej skupine. Na druhej strane výskum Christmann (2012, In Hardy 
2018), ktorá skúmala skupinu moslimských radikálov, dospel k záveru, že vzorka pochádzala 
z veľmi širokého spektra rodinných prostredí. Coolsaet (2011) spomína, že Európska komisia 
založila v roku 2006 expertnú skupinu pre násilný extrémizmus, ktorá ako jeden z faktorov pre 
proces radikalizácie uvádza rozvrátenú rodinu, zneužívanie návykových látok, rodinné násilie 
či stratu rodinného príslušníka. Samozrejme, strata príslušníka priamo nevplýva na 
radikalizáciu mladého človeka, ale okolnosti za ktorých sa udalosť udiala, môžu upozorniť 
a zvýšiť vnímanie pozostalého na istú spoločenskú skupinu. Pochopiť vplyv rodičov 
extrémistov na radikalizáciu ich detí je náročné, nakoľko títo rodičia často žijú uzavretým 
spôsobom. V niektorých prípadoch sa rodičia vyhýbajú sociálnym intervenciám, a to častým 
sťahovaním a častou zmenou ich mena. Určitou izoláciou rodiny pred sociálnym okolím dieťa 
vyrastá v prostredí, o ktorom si myslí, že je správne a odobratím z rodiny alebo odchodom 
z takéhoto rodinného prostredia si dieťa musí vybudovať novú identitu. Mnohokrát si toto 
mladý človek vysvetľuje negatívne, prichádza o dôveru a podporu zo strany rodičov a môže 
prechádzať aj traumou. Zaujímavý pohľad ponúka Trevor (1999; In Coffé, Voorpostel 2010), 
ktorý hovorí o rodových rozdieloch pri preberaní radikálnych názorov od rodičov. Hovorí 
o tom, že muži (chlapci) prejavujú v politickej socializácii väčšiu nezávislosť. Vyplýva z toho, 
že ženy (dievčatá) majú väčšiu tendenciu preberať tieto názory a identifikovať sa s politickou 
straníckosťou rodičov.  Z výskumu Pétiovej z roku (2017) sa dozvedáme, že predsudky 
a názory získané od rodičov a príbuzných sú na druhom mieste najčastejších príčin 
sympatizovania detí a mladých ľudí s extrémistami. Percentuálna hodnota tejto premennej na 
základných školách je 49,6%, na gymnáziách  je to 65,6%, na stredných odborných školách 
44,6% a na stredných priemyselných školách je percentuálne zastúpenie tejto premennej 
najnižšie - 41,4%. Vedci skúmajúci násilný extrémizmus a radikalizáciu tvrdia, že príbuzenské 
a kamarátske vzťahy s človekom vnímaným ako extrémista majú vplyv na jednotlivca a môžu 
zvýšiť jeho sklon k podobným názorom. Tieto vzťahy, vnímané ako zmysluplné, ponúkajú 
jednotlivcom psychologické, občas materiálne a ekonomické výhody. (Atran 2010) 

 
Metódy a metodika výskumu 

Na to, aby sme vedeli nájsť odpovede na naše výskumné otázky a následne vyhodnotiť 
hypotézy, sme použili kvantitatívny výskum. Zber dát prebiehal prostredníctvom 
neštandardizovaného dotazníka. Na základe súčasnej situácie a protipandemických opatrení 
sme sa rozhodli dotazníky distribuovať predovšetkým online metódou, a to cez webovú 
stránku www.survio.sk. Následne sme oslovovali rôzne základné a stredné školy a jedno 
reedukačné centrum prostredníctvom e-mailu. Náš neštandardizovaný  dotazník bol 
anonymný a skladal sa z dvoch častí. Prvá časť obsahovala 44 konkrétnych tvrdení týkajúcich 
sa rôznych úrovní radikalizácie, ktoré napokon celkovo zahŕňali radikalizáciu ako takú. Na 
tieto tvrdenia sa mohlo odpovedať na škále 1 – úplne nesúhlasím až po 5 – úplne súhlasím. 
Test reliability vyhodnotil Cronbachovu alfu na hodnotu 0,974. Na základe tejto hodnoty sme 
sa rozhodli údaje z dotazníka vyhodnotiť tak, ako sme to predpokladali pri zostavovaní 
dotazníka t.j. tvrdenia sme ponechali v pôvodných zneniach a nebolo potrebné žiadne tvrdenie 
vyradiť z dotazníka. Druhá časť dotazníka sa skladala zo 7 socio-demografických 
charakteristík. Zisťovali sme rod respondentov, vek (informačne), druh rodiny, charakteristiku 
bydliska, rizikové správanie rodičov, sociálne vzťahy s okolím, ktoré vykazuje prvky 
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radikalizácie a zažitú sociálnu krivdu. Niektoré z týchto charakteristík boli rozpracované na 
viac častí, aby sme získali podrobnejšie informácie. Dáta z prvej časti sme napokon 
vyhodnocovali v spojení s druhou časťou dotazníka a zisťovali sme, ktoré socio-demografické 
vlastnosti mládeže majú potenciál ju ohroziť z pohľadu radikalizácie. Dotazník sme 
vyhodnocovali neparametrickými metódami, na základe charakteru distribúcie dát 
a vykonaných testov normality. Na výpočet korelačných koeficientov sme použili 
Spearmanov korelačný koeficient a na výpočet kauzálno-komparatívnych štatistík sme použili 
Man-Whitnney U test. 

Výsledky výskumu  
Celkový počet respondentov (96) bol výrazne nižší ako počet, s ktorým sme plánovali 

pracovať. Súčasná situácia a protipandemické opatrenia spôsobili to, že sa dotazníky posielali 
výlučne online metódou. Oslovovali sme viaceré školy na území Slovenskej republiky, no 
odozva bola výrazne nižšia ako sme očakávali. Výskumu sa zúčastnili študenti gymnázia 
v Tornali (20%) a gymnázia v Rimavskej Sobote (57%). Ďalšiu skupinu respondentov tvorili 
adolescenti z reedukačného centra v Tornali (27%), kde sa výskumu zúčastnili výlučne chlapci. 
Dotazníky sme po dohode s centrom posunuli riaditeľovi, ktorý zabezpečil distribúciu 
dotazníkov v centre. Zber dát prebiehal v mesiacoch február a marec 2021. 

 
Obrázok č.1 – rozloženie respondentov na základe typu rodiny 

 
Poslednú socio-demografickú charakteristiku respondentov tvoril typ ich rodín. Až 55% 

respondentov uviedlo, že ich rodinné prostredie je tvorené oboma rodičmi  a zvyšných 45% 
respondentov sa kategorizovalo do ďalších piatich alternatívnych možností. Tak ako pri type 
bydliska, u respondentov z reedukačného centra nás zaujímal typ ich rodiny pred začatím 
reedukácie a nevytvárali sme špeciálnu kategóriu prispôsobenú ich súčasného pobytu v centre. 
Pri výbere možnosti bývania „so známym“ sme mali na mysli iného člena rodiny okrem 
rodičov.  

Obrázok č.2 – Priemerná hodnota všetkých respondentov 

 
Graf č.2 opisuje priemernú hodnotu miery radikalizácie všetkých respondentov. Otázky 

dotazníka boli smerované tak, že čím vyššiu hodnotu respondent uviedol, tým má vyššie sklony 
k radikálnym či extrémistickým myšlienkam. Priemernú hodnotu 1,9 môžeme zaradiť medzi  
hodnoty s nižšími sklonmi k radikalizácii, avšak odpovede jednotlivých respondentov sa 
výrazne vymykali tejto priemernej hodnote.   
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Tabuľka 1 – štatisticky významné rozdiely miery radikalizácie  na základe typu rodiny 1 

  n x U Z p (α) 
Miera 
radikalizácie 

Úplná rodina 53 1,7 832,5 -2,267 0,023 

Ostatné možnosti 43 2,2 
 

Štatisticky významné rozdiely na základe typu rodiny ako potenciálneho faktora 
ohrozujúceho mladého človeka z pohľadu radikalizácie nám interpretuje Tabuľka č.1. 
Respondentov sme tu rozdelili na dve skupiny. V prvej skupine sú respondenti, ktorí 
v dotazníku uviedli, že bývajú s oboma rodičmi a v druhej skupine sa nachádzajú respondenti 
zo všetkých iných typov rodín t.j. tí, ktorí bývajú len s jedným rodičom, s jedným rodičom 
a jeho partnerom, so známym, resp. s niekým iným. Hladina p(α) dosiahla hodnotu 0,023 čo 
nám určuje, že na našej výskumnej vzorke existujú štatisticky významné rozdiely na základe 
týchto dvoch kategórií rodín. Priemerná hodnota respondentov z úplných rodín je 1,7 a 
respondenti, ktorých sme skombinovali do spoločnej kategórie „ostatné možnosti“ dosiahli 
hodnotu 2,2. Je teda zrejmé, že výsledky indikujú zvýšenú radikalizáciu v rodinách, kde 
respondent nežije spolu s oboma rodičmi.  

 
Tabuľka 2 – štatisticky významné rozdiely miery radikalizácie  na základe typu rodiny 1 
   n x U Z p (α) 
Miera 
radikalizácie 

Obaja 
rodičia/otec/mama 

75 1,8 580 -1,843 0,65 

Ostatné možnosti 21 2,3 
 
 Ďalšie rozdelenie na základe typu rodiny sme kategorizovali tak, že v prvej skupine sa 

nachádzajú respondenti, ktorí uviedli, že bývajú s oboma rodičmi, resp. aspoň s jedným 
rodičom bez jeho partnera. Hladina p(α) dosiahla hodnotu 0,65, ktorá je nad úrovňou štatistickej 
významnosti. Výsledky priemerov 1,8 a 2,3 vykazujú rozdiely v miere radikalizácie, no 
hodnota štatistickej chyby je vyššia t.j. výsledky testu rozdiely naznačujú, no zatiaľ 
nepotvrdzujú. Máme tu za to, že aj napriek tomu, že respondent žije aspoň s jedným rodičom, 
klasická rodina, kde respondent žije s oboma rodičmi, pôsobí bezpečnejšie. Ďalšie delenie 
respondentov na základe typu rodiny sme z kvantitatívnych dôvodov nerealizovali. 
 

Tabuľka č.3 – štatisticky významné rozdiely miery radikalizácie na základe rodinných vzťahov 
respondenta vykazujúcim radiálne/extrémistické prvky 

  n x U Z p (α) 
Miera 
radikalizácie 

Žiaden z mojich rodičov nemá 
sklony k extrémizmu 

63 1,7 706 -
2,578 

0,010 

Aspoň jeden z mojich rodičov 
má sklony k extrémizmu 

33 2,3 

Miera 
radikalizácie 

Nemám známeho (rodinného 
príslušníka), ktorý má sklony k 
extrémizmu 

49 1,7 884 -
1,965 

0,049 

Mám známeho (rodinného 
príslušníka), ktorý ma sklony k 
extrémizmu 

47 2,1 
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Tabuľka č. 3 bola zameraná na hľadanie štatisticky významných rozdielov na základe 
sociálneho okolia (rodiny) respondenta. V prvej analýze sa nám potvrdil štatistický významný 
rozdiel s hladinou významnosti p(α) 0,005. Názory rodičov, môžu pôsobiť veľmi ovplyvňujúco 
na mládež. Podľa Pels a De Ruyter (2012) existuje zhoda medzi „dedením“ radikálnych 
názorov napr. proti iným rasám, ale aj na iných úrovniach radikalizácie. Taktiež sa našli 
štatisticky významné rozdiely v druhej analýze. Respondenti, ktorí majú známeho – rodinného 
príslušníka (alebo viacerých) s radikálnymi či extrémistickými postojmi, dosiahli vyššiu mieru 
radikalizácie.  
 

Tabuľka č.4 – štatisticky významné rozdiely miery radikalizácie na základe rizikového správania 
rodičov 

  n X U Z p(α) 
Miera 
radikalizácie 

Žiaden rodič nevykonal násilný 
čin 

78 1,7 406,5 -2,780 0,005 

Aspoň jeden z mojich rodičov 
už vykonal násilný čin 

18 2,7 

Miera 
radikalizácie 

Ani jeden z mojich rodičov 
nemal konflikt, ktorý by bol 
nenávistne (extrémisticky) 
motivovaný 

73 1,7 357 -4,151 < 0,001 

Aspoň jeden z mojich rodičov 
už mal konflikt, ktorý by bol 
nenávistne (extrémisticky) 
motivovaný 

23 2,7 

Miera 
radikalizácie 

Ani jeden z mojich rodičov 
nemá sklon k agresívnemu 
správaniu 

72 1,7 570,5 -2,489 0,013 

Aspoň jeden z mojich rodičov 
má sklony k agresívnemu 
správaniu 

24 2,4 

 

Z hodnôt p(α) tabuľky č. 5, je zrejmé, že vo väčšine prípadov existujú štatisticky 
významné rozdiely v rizikovom správaní rodičov a miere radikalizácie respondentov. Prvá 
analýza interpretuje násilný čin zo strany rodiča. Jedna z charakteristík radikalizácie je taktiež 
hlásanie nenávisti, mnohokrát aj prostredníctvom násilia. Respondenti, ktorých rodičia už 
vykonali takýto čin, mali štatisticky vyššiu hodnotu miery radikalizácie než druhá skupina 
respondentov. Následne sme hľadali štatisticky významné rozdiely u respondentov, ktorých 
rodičia mali konflikt s osobou inej farby pleti, vierovyznania či sexuálnej orientácie. Hladina 
významnosti p(α) < 0,001, jednoznačne interpretuje, že respondenti, ktorých rodičia sa 
už niečoho podobného zúčastnili, dosiahli vyššiu hodnotu miery radikalizácie. Ide taktiež 
o násilie páchané na niekom, avšak tu sledujeme extrémisticky motivované skutky. Posledná 
analýza je venovaná všeobecným sklonom k agresívnemu konaniu. Ako sme už spomínali, 
násilie a agresívne konanie je často sprevádzané pri radikálnych či extrémistických 
myšlienkach a skutkoch. 

Diskusia 
 

Nami realizovaný výskum prebiehal počas mesiacov február a marec 2021 a zúčastnilo 
sa ho 96 respondentov. Zistenie, ktoré sme namerali budeme v nasledujúcej časti porovnávať 
s výskumami, ktoré boli realizované na území Slovenskej republiky a taktiež aj v zahraničí.  
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Prvým porovnaním je celková miera radikalizácie respondentov t.j. priemer všetkých 
otázok dotazníka, ktoré sa týkajú výlučne radikalizácie. Nášho výskumu sa zúčastnilo 96 
respondentov (61% chlapcov a 39% dievčat) vo veku 14-19 rokov. Výskumu radikalizácie 
Danish National Ethical Guidelines for Research, ktorý opisuje Ozer (2018), sa zúčastnili 2 
skupiny študentov stredných škôl. Prvú skupinu tvorilo 364 dánskych študentov stredných škôl 
(65% dievčatá, 33,2% chlapci a 1,1% neuviedlo svoj rod) vo veku 16-20 rokov. Druhú skupinu 
respondentov tvorili študenti stredných škôl zo Spojených štátov amerických v počte 332 
(65,9% dievčatá, 33% chlapci a 1,1% neuvidelo svoj rod) vo veku 17-20 rokov. Výsledok 
nášho výskumu dosiahol na 5-bodovej Likertovej škále hodnotu 1,9. Táto hodnota nepoukazuje 
na zvýšenú radikalizáciu našich respondentov v priemere, avšak je potrebné dodať, že hodnoty 
jednotlivých respondentov boli výrazne rozdielne. Výskum realizovaný v Dánsku 
a v Spojených štátoch amerických sa hodnotil na 7-bodovej Likertovej škále. Hodnota 
dánskych študentov dosiahla priemer 2,31 a hodnota študentov zo Spojených štátov 
amerických priemer 2,68. Ak si tieto zahraničné hodnoty prekonvertujeme zo 7-bodovej škály 
na 5-bodovú podľa Lewis, Sauro (2020) (1=1; 2=2,5; 3=4; 4=5,5; 5=7), hodnota dánskej vzorky 
je viac podobná tej našej, no sále je o niečo vyššia. Rozdiel medzi našim výskumom a dvomi 
zahraničnými môže spočívať v počte respondentov, rodovom zložení či inej diverzite 
študentov. Rozdiely medzi priemernými hodnotami takisto ovplyvňuje spoločenská situácia 
v krajine, kultúrne vzorce, množstvo prisťahovalcov a ich akceptácia v spoločnosti či množstvo 
a kvalita preventívnych a deradikalizačných programov. 

Podľa Radicalisation Awareness Network (2017) 15-20% mládeže, ktorá vyzerá 
radikalizovane, len provokuje svojim správaním. Ďalších 60% prípadov tvorí mládež, ktorá 
prechádza krízou identity a tvorí najohrozenejšiu skupinu z pohľadu radikalizácie. Poslednú 
skupinu  (15-20%) tvoria jedinci, ktorí sú skutočne radikalizovaní a z pohľadu de-radikalizácie 
je s nimi najťažšia práca. To, ako vážne mladý človek myslí svoje tvrdenia a aké má postoje, je 
možné zistiť len podrobnejšou prácou. Z výskumu Pétiovej (2019) vyplýva, že len 3,1% žiakov 
a študentov sa stotožňuje s radikálnymi a extrémistickými názormi. Keď si vyberieme tie 
najvyššie priemerné hodnoty z nášho výskumu (3,7; 3,8; 4,1; 4,7; 4,9) zistíme, že 5% našich 
respondentov má podobne osvojené radikálne, či extrémistické myšlienky. 

  
 Záver 
 

Príspevok bol venovaný rodinnému prostrediu ako možnému katalyzátoru 
radikalizačného procesu. Text je členený do piatich kapitol. Prvé tri kapitoly boli teoretické. 
Druhá bola empirická, nakoľko obsahovala výsledky výskumu radikalizácie mládeže 
z pohľadu rodinného postrieda ako faktoru radikalizácie. Následne sme naše výsledky 
porovnávali v diskusii s obdobnými výskumami.  

To, prečo sa jedinec radikalizuje, môže byť ovplyvňované viacerými faktormi. To, s 
kým sa mladý človek stretáva a aké vzťahy s jeho okolím vytvára, bezprostredne vplýva na to 
ako sa jeho osoba bude formovať a vyvíjať. Hrozí tu osvojovanie patologicky nenávistných 
myšlienok a názorov smerujúcich k ostatným ľudom na základe socio-demografických 
odlišností. Ako už spomíname, zdravé rodinné prostredie má nenahraditeľný zmysel v živote 
mladého človeka. Výsledky nášho výskumu potvrdili očakávania, že rodinné prostredie, ktoré 
vykazuje prvky radikalizmu alebo extrémizmu, bude vplývať na osvojenie radikálnych či 
nenávistných myšlienok u mladých členov rodiny. Vychádzajúc z teoretických poznatkov sme 
potvrdili „dedenie“ takýchto myšlienok.  

V diskusii sme priniesli prehľad obdobných štúdií. Výsledky našich a zahraničných 
výskumov boli v mapovacej rovine podobné a v niektorých rovinách sa aj zhodovali. 
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Školské násilie. Súčasnosť vs. minulosť 
School violence. Present vs. the past 
 
Lenka Olšavská (SR), Soňa Lovašová (SR) 
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt – V priebehu posledného desaťročia sa zvýšila miera rozpoznávania charakteru a 
dopadu násilia na deťoch. Napriek tomu ostáva tento fenomén nedostatočne zdokumentovaný. 
Príspevok v teoretickej rovine pojednáva o školskom násilí a opisuje jeho význam, formy, 
pričom v súvislosti s výberom foriem násilného správania je aplikovaná selekcia podľa 
zahraničných autoriek Kwast a Laws. Ponúka prehľad záverov z rôznych výskumov školského 
násilia u nás a v zahraničí a na ich základe v empirickej časti príspevok prekladá návrh projektu 
výskumu. Jeho cieľom je overiť najviac vyskytujúce formy školského násilia a identifikovať 
aktuálnu mieru násilného správania v školskom prostredí s dôrazom na násilie v troch formách, 
a to študent (agresor) – študent (obeť), študent (agresor) – učiteľ (obeť) a učiteľ (agresor) – 
študent (obeť). Záver príspevku obsahuje návrh projektu výskumu, ktorý je realizovaný 
dotazníkovou formou s využitím troch metodík, a to Dotazníkom o školskom násilí - revidovaný 
(CUVE-R), Dotazníkom vnímania školskej klímy a Dotazníkom rizikového správania (RSI). 
Kľúčové slová – Školské násilie. Škola. Šikanovanie.  
 
Abstract – In the last decade, the degree of recognition of character and impact of violence on 
children was increased. Nevertheless, this phenomenon remains insufficiently documented. 
The contribution in the theoretical plane deals with the school violence and describes its 
importance, forms, with a selection according to the foreign author of Kwast and Laws in 
connection with the selection of violent behavior. It offers an overview of conclusions from 
various school violence research with us and abroad and on their basis in the empirical 
contribution translates research project. Its aim is to verify the most occurring forms of school 
violence and identify the current peace of violent behavior in the school environment with an 
emphasis on violence in three forms, and the student (aggressor) - student (victim), student 
(aggressor) - teacher (victim) and teacher ( aggressor) - student (victim). The Contribution 
Conclusion contains a proposal for a research project that is implemented by the questionnaire 
with the use of three methodologies, and the Questionnaire on School Violence - Revised 
(CUVE-R), the questionnaire of school climate perception and risk behavior (RSI) 
questionnaire (RSI). 
Key words –  School violence. School. Bullying. 
 
Úvod 

Násilné správanie v školách sa vyskytuje v ktoromkoľvek ročníku. Dokonca v 
najnižších ročníkoch sa stretávame s niektorými formami násilného správania, deti sa medzi 
sebou bijú, no neraz sa takto správajú aj voči ďalším deťom a učiteľom, hovoria Kwast a Laws 
(2007). Zrealizované vedecké výskumy preukázali vekovú rôznorodosť pri prejavoch 
školského násilia, a keďže Juhasová a Gatial (2019) vnímajú proces dospievania ako proces s 
krátkym trvaním a intenzívnymi kľúčovými zmenami v organizme, ktoré majú silný vplyv 
na bio-psycho-sociálne hľadisko, rozhodli sme sa i my pri skúmaní problematiky školského 
násilia zamerať prioritne na túto životnú periódu.  

Vedecké zistenia potvrdzujú, že škola sa stáva prediktorom vzniku rizikového správania 
a v tomto kontexte bude náš príspevku zaujímať vývoj školského násilia, jeho formy a minulé 



102 
 

a súčasné realizované výskumy, ktoré nám zároveň poodkryjú dáta súvisiace s výskytom násilia 
v školskom prostredí v krajinách, kde sa vedecké štúdie dlhodobo realizujú (v kontexte násilia 
na školách sa na Slovensku realizovalo niekoľko vedeckých výskumov, no zahraničie, kde 
problematika násilia páchaného na školách sa dlhodobo skúma, nám poskytne globálne 
informácie súvisiace s násilím v školách na celom svete).  

Za výskumný nástroj sme zvolili techniku dotazníka, ktorým sa pokúsime overiť 
najviac vyskytujúce formy školského násilia a identifikovať aktuálnu mieru násilného 
správania v školskom prostredí s dôrazom na násilie v troch formách, a to študent (agresor) 
– študent (obeť), študent (agresor) – učiteľ (obeť) a učiteľ (agresor) – študent (obeť). Výber 
dotazníkovej formy s využitím troch metodík, a to Dotazníkom o školskom násilí - revidovaný 
(CUVE-R), Dotazníkom vnímania školskej klímy a Dotazníkom rizikového správania (RSI) 
pokladáme za najefektívnejší z hľadiska voľby problematiky, počtu respondentov a získavania 
a spracovania údajov.  

Školské násilie a jeho formy 
Súčasná situácia na školách potvrdzuje nevyhnutnosť hlbšieho preskúmania 

problematiky školského násilia, a preto príspevok prioritne pojednáva o školskom prostredí ako 
o mieste, kde riziko vzniká, prebieha a zároveň rokmi akceleruje. V danom kontexte 
spomenieme pohľad autora Šatánka (2004), ktorý hovorí, že škola v procese komplexnej 
výchovy disponuje opatreniami na odhalenie vzniku osobnostných deformácií u študentov 
alebo nebezpečenstva ich vzniku v ranom štádiu. Z dôvodu disponovania plnohodnotnými 
informáciami o podmienkach života a výchovy študentov, ich potrebách, záujmoch, vzťahoch 
a kontaktoch sa stala škola ideálnym miestom na aplikáciu sociálnych zásahov, hovorí autor. 
Úlohou školy je v začiatkoch postrehnúť a ohlásiť nedostatky vo výchove adolescenta, aby sa 
pozornosť zle fungujúcej rodine neposkytovala až keď sa nachádza v kritickom stave, ako to 
bežne býva. Vzájomné súvislosti, medzi rodinným a školským prostredím a ich vplyvmi na 
vývin a samotné správanie adolescentov, bádame v Šatánkovej propagácii dobrej rodinnej 
výchovy, ktorá stavia školu a učiteľov do roly sprostredkovateľov, pričom participáciou pri 
utváraní korektného režimu rodinného života detí pomáha pri budovaní pozitívne pôsobiaceho 
školského prostredia.  

V našom príspevku sa zameriavame prioritne na oblasť mikrosystému, hoci si 
uvedomujeme, že svoju rolu zohrávajú aj ďalšie faktory mezo a makro systému 

Škola sa stala významným prostredím, v ktorom deti a mladí strávia väčšinu času svojho 
bežného dňa. Sarková (2013 str. 5) vysvetľuje, že „je to dôležitý čas života, pretože práve počas 
tohto obdobia sa u nich formujú, okrem iného, aj základy vzorcov ich fyzického i psychického 
zdravia v dospelom veku.“  

Násilné správanie vnímajú Ngoc et. al. (2020) ako správanie so širokým rozsahom 
prejavov. Termín školské násilie používajú na opis násilného správania v školskom prostredí 
alebo násilných činov školského veku. Tento pojem zároveň zahŕňa celý rad násilných činov 
rôzneho stupňa, od neverbálnych až po verbálne činy, od jednoduchých činov až po 
nepriateľské činy, agresiu, vandalizmus a ubližovanie iným, tvrdia autori.  
 
Formy školského násilia 

Násilie sa používa v príbuznom význame ako pojem agresia. Vyjadruje však skôr 
spôsob, akým sa agresia uskutočňuje. Základ násilia tvorí predovšetkým fyzické násilie 
a jedným z jeho charakteristických znakov je úmysel. Je dôsledkom istého druhu ľudského 
konania, ktoré je zámerné, tvrdia Smíková a Kopányiová (2013). Na základe výsledkov štúdií, 
ktoré ukázali, že deti sa najčastejšie stávajú svedkami násilia v situáciách v domácom prostredí; 
v škole či inom vzdelávacom zariadení; v zariadeniach, ako napríklad sirotince, detské domovy; 
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vo väzení či v nápravno-výchovných zariadeniach; na pracovisku; a v komunitách, sme sa 
rozhodli aplikovať selekciu foriem školského násilia podľa autoriek Kwast a Laws (2007). 
Medzi formy školského násilia radia:  

• Násilie zo strany vyučujúcich: učitelia praktizujú fyzické násilie, napríklad ak sa žiaci dôkladne 
nepripravili na vyučovanie (106 štátov ešte stále neschválilo zákony zakazujúce fyzické násilie 
v školách); 

• Kruté zaobchádzanie a ponižovanie zo strany vyučujúcich: učitelia môžu kričať na žiakov, či 
ich menovať prezývkami (Kwast a Laws 2007); 

• Fyzické a psychické šikanovanie zo strany spolužiakov: žiaci môžu biť alebo tyranizovať 
mladších spolužiakov. Najčastejšie tu ide o verbálne formy násilného správania (osočovanie či 
používanie prezývok), ale ani fyzické násilie nie je zriedkavé, informujú Kwast a Laws (2007). 
Štúdia OSN o násilí páchanom na deťoch považuje šikanovanie skôr za vzorec správania než za 
izolovanú udalosť. Najčastejšou formou šikanovania je verbálna šikana, ktorá, ak sa 
nekontroluje, môže viesť aj k fyzickému násiliu. Štúdia zdôrazňuje, že takmer každé 
šikanovanie má sexuálny alebo rodový charakter a je zamerané na vyvíjanie tlaku na deti, aby 
sa prispôsobili kultúrnym hodnotám a sociálnym postojom, najmä tým, ktoré definujú vnímané 
mužské alebo ženské roly (Úrad generálneho tajomníka OSN pre násilie na deťoch v roku 
2012); 

• Sexuálne násilie a násilie na základe pohlavných znakov: dievčatá sa stávajú obeťami 
verbálnych poznámok, zneužívania alebo znásilnenia v budove školy, či cestou do školy (vo 
väčšine prípadov zo strany učiteľov a/ alebo spolužiakov) (Kwast a Laws 2007).  
Spomenuté súvislosti nás primäli k bližšiemu preskúmaniu vývoja školského násilia, 

a to prostredníctvom preštudovania údajov domácej a zahraničnej literatúry zaoberajúcej sa 
jednotlivými prípadmi násilia na školách u nás a v zahraničí.  
 
Vývoj školského násilia v zahraničí 

Zmerať rozsah a hĺbku násilia na deťoch je zložité a faktom je, že môže mať veľké 
množstvo foriem (fyzické, sexuálne, emocionálne), môže sa odohrávať v rozličnom prostredí 
(doma, v škole, na pracovisku alebo cez internet) a môže byť páchané jednotlivcami (rodičia a 
iní opatrovatelia, rovesníci, partneri, autority i cudzinci) aj skupinami. Niektoré druhy násilia 
sú lepšie zdokumentované než iné v závislosti od možností krajiny a investície do 
zhromažďovania dát, konštatuje Frederique (2020). Získané údaje nasvedčujúce tomu, že 
školské násilie sa stalo celosvetovým problémom, nás nasmerovali k preskúmaniu konkrétnych 
prípadov školského násilia. Z dôvodu existencie veľkého počtu organizácii zaoberajúcich sa 
problematikou mládeže a s ňou súvisiacich sociálno-patologických javov, sme sa rozhodli pre 
získanie náležitých informácii prebádať dôležité dokumenty dvoch medzinárodne známych 
organizácií, a to World Healh Organization (ďalej WHO) a Organizácie Spojených Národov 
(ďalej OSN).  
 
Prehľad zistení z realizovaných výskumov školského násilia v zahraničí 

V posledných desaťročiach boli školy vykresľované ako nebezpečné, čo je téma 
posilnená vo filmoch ako Džungľa na tabuli a Opri sa o mňa a v spravodajských médiách. V 
skutočnosti sa dennodenne stretávame s príbehmi v správach o deťoch a dospievajúcich, ktorí 
sú obeťami agresie alebo zločinu v škole, alebo sú samotnými prenasledovateľmi. V danom 
kontexte uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov školského násilia v zahraničí.  

National School Safety Center (1999) - vo februári 1996 v Moses Lake v štáte 
Washington zastrelil čestný študent nižšej strednej školy svojho učiteľa matematiky a dvoch 
študentov vysokovýkonnou puškou; 

National School Safety Center (1999) - v máji 1998 bol v Springfielde v Oregone 
vylúčený študent po tom, čo si do školy priniesol pištoľ kalibru .32. Nasledujúci deň zabil 
svojich rodičov doma a potom vystrelil na spolužiakov a zamestnancov v školskej jedálni; 
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McCabe et. al. (2020) - od roku 2000 došlo v Spojených štátoch k približne 200 streľbám 
na školách.  

OSN (2012)- v rokoch 2003 až 2005 v mnohých rozvojových krajinách v rámci 
Globálneho prieskumu zdravia študentov na školách (ďalej GSHS) zistil veľké rozdiely 
v národných skúsenostiach: v Číne (Peking) 17% dievčat a 23% chlapcov (vo veku 13 – 15 
rokov) uviedlo, že boli šikanovaní v predchádzajúcich 30 dňoch a v Zambii sa tieto čísla zvýšili 
na 67% u dievčat a 63% u chlapcov. Informácie z európskych krajín, hoci nie sú striktne 
porovnateľné, naznačujú podobne veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami: na najnižšom 
konci stupnice 15% dievčat a chlapcov vo Švédsku vo veku 11, 13 a 15 rokov uviedlo, že boli 
šikanovaní „zopárkrát za posledných pár mesiacov“, pričom toto číslo stúplo na 44% u dievčat 
a na 56% u chlapcov v Portugalsku a na 64% u dievčat a na 65% u chlapcov v Litve. (Úrad 
generálneho tajomníka OSN pre násilie na deťoch v roku 2012) 

OSN (2012) - podľa údajov zverejnených v roku 2005 bolo 6,2% študentov v Nemecku 
a 1,1% v Belgicku vystavených sexuálnemu zneužívaniu. V prípade učiteľov, ktorí sa zapájajú 
do sexuálneho zneužívania, ich postavenie im často poskytuje určitý stupeň imunity voči 
následkom ich činov alebo môžu využívať nerovnomerné mocenské vzťahy na svoju ochranu. 
(Úrad generálneho tajomníka OSN pre násilie na deťoch v roku 2012) 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 2018 – informuje o poznatkoch zo 
zahraničných výskumov realizovaných vo Veľkej Británii, USA, Kanade a Austrálii v rokoch 
2005 – 2007 a uvádzajú, že obeťou kyberšikany sa stalo 25 – 35 % detí.  

OSN (2012) - počas školského roka 2007-2008 v USA uviedlo 32 percent študentov vo 
veku 12 až 18 rokov, že boli šikanovaní. Z týchto študentov 21% uviedlo, že boli raz alebo 
dvakrát za mesiac šikanovaní; 10% uviedlo, že boli šikanovaní raz alebo dvakrát týždenne; 
a 7% uviedlo, že boli denne šikanovaní. Takmer 9% uviedlo, že boli fyzicky zranení v dôsledku 
šikanovania; 

McCabe et. al. (2020) - od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 došlo v Spojených štátoch k 
celkovo 56 násilným úmrtiam spojeným so školou, čo zahŕňalo 46 vrážd, 9 samovrážd a 1 
úmrtie v dôsledku právneho zásahu; 

McCabe et. al. (2020) - v roku 2018 spustilo 13-ročné ruské dievča streľbu z plynovej 
pištole a zranilo sedem žiakov siedmeho ročníka. 

Správy zo zahraničia poukazujú na fakt, že napriek dlhodobému monitorovaniu 
a evidencii aktuálnej situácie školského násilia na zahraničných školách, rizikové správanie 
dospievajúcich v podobe násilného správania stále eskaluje. Získané údaje potvrdzujú 
závažnosť tohto súčasného problému a zvyšujú potrebu nájsť vhodné riešenia na jeho 
odstránenie.  
 
Vývoj školského násilia na Slovensku  

Na Slovensku sa problematike školského násilia venuje viacero organizácii či právnych 
dokumentov. Spomenieme aktuálnu smernicu č. 36/2018 o prevencii a riešení šikanovania 
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 
2018. Smernica stanovuje školám jasné mantinely v tom, ako majú k šikanovaniu pristupovať 
a ako ho majú riešiť. Druhým je Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a 
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý určuje každému 
povinnosť informovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o takom 
ohrození. Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 24 z 15. januára 2014 schválila Národnú 
stratégiu na ochranu detí pred násilím a zriadenie Národného koordinačného strediska pre 
riešenie problematiky násilia na deťoch ako samostatnej organizačnej súčasti Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Deťom a mládeži je na ministerstve vnútra 
určená systémová služba pre obete trestných činov – Pomoc obetiam (v realizácii odboru 
prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR od roku 2017). Detské obete sa môžu 

https://prevenciakriminality.sk/p/potrebujem-pomoc
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obrátiť na pracovníkov ôsmich informačných kancelárií pre obete trestných činov zriadených v 
sídlach klientskych centier/okresných úradov v každom kraji. V neposlednom rade 
spomenieme Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý sa aktívne podieľa na udržiavaní 
zdravia detí a mládeže prostredníctvom kooperácie s neziskovými organizáciami. Prevencia 
kriminality mládeže sa podľa druhu preventívneho prostriedku realizuje prostredníctvom: 

1. Trestného práva a iných zákonných opatrení; 
2. Osobitných preventívnych opatrení, ktoré majú charakter mimotrestných opatrení 

(štátna správa, cirkev, široká verejnosť,..). (Michalcová 2006) 
Koordinátori prevencie doplnili preventívne programy týkajúce sa evidencie a analýzy 

školského násilia, preto spomenieme niektoré z nich: projekt Len medzi nami, Primárna 
prevencia, Pre teba, Vzťahy v triede, Naša trieda, naša partia, Násilie a šikanovanie v školách, 
Prevencia a eliminácia agresivity a šikanovania v školskom prostredí, Kyberšikana, Ovce, 
Emka to vie, Druhý krok, Povedz stop šikanovaniu, Prevencia kyberšikanovania, Komunikačné 
technológie a my, Kozmo, Šikanovanie a kyberšikanovanie, Správajme sa priateľsky, 
Správame sa bezpečne a iné (Janková 2020). 
 
Prehľad zistení z realizovaných výskumov školského násilia na Slovensku  

Štúdium domácej literatúry nás doviedol k záveru, že realizácia vedeckých výskumov 
školského násilia na Slovensku nenapreduje do takej miery, aby sa situácia na školách viditeľne 
zlepšovala. Na rozdiel od zahraničia, ktoré dlhodobo a podrobne skúma problematiku 
školského násilia (za posledné desaťročia vzniklo množstvo štúdií analyzujúcich takmer všetky 
formy školského násilia (študent-študent, študent-učiteľ, učiteľ-študent)), slovenské výskumy 
sa v minulosti venovali prevažne oblastiam „klasického“ šikanovania a kyberšikanovani, avšak 
za posledné roky nastal v kontexte skúmania školského násilia a jeho odstránenia progres, 
čomu nasvedčujú aj následné výskumné závery. 

Situáciu v školskom prostredí na základe zistených údajov vyhodnotil výskumník Fico 
(2017) nasledovne: v škole zažilo násilie 57 % detí zo strany spolužiakov a 19 % detí zo strany 
zamestnancov školy. V prepočte na celú populáciu 8. a 9. ročníka je to zo strany spolužiakov 
49 700 - 53 000 detí a zo strany zamestnancov 15 300 – 18 000 detí. Sexuálne obťažovanie 
zamestnancom školy uviedli 4 % detí, čo v celkovom odhade tvorí 2 900 – 4 100 detí. V 
školskom roku 2019/2020 sa s problémom šikanovania stretla väčšina škôl (86,3 %). 
Šikanovanie sa častejšie vyskytovalo v základných než v stredných školách, podľa typu strednej 
školy častejšie v gymnáziách než v stredných odborných školách. S vyšším počtom obyvateľov 
v sídle školy sa miera šikanovania znižovala a vo vzťahu ku kraju bola menej rozšírená v 
Košickom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji v porovnaní s ostatnými piatimi krajmi. 
Oproti roku 2016 sa miera šikanovania zvýšila. Vážnejšie prejavy ako vyhrážky a zastrašovanie 
sa vyskytovali v 45,4 % a fyzické útoky až v 40,1 % sledovaných škôl. Rovnako ako „klasické“ 
šikanovanie aj kyberšikanovanie (73,6 %) sa vyskytovalo vo väčšine škôl, ale o niečo nižšej 
miere. Výskyt oboch javov spolu súvisí, tam kde sa vyskytuje klasické šikanovanie, sa aj vo 
výrazne väčšej miere vyskytuje kyberšikanovanie. Na rozdiel od klasického šikanovania sa 
významné rozdiely zistili iba vo vzťahu k stupňu vzdelania. Podobne sa aj kyberšikanovanie 
vyskytuje vo väčšej miere v základných školách. (Janková 2020) Výskum Pétiovej (2015) 
uviedol, že so šikanovaním má osobné skúsenosti až 21,2% študentov základných a stredných 
škôl. S násilím v školskom prostredí sa stretávajú žiaci vo veku 12-17 rokov (72,6%). 
Zaujímavé je, že žiaci skúmaných škôl sa pomerne často stali obeťami šikanovania, čo uviedlo 
až 24,5% respondentov, pričom častejšiu skúsenosť s tým mali chlapci (37,5%) ako dievčatá 
(13,8%). Na otázku, aké útoky sa objavujú v ich triede, uviedli študenti gymnázií nasledovné: 
nadávanie (66%) respondentov, ignorovanie (9%) respondentov a výskyt bitiek (23%) 
respondentov. 
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Na základe zistení dokážeme povedať, že pojem „násilie“ má široký význam 
a neprejavuje sa iba fyzickými činmi. Zahŕňa akékoľvek správanie, ktoré vážne podlomuje 
fyzickú alebo psychickú bezpečnosť a pohodu zamestnancov a študentov školy. Vyššie 
spomenuté údaje sa stali východiskom pre následné porovnanie zahraničných a slovenských 
výskumov a podkladom pre vytýčenie nasledujúcich záverov:  

• Existujú rozdiely v prejavoch a dôsledkoch školského násilia u nás a v zahraničí – rozdiely 
vidíme hlavne v kvantite násilných činov na školách, pričom zahraničie uvádza väčšie množstvo 
prejavov školského násilia (dokonca so smrteľnými dôsledkami); 

• Problematika školského násilia je podrobnejšie a dlhodobejšie skúmaná zahraničnými 
výskumníkmi než slovenskými, čomu nasvedčujú fakty z minulých a súčasných správ 
a výskumov; 

• Tvorbu a uplatnenie intervenčných opatrení v súvislosti so školským násilím aplikujú vo väčšej 
miere zahraničné školy pomocou školského sociálneho pracovníka, a to tak, že:  

1. dlhodobo implikuje rozličné sociálno-psychologické metódy a techniky na odstránenie 
alebo zmiernenie násilných prejavov na školách; 

2. uplatňujú rolu sociálneho pracovníka v školských zariadeniach (najčastejšie v podobe 
interného zamestnanca). 

Na Slovensku nepoznáme oficiálnu pozíciu školského sociálneho pracovníka, avšak 
v blízkej dobe sa očakáva legislatívne ukotvenie tohto pojmu, a to prostredníctvom Slovenskej 
komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorá ako stavovská organizácia 
sprvu potrebuje iniciovať odbornú diskusiu s ministerstvami (Ministerstvom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SK a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) o potrebe 
systematického riešenia sociálnych problémov žiakov na školách a možných riešeniach 
súčasnej situácie. 

Z predstavených výskumov vyplýva potreba realizovať ďalší výskum, ktorý 
predkladáme v nasledujúcej kapitole s názvom Návrh projektu výskumu.   
 
Návrh projektu výskumu 

O šikanovaní či násilí v školskom prostredí sa hovorí a píše pomerne veľa, pričom 
väčšinou ide o šikanovanie uskutočňované medzi žiakmi či násilie zo strany učiteľa páchaného 
na žiakoch. Dané dve roviny školského násilia sú podrobnejšie skúmané viacerými 
slovenskými a zahraničnými odborníkmi (Lovašová, Šiňanská, Halachová, Lichner 2013; 
Netzelmann, Steffan, Angelova 2016; Sejčová 2019 a pod.). V danom kontexte pokladáme za 
nevyhnutné spomenúť autorku a odborníčku Zuzanu Strýčkovú (2011) z Katedry pedagogiky 
FHPV PU, ktorá pokladá osobnosť učiteľa za najdôležitejší formujúci činiteľ pre úspech 
výchovno-vzdelávacej činnosti školy, nakoľko sa prostredníctvom jeho osoby uskutočňujú 
takmer všetky výchovno-vzdelávacie i mimoškolské činnosti školského prostredia. Autorka si 
však myslí, že v dnešnej spoločnosti profesia učiteľa upadá, s čím podľa jej názoru súvisí aj 
podceňovanie učiteľov a negatívne prejavy na ich osobu zo strany kolegov, rodičov, vedenia a 
žiakov. 

Na základe vyššie spomenutých faktov (zaujali nás hlavne negatívne prejavy zo strany 
žiakov) sme sa rozhodli preskúmať aj tretiu rovinu školského násilia (žiak (agresor) – učiteľ 
(obeť)), a to prostredníctvom vyhľadania a štúdia jednotlivých vedeckých výskumov a ich 
výsledkov. 

Jednotlivé zistenia nám pomôžu pripraviť unikátny spôsob prebádania situácie na 
slovenských školách, a to pomocou kvantitatívneho výskumu, ktorého zámerom je:  

1. Identifikácia aktuálnej miery školského násilia na slovenských stredných školách 
(rodové rozdiely); 
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2. Overenie vybraných faktorov školského prostredia (školská klíma, typ školy, sociálny 
pracovník na škole). 

  
Výskumný cieľ  

Cieľom návrhu projektu výskumu je overiť najviac vyskytujúce formy školského 
násilia a identifikovať aktuálnu mieru násilného správania v školskom prostredí s dôrazom 
na násilie v troch formách, a to študent (agresor) – študent (obeť), študent (agresor) – učiteľ 
(obeť) a učiteľ (agresor) – študent (obeť). Pre zjednodušenie terminológie budeme rozlišovať: 

I. Typ školského násilia študent (agresor) – študent (obeť); 
II. Typ školského násilia študent (agresor) – učiteľ (obeť); 
III. Typ školského násilia učiteľ (agresor) – študent (obeť). 

 
Výskumné otázky 

1. Existujú rozdielne formy školského násilia na školách? 
2. Existujú rodové rozdiely pri výskyte školského násilia na školách? 
3. V ktorom type školy je vyššia miera výskytu školského násilia? 
4. Existujú rozdiely v miere výskytu školského násilia na škole, kde je uplatnená 

pozícia sociálneho pracovníka? 
5. Aké súvislosti existujú medzi optimálnou školskou klímou a školským násilím v 

nami vybraných školách? 
 
Premenné  
Závislé premenné – forma školského násilia; školská klíma. 
Nezávislé premenné – rod; typ strednej školy, pozícia školského sociálneho pracovníka. 
 
Hypotézy 
HH1: Predpokladáme, že najčastejšie sa vyskytuje pri školskom násilí forma šikanovanie. 
HH2: Predpokladáme, že existujú rodové rozdiely v školskom násilí na školách. 

VH1: Predpokladáme, že v I. Type násilia študent (agresor) – študent (obeť) sú 
častejšími obeťami chlapci ako dievčatá. 
VH2: Predpokladáme, že v II. Type násilia študent (agresor) – učiteľ (obeť) sú 
častejšími obeťami učiteľky ako učitelia. 
VH3: Predpokladáme, že v III. Type násilia učiteľ (agresor) – študent (obeť) sú 
častejšími obeťami chlapci ako dievčatá. 

HH3: Predpokladáme, že je vyššia miera výskytu školského násilia na stredných odborných  
školách. 

VH1: Predpokladáme, že v I. Type násilia študent (agresor) – študent (obeť) je vyššia 
miera výskytu školského násilia na stredných odborných školách. 
VH2: Predpokladáme, že v II. Typ násilia študent (agresor) – učiteľ (obeť) je vyššia 
miera výskytu školského násilia na stredných odborných školách. 
VH3: Predpokladáme, že v III. Type násilia učiteľ (agresor) – študent (obeť) je vyššia 
miera výskytu školského násilia na stredných odborných školách. 

HH4: Predpokladáme, že na škole, kde je uplatnená pozícia sociálneho pracovníka je nižšia 
miera školského násilia. 

VH1: Predpokladáme, že uplatňovaním pozícia sociálneho pracovníka na školách sa 
znižuje miera výskytu školského násilia v I. Type násilia študent (agresor) – študent 
(obeť). 
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VH2: Predpokladáme, že uplatňovaním pozícia sociálneho pracovníka na školách sa 
znižuje miera výskytu školského násilia v II. Type násilia študent (agresor) – učiteľ 
(obeť). 
VH3: Predpokladáme, že uplatňovaním pozícia sociálneho pracovníka na školách sa 
znižuje miera výskytu školského násilia v III. Type násilia učiteľ (agresor) – študent 
(obeť). 
 

Metodika výskumu 
Výskum bude realizovaný dotazníkovou formou s využitím metodík Dotazníka o 

školskom násilí - revidovaný (CUVE-R) (Álvarez-García et al. 2011), ktorý slúži ako nástroj 
na zistenie frekvencie výskytu násilného správania sa stredoškolákov. Dotazník skúma 
štruktúru piatich prvotriednych faktorov, a to násilie učiteľov voči študentom; priame fyzické 
násilie medzi študentmi; nepriame fyzické násilie zo strany študentov; verbálne násilie 
študentov voči učiteľovi. Pozostáva z 29 položiek Likertovej škály nazývaných CUVE. 
Druhým dotazníkom bude Dotazník vnímania školskej klímy (Río et al. 2019), ktorý sa skladá 
z dvoch skúmaných faktorov klímy, ktorú vytvárajú učitelia a študenti. Podľa autora je vhodný 
na použitie v rôznych stredoškolských predmetoch na hodnotenie klímy zodpovednosti, ktorú 
vytvárajú učiteľ a študenti. Tretím dotazníkom bude Dotazník rizikového správania (RSI), 
ktorý zostavila autorka Lovašová (2021) vychádzajúc z Jessorovej psycho-sociálnej teórie 
(1991). 

 
Výber výskumnej vzorky 

Primárnym cieľom nášho návrhu projektu výskumu je identifikácia miery školského 
násilia u študentov druhého ročníka stredných škôl. Výskumnú vzorku bude tvoriť 300 
dospievajúcich všetkých krajov Slovenska a zastúpenie oboch pohlaví je relatívne vyrovnané. 
Špecifický bude výber jednotlivých školských zariadení a pre jednoduchšie porovnávanie 
volíme rovnaký počet stredných odborných škôl a gymnázií na celkom Slovensku. Výber 
výskumnej vzorky sme zvolili zámerným nenáhodným spôsobom podľa vopred stanovených 
spoločných znakov (navštevovaná trieda – druhý ročník, stredné odborné školy vs. gymnáziá). 
 
Záver 

Spektrum aj rozsah nežiaducich javov medzi deťmi a mládežou sa priebežne mení. 
Podľa viacerých štúdií výskyt niektorých javov klesá a niektorých naopak stúpa. Školské 
násilie, ako jeden zo spomenutých sociálno-patologických javov, prešlo rokmi vývojom 
a svojím rozmerom sa zaradilo medzi najviac ohrozujúce správanie u dospievajúcich. Násilie 
na škole môže mať vážne následky pre obeť aj pre páchateľa. Cyklus násilia a zastrašovania má 
za následok väčšie medziľudské ťažkosti a slabé výsledky v škole pre šikanovaného aj 
šikanovaného žiaka. Študenti, ktorí sú šikanovaní, sú častejšie ako ich rovesníci depresívni, 
osamelí alebo úzkostliví a majú nízke sebavedomie. Tyrani často konajú agresívne práve z 
frustrácie, poníženia, hnevu a v reakcii na spoločenský výsmech. V súčasnosti neexistuje jediný 
zber údajov, ktorý by zachytával úplný obraz o frekvencii, výskyte a trendoch násilnej 
kriminality na zahraničných a slovenských školách. Faktom ostáva, že každé dieťa má právo 
chodiť do školy bez strachu. Za významné pokladáme školy poskytujúce kvalitné, inkluzívne a 
bezpečné vzdelávanie, kde sa deti môžu učiť, budovať si priateľstvá a získavať potrebné 
zručnosti, ktoré potrebujú na zvládanie sociálnych situácií.  

V kontexte školského násilia zohráva nesmierne dôležitú úlohu primárna prevencia 
všetkých foriem násilia prostredníctvom služieb verejného zdravotníctva, vzdelávania a 
sociálnych služieb (OSN 2011), pričom k zvýšeniu profesionality a úrovne prevencie na 
školách môže prispieť pozícia sociálneho pedagóga, ktorá napr. v ČR zatiaľ neexistuje a na 
Slovensku funguje v súčasnosti iba na málo školách. (Kraus, Bělík 2018) Za efektívne riešenie 
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problematiky školského násilia preto pokladáme najmä systematické etablovanie školskej 
sociálnej práce do slovenských škôl. Pre rozvoj školskej sociálnej práce na Slovensku je 
potrebné okrem iného vymedziť oblasť pôsobenia školských sociálnych pracovníkov a z toho 
odvodiť prislúchajúce kompetencie, ktoré budú odlišné od kompetencií iných odborných 
zamestnancov škôl, prípadne sa budú primerane dopĺňať. 

Súhlasíme s vyjadrením v štúdií, že: „násilné správanie v školách sa dá odstrániť 
zadefinovaním presných pravidiel správania sa pre pedagogických pracovníkov a pre žiakov, 
kde násilie a diskriminácia nemajú miesto“ (Kwast, Laws 2007 str. 8) a preto sa hlavná 
myšlienka vedeckej správy o násilí páchanom na deťoch z roku 2007 stala zároveň platformou 
pri výbere členenia foriem školského násilia a prípravy návrhu projektu výskumu.  
 
Zoznam použitej literatúry 
 

ÁLVAREZ-GARCÍA, D., et al., 2011. Propiedades psicométricas del Cuestionario de 
Violencia Escolar - Revisado (CUVE-R). Psychometric Properties of School Violence 
Questionnaire-Revised. In: Revista de Psicodidáctica, Vol. 16, i. 1. ISSN 1136-1034. 

FICO, M., 2017. Prevalencia násilia páchaného na deťoch 8. a 9. ročníkov. Zistenia z 
reprezentatívneho prieskumu (2017). Inštitút pre výskum práce a rodiny. Doi.: 
prevalencia_nasilia_pachaneho_na_detoch_2017_fico.pdf 

FREDERIQUE, N., 2020. What Do the Data Reveal About Violence in Schools? 
[online]. [cit. 2021-11-23]. Dostupné na internete:  https://nij.ojp.gov/topics/articles/what-do-
data-reveal-about-violence-schools. 

JANKOVÁ, M., 2020. Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikanovania v 
základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie. Centrum vedecko-
technických informácií SR, Bratislava. ISBN 978-80-89965-41-0. 

JUHASOVÁ, A., V., GATIAL, 2019. Exekutívne funkcie a rizikové správanie 
dospievajúcich. Vydavateľstvo: PF UKF v Nitre. ISBN 978-80-558-1461-2. 

KRAUS, B., V., BĚLÍK, 2018. Nové nežiaduce javy a problémy prevencie. In Sociálna 
prevencia. Vydavateľ: Národné osvetové centrum. Roč. 13, č. 1,  ISSN 1336-9679. 

KWAST, E., S., LAWS, 2007. Štúdia o násilí páchanom na deťoch. Verzia pre deti 
a mládež. Vydalo Metodicko‐pedagogické centrum v Bratislave. ISBN 978-80-80522-99-5. 

LOVAŠOVÁ, S., 2021. Adolescencia ako obdobie rizika: rizikové správanie 
v adolescencii a jeho identifikácia. Vydavateľstvo: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Vydavateľstvo Šafárik Press. ISBN 978-80-8152-972-6. 

McCABE, K., et. al., 2020. Acts of violence in the school setting. National and 
International Responses. The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. 978-15-38125-35-
9.  
Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov 
v školách a školských zariadeniach. 

MICHALCOVÁ, I., 2006. Kriminologické aspekty trestnej činnosti mládeže. 
Diplomová práca. 

NATIONAL SCHOOL SAFETY CENTER, 1999. School associated violent deaths. In-
house report Westlake, CA, NSSC. 

NGOC, N., T., et. al., 2020. School violence in Vietnamese school today and some 
solutions. In Journal of Critical Reviews. Vol. 7, i. 14. ISSN 2394-5125. doi.: Journal of Critical 
Reviews (jcreview.com). 

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV, 2011. Všeobecný komentár č. 13 (2011). 
Právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia. Doi.: 
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-

http://www.jcreview.com/index.php?fulltxt=99043&fulltxtj=197&fulltxtp=197-1594636316.pdf
http://www.jcreview.com/index.php?fulltxt=99043&fulltxtj=197&fulltxtp=197-1594636316.pdf


110 
 

stredisko/vseobecny-komentar-c-13-ochrana-pred-vsetkymi-formami-nasilia-slovensky-
jazyk.pdf 

PÉTIOVÁ, M., 2014. Šikanovanie v základných a stredných školách. Záverečná správa 
z výskumu. Bratislava, CVTI SR. 

RÍO-FERNANDÉZ, J., et al., 2019. Perceived Classroom Responsibility Climate 
Questionnaire: A new scale. In Psicothema. Vol. 31, i. 4. ISSN 1886-144X. 

SARKOVÁ, M., 2013. Šikanovanie a jeho formy Správa o stave medzi školákmi 
slovenských základných škôl. Vydala Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na 
Slovensku. ISBN 978-80-971475-3-2. 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 2018. Šikana a kyberšikana na školách. 
Výskumná správa. ISBN: 978-80-89016-99-0. 

SMERNICA č. 36/2018 o prevencii a riešení šikanovania detí a žiakov v školách a 
školských zariadeniach. 

SMÍKOVÁ, E., A., KOPÁNYIOVÁ, 2013. Pedagogické možnosti znižovania 
agresivity detí v školskom veku. Vydalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. ISBN 
978-80-8052-478-4. 

ŠATÁNEK, J., 2004. Výchova k manželstvu a rodičovstvu v rodine. In: Rodinné 
prostredie ako faktor socializácie osobnosti dieťaťa. ISBN 80-8083-015-0. 91-103s. 

Úrad generálneho tajomníka OSN pre násilie na deťoch v roku, 2012. Doi.: 
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-
stredisko/narodna-strategia-ochranu-deti-pred-nasilim.pdf 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019. School – based violence prevention. 
A prevention handbook. [online]. [cit. 2021-11-23]. Dostupné na internete:  
https://www.unicef.org/media/58081/file/UNICEF-WHO-UNESCO-handbook-school-based-
violence.pdf 
ZÁKON č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 
 
Kontakt na autorky 
 
Mgr. Lenka Olšavská 
Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
Košice, 040 01 
E-mail: lenka.olsavska@student.upjs.sk 
 
doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. 
Katedra sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
Košice, 040 01 
E-mail: sona.lovasova@.upjs.sk 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unicef.org/media/58081/file/UNICEF-WHO-UNESCO-handbook-school-based-violence.pdf
https://www.unicef.org/media/58081/file/UNICEF-WHO-UNESCO-handbook-school-based-violence.pdf


111 
 

Starostlivosť o seba ako princíp osobnej zodpovednosti za život a zdravie 
Self-care as a principle of personal responsibility for life and health 
 
Ján Kahan (SR), Eva Žiaková (SR) 
 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0754/21  „Push-pull“ sociálne faktory 
súvisiace s mierou radikalizácie adolescentov v kontexte sociálnej práce. 

Abstrakt  –   Článok teoreticky načrtáva problém všeobecnej populácie na Slovensku vo 
vzťahu k starostlivosti o vlastné zdravie, čo je podložené štatistickými údajmi Národné centra 
zdravotníckych informácií, zisteniami Svetovej zdravotníckej organizácie a ďalšími údajmi 
o konzumácii alkoholu a finančných nákladoch na zdravotnú starostlivosť v celoslovenskom 
meradle. K týmto zisteniam je teoreticky postavená úvaha o osobnej zodpovednosti každého 
človeka ako individuálneho jedinca, kde ako reflexia slúžia ľudia so syndrómom závislosti, 
ktorí prostredníctvom prijatia zodpovednosti za vlastný život, skrz závislosť a abstinenciu 
preniesli túto zodpovednosť do všetkých aspektov vlastného bytia. 
Kľúčové slová – Starostlivosť o seba. Osobná zodpovednosť. Syndróm závislosti. 
Doliečovanie. Abstinencia. 
 
Abstract  –  The article theoretically discuss the problem of the general population in Slovakia 
in relation to personal health care, which is based on statistical data from the National Center 
for Health Information, findings of the World Health Organization and other data on alcohol 
consumption and financial costs of health care on a national dimension. These findings are 
theoretically based on the personal responsibility of each person as an individual, where people 
with addiction syndrome serve as a reflection, who, through accepting responsibility for their 
own lives, through addiction and abstinence, and they have transferred this responsibility to all 
aspects of their own being. 
Keywords – Self Care. Personal responsibility. Addiction syndrome. Post treatment. 
Abstinence. 
 
Úvod 

V základnom chápaní je koncept starostlivosti o seba súhrn terapeutických 
a preventívnych aktivít, vykonávaných zámerne, s cieľom ochrany a podpory zdravia, 
psychickej pohody a osobnostného rastu (Köverová a kol. 2019; Gantz 1990). Je to súhrn 
činností zameraných na starostlivosť o vlastné fyzické a psychické zdravie, o duševnú 
rovnováhu a emocionálnu stabilitu, starostlivosť o kvalitné sociálne vzťahy, ktoré poskytujú 
sociálnu oporu v osobnej a profesionálnej rovine a aktivity, ktoré napĺňajú existenciálny, alebo 
spirituálny rozmer človeka. Ide teda o uchopenie aspektov človeka v jeho rozmanitosti 
a neredukovateľnosti bytia. V danom chápaní je potom nevyhnutné uvažovať v intenciách 
zmysluplnosti ľudského života. Skôr, alebo neskôr sa každý človek v priebehu svojho života 
stretne s touto konfrontáciou vlastného vnútra, v reflexii okolitého sveta. Podľa nášho názoru 
je prijatie toho, že „náš život má zmysel“ kľúčovým aspektom k prijatiu zodpovednosti za 
vlastný život. Prijatie nesmie byť len navonok prezentované a verbálne deklarované. Skutočné 
a hlboké prijatie zodpovednosti za vlastný život sa odráža v aktívnom vzťahu k svojmu bytiu a 
vnútornému prežívaniu. To znamená dávať priestor vlastným schopnostiam, talentu, 
osobnostnému rastu a schopnosti prekračovať vlastné izolované ego (Fromm 2014; Frankl 
2011). 
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Osobná zodpovednosť za život a zdravie 
Vo všeobecnosti každý človek tvrdí, že chce byť zdravý a zdravie považuje za jednu 

z najvyšších hodnôt svojho života. Je však mnoho takých, ktorí tak tvrdia, ale konajú 
v protiklade s týmto tvrdením. Starostlivosť o vlastné zdravie a vlastný život je základný aspekt 
osobnej zodpovednosti v celej šírke a hĺbke pojmu zodpovednosť (Wikler 2002; Brownell 
2010). Ľudský život je posvätný, nedotknuteľný od počatia až po prirodzenú smrť. Človek je 
povinný ochraňovať cudzí život, ale v prvom rade musí chrániť svoj vlastný. Princíp povinnosti 
a osobnej zodpovednosti chrániť život odráža interiorizovaný morálny obsah človeka. Akú 
mieru morálneho konania a zodpovednosti možno očakávať od človeka, ktorý sa správa voči 
vlastnému zdraviu a životu nezodpovedne? Mohlo by sa konanie takéhoto človeka stať 
všeobecným prírodným zákonom (Kant 2004). Podľa kresťanskej etiky patrí samovražda medzi 
najväčšie hriechy (Dufour a kol. 2003). Nie je azda rizikové a nezodpovedné správanie voči 
svojmu zdraviu hazardovanie s vlastným životom? Nejde o istú formu pomalej, ale istej smrti, 
samovraždy? Odborníci v oblasti medicíny drogových závislostí, kardiológie, onkológie 
a ďalších odborov by určite súhlasili.  

Osobnostné aspekty sú tie, na ktoré má jednotlivec priamy a okamžitý dosah a ktoré 
môže zmeniť. Zmena je však len výsledkom určitého procesu. Otázka znie: „Čo bráni človeku 
aby prijal v plnej miere zodpovednosť za svoj život, za svoje zdravie, za svojich blízkych a za 
svoje okolie?“ Odpoveď musí nájsť každý z nás vo svojom vnútri a tam musí bezpodmienečne 
začať aj proces zmeny. Mnoho sociálnych problémov je spôsobených primárnymi 
systémovými štruktúrami, ale osobná zodpovednosť jednotlivca za rizikové správanie (Carniol 
1992) je kľúčový aspekt, na ktorý ma jednotlivec priamy dosah a ktorý môže zmeniť. Zmena 
je však výsledkom procesu, často dlhodobého. 
 
Všeobecná populácia Slovenska a „starostlivosť o zdravie“ 

V roku 2004 vstúpil do platnosti Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby 
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ktorým boli 
občania SR „donútení“ sa pravidelne starať o vlastný chrup a to formou preventívnych 
prehliadok podľa § 3, ods. 5 a 6 príslušného zákona. (V prípade neabsolvovania preventívnej 
zubnej prehliadky je pacient povinný v celom rozsahu uhradiť výkon lekárskeho zubného 
ošetrenia.) Taktiež preventívna starostlivosť o vlastné zdravie tehotnej ženy a jej plodu je 
upravené (a „finančne odmenené“) podľa Zákona č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení 
dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Nemá byť človek v plnej miere zodpovedný za vlastný život a zdravie bez ohľadu na to, aký 
zákon vstúpi do platnosti a akú oblasť zdravia upravuje? Bolo by prinajmenšom zaujímavé 
sledovať, ako by sa Slováci začali starať o vlastné zdravie, ak by boli obdobné zákony 
uplatnené aj na ostatné orgány ľudského tela. Uvádzame to z hľadiska fenoménu konzumácie 
alkoholu na Slovensku. Podľa posledných informácií Národného centra zdravotníckych 
informácií (ďalej len NCZI) (Baráková a Závodská 2020) nárast úmrtnosti v dôsledku 
alkoholovej cirhózy (medzi rokmi 2011 – 2018) je úmrtnosť vyššia o 32 %. Po pripočítaní 
ďalších diagnóz úmrtnosti v dôsledku pitia je úmrtnosť vyššia až o 60 %. Po tomto zohľadnení 
sú úmrtia na Slovensku v dôsledku pitia alkoholu na 2. mieste za chronickou ischemickou 
chorobou srdca (v danom rebríčku nie sú zarátané onkologické ochorenia). Podľa WHO (2020) 
Slovensko v rámci EÚ patrí medzi krajiny s najvyšším podielom rakoviny spôsobenej 
dlhodobým pitím alkoholu (Okruhlica 2020). Podľa správy Organizácie pre hospodársku 
spoluprácu a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development, ďalej len 
OECD) (2019) je na Slovensku stredná dĺžka života pri narodení takmer o štyri roky kratšia, 
ako je priemer v Európskej únii. Hlavné riziká zvyšujúce mieru úmrtnosti sú nesprávne 
stravovacie návyky, fajčenie tabaku, konzumácia alkoholu a nízka fyzická aktivita. Oproti 
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priemeru v Európskej únii, Slovensko zaostáva vo vynaložených finančných nákladoch na 
ambulantnú a ústavnú starostlivosť, ako aj v oblasti prevencie a starostlivosti o vlastné zdravie. 
A naopak, Slovensko vynakladá najviac finančných prostriedkov na lieky (viac ako 1/3 zo 
všetkých výdavkov na zdravotníctvo), čo je zároveň viac, ako je priemer v Európskej únii 
(OECD 2019). Slováci majú vyššiu mieru rizikového správania v oblasti zdravia než väčšina 
krajín EÚ. Podľa danej správy OECD (2019) približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku 
možno pripísať vyššie uvedeným faktorom rizikového správania.  
 
Populácia ľudí, ktorí sú v abstinencii od alkoholu a iných psychoaktívnych látok 

Absolvovanie ústavnej a/alebo ambulantnej liečby od závislostí je len prvým, malým, 
avšak v mnohých prípadoch nevyhnutným krokom v živote človeka so syndrómom závislosti. 
Humanisticky orientovaná psychológia podporuje tézu, že každý človek disponuje 
sebaaktualizačným potenciálom, ktorý sa prostredníctvom závislosti deformoval, pokrivil a tak 
sa človek stal neslobodným, nezodpovedným, nedisciplinovaným, bez úcty k životu, bez 
pokory, bez lásky, riadený len sebauspokojujúcou potrebou užitia drogy, alebo závislého 
správania. Pravda lieči a tak prvým a nevyhnutným krokom k „sebauzdraveniu“ je siahnutie až 
na hlboké dno duše a prijatie diagnózy závislosti. Skrz toto prijatie závislý človek urobí prvý 
krok ku slobode cez osobnú zodpovednosť, ktorú reprezentuje táto pokora. Od tohto momentu 
bude abstinent opätovne, nevyhnutne, neustále načierať do svojho vnútra a prostredníctvom 
konkrétnych skutkov napĺňať asketický plán, ktorého súčasťou je sebastarostlivosť o psychické 
a fyzické zdravie a starostlivosť o bezprostredné okolie, v ktorom sa nachádza. Klinická prax a 
výskumy v oblasti liečby a doliečovania závislých ľudí, preukazujú vzťahy medzi myslením, 
cítením a správaním (Pavlovská 2015; Kalina 2015; Kalina 2013). Ako uvádza Ellis a Ellis 
(2013) a McKeganey (2014), kognitívne prístupy sú v súčasnosti prevládajúcou praxou 
pomáhajúcich profesií. Kognitívno-behaviorálna teória vo forme racionálne emočnej 
behaviorálnej terapie ponúka ďaleko viac ako zmenu myslenia, správania a vnútorného 
prežívania. Klientom otvára možnosť hlbokej filozofickej zmeny, ktorá je u ľudí so syndrómom 
závislosti vysoko žiaduca, v zmysle prijatia osobnej zodpovednosti za vlastný život v celej 
komplexnosti tohto pojmu. Cieľom terapeutického procesu i vzájomnej skupinovej pomoci 
závislých je, aby človek v procese doliečovania prostredníctvom aktívneho sociálneho učenia 
prijal osobnú zodpovednosť za svoju diagnózu a abstinenciu, aby čelil výzvam života bez drogy 
a opäť získal kontrolu nad vlastným životom. Pre abstinenta môže akákoľvek bežná situácia 
predstavovať v zásade novú situáciu, ktorá vytvára nové podmienky prostredia, nové emócie a 
neobyčajné požiadavky, pri spĺňaní ktorých musí človek vyvíjať úsilie s rôznou intenzitou 
kvality i kvantity, a v ktorej musí pretvárať staré spôsoby správania, myslenia a prežívania 
(Těmínová, Kalina 2015; Kredátus 1989; Kredátus 1990; Kredátus 1995). 

Abstinencia znamená pre človeka so syndrómom závislosti celý „koncept starostlivosti 
o seba“. Komplexná starostlivosť o seba u takéhoto človeka môže byť spočiatku veľmi 
náročná, avšak túto psychickú záťaž mu pomáhajú zvládať psychoterapeutické individuálne, 
alebo skupinové aktivity, svojpomocné skupiny, alebo podporné posilňovacie liečby 
v terapeutickom prostredí. Počas abstinencie sa postupne upravuje celková životná rovnováha. 
Sebastarostlivosť prináša často ohromujúce a nečakané výsledky, ale len v tom prípade, keď 
človek kráča krok za krokom a sústredí sa triezve ráno a triezvy deň. Tento aspekt 
terapeutického potenciálu liečby a doliečovania sa začne odkrývať závislému človeku až 
neskôr, keď si dôsledne osvojí postupy a techniky sebastarostlivosti, ktoré mu umožňujú 
abstinovať. Následne už abstinencia nie je len cieľom samotným, ale prostriedkom života, v 
ktorom sa všetky komplexné postupy sebastarostlivosti preniesli aj na ostatné aspekty bytia. 

Abstinencia (u ľudí so syndrómom závislosti, ale nie len u nich), život, 
sebastarostlivosť, zodpovednosť za vlastný život, zodpovednosť za psychické a fyzické zdravie 
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a zodpovednosť za svet okolo seba tvorí jeden nerozlučiteľný celok osobnej zodpovednosti 
človeka. 
 
Záver 

V danom kontexte, možno uvažovať, že populácia abstinentov, ktorí sa aktívne 
doliečujú sú prostredníctvom absolvovania ústavnej alebo ambulantnej liečby a následne 
pomocou psychoterapií a skupinových aktivít vybavení rôznymi metódami a technikami 
starostlivosti o vlastné psychické a fyzické zdravie. Aktívnym vzťahom k svojmu bytiu sa učia 
novým pozitívnym stratégiám zvládania záťažových situácií. Tým sa môže stať, že takíto ľudia, 
ktorí sú v abstinencii, sú v mnohých ohľadoch kritickejší a zodpovednejší voči svojmu zdraviu 
ako všeobecná populácia. Absolútne a prehnané kritické myslenie voči (ne)zodpovednému 
správaniu voči okoliu, v ktorom sa takýto človek nachádza sa môže ukázať v začiatkoch 
abstinencie ako problém vo vzťahu k sociálnemu okoliu, ak vezmeme do úvahy všeobecnú 
populáciu a vyššie uvedené štatistiky. Absolútny odmietajúci postoj voči vlastnému závislému 
správaniu je pre abstinenta žiaduci, avšak voči okoliu to môže spôsobovať ťažkosti. Tak ako 
uvádza Ellis a MacLaren (2005) absolútne príkazy a požiadavky, často vo forme iracionálnych 
názorov vyvolávajú problémy a konflikty. Preto aktívny vzťah k svojmu bytiu a k abstinencii 
musí nájsť optimálnu úroveň prezentovania vlastných kategoricky zodpovedných postojov voči 
životu v spoločnosti, ktorá sa správa voči svojmu životu a zdraviu (ne)zodpovedne. Široký 
rámec kognitívno-behaviroálnej teórie (a racionálne emočnej behaviorálnej terapie) umožňuje 
jej veľmi dobré využitie nielen v oblastiach sociálnej a psychologickej patológie, ale aj v 
bežných otázkach života a pri každodenných problémoch, s cieľom pomáhať ľudom tak, aby 
žili šťastnejší a vyrovnanejší život.  
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Péče o sebe jako investice 
Self-Care as an Investment 

Pavla Kodymová (ČR) 

Abstrakt –  Stať je příspěvkem k diskusi, jak mohou sociální pracovníci přispět praktikováním 
péče o sebe k tomu, aby mohli dostatečně čelit stresu v každodenní praxi. Péče o sebe vychází 
z definice Cox a Steiner (2013), kteří ji dělí do dvou univerzálních kategorií, a to na volbu 
životního stylu a na přizpůsobení se na pracovišti. Příspěvek je zaměřen na více opomíjenou 
kategorii přizpůsobení se na pracovišti a akcentuje roli kultury organizací, ve kterých sociální 
pracovníci svou praxi realizují. 
Klíčová slova –  Sociální práce. Péče o sebe. Kultura organizace. 

Abstract  –  The paper is a contribution to the discussion on how social workers can, by means 
of self-care, contribute to adequately coping with the stresses of their everyday practice. The 
concept of self-care presented in the text is based on the definition by Cox and Steiner (2013), 
who divide it into two universal categories, i.e. lifestyle choices and workplace adaptations. 
The text then focuses on the more neglected category of workplace adaptations, emphasizing 
the role played by the culture of the organizations in which social workers do their practice. 
Keywords –  Self Care. Social Work. Organizational Culture. 

Úvod 
Sociální pracovníci jsou náchylní k vysokým úrovním stresu kvůli povaze práce, 

složitosti sociálních problémů a dynamice organizační struktury, kultury a klimatu11. Ve svém 
povolání se neustále pohybují na poli napětí mezi očekáváními a požadavky klientů a 
zaměstnavatelů (Poulsen 2010). Nový stresor (ač je obecně známý již dvě dekády), který se 
v souvislosti s pandemií Covid-19 v této profesi zvýraznil, vyplynul z okamžitého přechodu 
poskytování služeb sociálních pracovníků na virtuální platformy a tím i vzniku nových rizik. S 
tzv. technostresem12 získali dle sociální pracovníci buď časté, nebo poměrně časté zkušenosti. 
Výsledky studie provedené autory Scaramuzzino a Martinell-Barfoed (2021) naznačují, že 
důvodem, proč tolik sociálních pracovníků zažilo technostres, je, že implementace technologií 
zvýšila pracovní zátěž, místo aby ji snížila. Tedy, že technologická rizika přidala nové, časově 
náročné a tzv. „neviditelné“ pracovní úkoly. Jedním z možných vysvětlení jsou chybějící 
postupy, strategie a někdy dokonce i dovednosti pro správu technologií. Technologie pak mají 
tendenci určovat podmínky sociální práce, nikoli naopak. Se zažíváním technostresu pozitivně 
koreluje i stírání hranic mezi pracovním a soukromým životem13 sociálních pracovníků, které 
užívání technologií podporuje (přístup do systému a doplňování potřebných informací 
z domova, reakce na e-maily, online schůzky týmů po pracovní době apod.) (Scaramuzzino, 
Martinell-Barfoed 2021).  

                                                 
11 Na organizační klima pohlížet jako na indikátor základních hodnot a předpokladů, které vytváří kultura 
organizace (Zohar a Hofmann, 2012).  
12 Technostres definují autoři jako stres, který člověk pociťuje, když se technologie dostává do centra pozornosti 
pracovního života, domácího prostředí a při hře (Weil, Rosen, 1997, 240). 
13 Stíráním hranic se zmenšuje prostor pro pozitivní působení sociální podpora v osobním životě, která je stejně 
významnou jako sociální podpora na pracovišti. Studie provedená ve Švédsku v r. 2021 uvádí, že sociální 
pracovníci, kteří měli zkrácenou pracovní dobu o 25 %, s proporcionálně sníženou pracovní zátěží a zachováním 
platu na plný úvazek, uváděli menší emoční vyčerpání a menší reaktivitu ve stresových situacích spojených s 
časovou naléhavostí a stresem. Zkrácená pracovní doba nijak neovlivnila stávající kontextové podmínky (kupř. 
nepoměr času a přibývajících případů) výkonu profese, ale umožnila snížit dobu jejich působení a zvýšila v době 
mimo práci možnosti a prostor pro zotavení se s výrazným snížením stresu (Barck-Holst, Nilsonne, Åkerstedt, 
Hellgren, 2021). 
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Na přemíru stresu, a to bez ohledu na typ a kombinaci stresorů, kvalifikovaní pracovníci 
reagují často sníženou ochotou pracovat, jsou neteční, vzdávají se, vnitřně s profesí skončí (ač 
v ní setrvají), nebo profesní pole opustí. Dle Robinsona (2020) ukazují průzkumy, že více než 
polovina pracovních absencí je připisována psychickému stresu a vyhoření souvisejícímu se 
stresem. Stres a syndrom vyhoření (burnout syndrome) se vzájemně posilují. Na rozdíl od 
všeobecného mínění má však syndrom vyhoření mnohem větší dopad na stres než naopak.  

Mnoho autorů vychází z prací Maslach (2003) definující syndrom vyhoření jako 
syndrom emočního vyčerpání, depersonalizace a snížení osobního úspěchu, který se může 
vyskytnout mezi jednotlivci věnujícími se práci s lidmi. Pozdější definice zahrnuly ztrátu pocitu 
závazku k profesi a odpoutání se od klientů a distancování se od nich. Je to progresivní stav, ke 
kterému dochází kumulativně v průběhu času s přispívajícími faktory souvisejícími s 
jednotlivcem, populací i organizací (Phillips 2013). Syndrom vyhoření definují Hartl a Hartlová 
jako: „syndrom projevující se po létech terénní a emočně vyčerpávající práce ztrátou 
profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí. Je spojen se ztrátou činorodosti a poslání, s pocity 
zklamání, hořkosti a ztrátou zájmu o práci. Nastupuje každodenní stereotyp, rutina, snaha přežít 
a nemít problémy. Vývoj lze rozdělit do předchorobí: jedinec by chtěl pracovat co nejlépe, touží 
po úspěchu, ten ale nepřichází. Následují tři stadia: 1. nic nestíhá, stále v časové nouzi, práce 
začíná ztrácet systém; 2. výskyt běžných příznaků neurózy provázený pocitem, že pořád musí 
něco dělat, výsledkem je chaos; 3. pocit, že „musí“, se ztrácí a obrací se ve vzdor: „nemusí nic“, 
kolegové jej obtěžují už jen svojí přítomností, zmizely zbytky zájmu, nadšení, zůstala jen únava 
a zklamání.“ (Hartl, Hartlová 2000, 504). V MKN-11 je syndrom vyhoření koncipovaný jako 
důsledek chronického stresu na pracovišti, který nebyl úspěšně zvládnut. Týká se konkrétně 
jevů v profesním kontextu a neměl by být používán k popisu zkušeností v jiných oblastech 
života (WHO 2019). 

 Pro prevenci i léčbu syndromu vyhoření je klíčovou dovedností sociálních pracovníků 
péče o sebe sama (dále jen péče o sebe), která ovlivňuje nesčetné množství aspektů praxe 
sociální práce, kterými jsou morálka zaměstnanců, profesionální odpovědnost, etické chování 
a také i profese jako taková (Miller, Grise-Owens 2020). 

Přesto se stále ještě mnozí odborníci v rámci svých přednášek a školení zaměřených na 
profesionální péči o sebe u sociálních pracovníků setkávají s dopadem přetrvávajících mýtů. 
Erlene Grise-Owens (2018) uvádí časté dva, a to, že (i) věnovat čas péči o sebe je sobecké vůči 
klientům nebo/a zároveň, že (ii) je to aktivita realizovaná na úkor mimopracovního času. Toto 
autorka vyvrací a konstatuje, že péče o sebe má být do každodenní praxe sociálních pracovníků 
integrována a za sobecký přístup sociálních pracovníků naopak označuje to, když péči o sebe 
nepraktikují. Bressi a Vaden (2017) shledávají příčinu podcenění péče o sebe v jejím původním 
spojení s problematickým diskurzem zdůrazňujícím stres jako individuální problém, který 
nezahrnoval složité sociální a strukturální vzorce, které stres spoluutvářejí. Až akceptace vztahu 
mezi jednotlivcem a strukturálním kontextem jeho praxe umožnila zahrnutí systémových příčin 
výskytu stresu u sociálních pracovníků a zkoumání role zaměstnávajících organizací.  

Neschopnost rozpoznat systémovou povahu organizačního stresu a účinně se s ním 
vypořádat pak má škodlivý dopad na jednotlivce (zaměstnance) i efektivitu organizace – včetně 
nákladově efektivního využívání jejích rozpočtů a schopnosti poskytovat lepší služby (Chard 
2015, 466). Pracovníci a organizace tak mají vůči podmínkám na pracovišti sdílenou 
odpovědnost. Od zaměstnanců je očekáván individuálně zodpovědný přístup, resp. převzetí 
zodpovědnosti za vlastní zdraví a od zaměstnavatelů vytváření pracovní kultury vnímavé vůči 
stresu zaměstnanců (Monk 2011, 5–7). Z toho vyplývá, že péče sociálních pracovníků o sebe 
se skládá ze dvou kategorií, a to (i) osobní péče o sebe, která je na zodpovědnosti samotných 
sociálních pracovníků, a (ii) profesionální, která je na zodpovědnosti organizací a agentur 
zaměstnávajících sociální pracovníky. Podporu organizací orientovanou na péči o sebe u 
sociálních pracovníků dělí Hubíková (2019) na: (i) přímou (podpora v oblasti péče o 
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pracovníky během pracovní doby i mimo pracoviště, vzdělání a rozvoj v oblasti péče o sebe, 
využívání nových metod v této oblasti a supervize) a (ii) nepřímou (spravedlivé odměňování, 
čas na regeneraci, vztahy na pracovišti, optimalizování pracovní zátěže a vhodné zázemí na 
pracovišti). Přičemž Grise-Owens (2015) upozorňuje, že kdyby organizace v tomto směru 
fungovaly lépe, zaměstnanci by potřebovali méně péče o sebe sama (kupř. zaměstnavatelem 
nepřímo podporované stírání hranic mezi pracovním a osobním životem aj.). A pomocí grafu 
pak znázorňuje vztah mezi péčí o sebe a organizacemi v rámci systému.  

 
Zdroj: Grise-Owens (2015) převzato a upraveno. 
Dále je proto příspěvek zaměřen na více opomíjenou kategorii přizpůsobení se na pracovišti a 
akcentuje roli kultury organizací, ve kterých sociální pracovníci svou praxi realizují. 

Firemní kultura a péče o sebe 
Kultura pracoviště má hluboký vliv na produktivitu týmu i každodenní pocit pohody 

zaměstnanců a přímo tak ovlivňuje úsilí sociálních pracovníků směřované k plnění požadavků 
na ně kladených. Kultury organizací 14 , které uznávají existenci profesionálního vyhoření, 
sekundárního traumatického stresu a únavy ze soucitu jako normální reakce na lidskou práci, 
mohou významně přispět ke schopnosti jednotlivců se s těmito stavy vyrovnat. Akceptující 
organizační kultura pomáhá zmírnit stigmata (pocit nedostatečnosti nebo neschopnosti 
efektivně plnit pracovní povinnosti), která mohou mít sociální pracovníci nebo studenti sociální 
práce ohledně těchto emocionálních reakcí na práci s klienty (Bell et al. 2003 in Newell; 
Nelson-Gardell 2014 431). 

Podpůrná organizace je taková, která mimo jiného (čerpání dovolených, vytváření 
příležitosti pro možné zmírnění přetíženosti, podpora dalšího vzdělávání) umožňuje sociálním 
pracovníkům péči o sebe (Bell, Kulkarni, Dalton 2003). A pokud manažeři/lídři autenticky 
modelují multidimenzionální péči o sebe, rozvíjejí zdravá a kvalitní pracoviště, kde mohou 
zaměstnanci skutečně prosperovat, a budují kulturu odolnosti a pohody na pracovišti, nastavují 
tak firemní kulturu, která pozitivně ovlivňuje motivaci zaměstnanců i komunikaci uvnitř 
organizace. Z toho vyplývá, že zajistit, aby se péče o sebe stala součástí příslušné organizace, 
je jedním z důležitých úkolů manažera (Ashley 2021).  

Kultura pracoviště podporující péči o sebe vytváří vyváženější pracovní prostředí, které 
vede k vyváženějším hranicím mezi sociálními pracovníky a klienty, umožňuje sociálním 
pracovníkům používat při hodnocení profesionální úsudek a schopnost sebereflexe a 
nezneužívat zranitelnosti svých klientů a neporušovat jejich práva (Lotmore 2014). Tak se stává 
péče o sebe součástí etického rámce praxe sociální práce a sociální pracovníci, kteří poskytují 
péči ostatním, proto nemohou poskytovat eticky kompetentní péči, aniž by se starali o sebe. 

Vědomí, že organizace o zaměstnance pečuje a nabízí podporu, je pro sociální 
pracovníky významnou pomocí. Poskytování i malých pobídek činí náročnou práci lépe 
zvládnutelnou a pomáhá zmírňovat dopady stresu. Součástí vhodných změn v organizacích, 

                                                 
14 Kulturu organizace tvoří vedení organizace, hodnoty, tradice a přesvědčení a chování a postoje lidí v ní. Mít 
pozitivní kulturu na pracovišti je nezbytné pro poskytování vysoce kvalitní péče a podpory. 

Společenský kontext

Pracovní klima a kultura: vedení lidí, normy, hodnoty aj.
Opatření/Postupy
Pracovní tým/Jednotka
Péče o sebe
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které péči o sebe začlení do své kultury je dle Seng, Subramaniam, Chung, Syed Ahmad, Chong 
(2021) snížení byrokracie, posílení dobrých vztahů na pracovišti, podpora týmové práce, 
budování kultury uznání a vytváření efektivnějších programů pro nové a nezkušené sociální 
pracovníky, které budou zahrnovat strukturovanější a užší supervizi, peer podporu a relevantní 
školení. Uvedené kroky nejenže zlepší odolnost sociálních pracovníků a jejich pracovní kondici 
zmírňující syndrom vyhoření, ale také zvýší jejich udržitelnost v organizaci.  

Každá organizace by tedy měla mít kulturu péče o sebe a wellness. Jedním ze způsobů, 
jak toho dosáhnout, je zajistit, aby péče o sebe sama byla zabudována do rozhodovacích procesů 
v rámci organizace (The Importance of Self-Care for Individuals and Organizations). Mnohé 
organizace však stále ještě opatření, která by zdraví sociálních pracovníků skutečně 
podporovala a působila jako prevence syndromu vyhoření, nemají (Ashley 2021) a v důsledku 
toho pak mohou pracovní stresory převýšit reálné možnosti a zdroje sociálního pracovníka 
k jejich zvládání (Poulsen 2011, 11). Dalším ne neobvyklým jevem je, že organizace 
zformulované zásady podporující péči o sebe mají, ale nejsou podporovány firemní kulturou. 
Jejich zaměstnanci – včetně manažerů a lídrů – kupř. často vyjadřují obavy vzít si volno nebo 
pevně nastavit hranice mezi pracovním a osobním životem kvůli tomu, že by tato snaha mohla 
být hodnocena jako aktivita prosazovaná na úkor zbylých členů týmu (Ashley 2021). 

Sociální pracovníci praktikující v organizacích, kde není do firemní kultury zahrnuta 
podpora péče o sebe, mohou projevit aktivní zájem a vyvinout snahu o její změnu sami. Za 
tímto účelem lze využít rámec pro analýzu firemní kultury OCAI (About the Organizational 
Culture Assessment Instrument – ověřený nástroj pro hodnocení organizační kultury), který 
vyvinuli Robert Quinna a Kim Cameron na University of Michigan. Tento nástroj slouží k 
analýze vnímání firemní kultury zaměstnanci a preferovanému způsobu její změny (blíže 
Cameron, Quinn 2006).  

Změna kultury na pracovišti podporující péči o sebe pak má pozitivní dopad i do oblasti 
vzdělávání budoucích sociálních pracovníků, protože mnohé z těchto organizací přijímají 
studenty na praxi, kteří se zde tzv. „učí, jak se sociální práce dělá“. A pokud studenti 
nezaznamenají péči o sebe jako součást žité praxe, případně zaznamenávají její podceňování či 
odmítání samotnými sociálními pracovníky jako něčeho nedůležitého, je vysoká 
pravděpodobnost, že tyto názory přejmou a vstoupí do praxe bez strategií, které by jim 
pomáhaly odolávat stresu. V horším případě si postupem času osvojí strategie škodlivé (ztráta 
hranic mezi pracovním a osobním životem a pod.). 

Východiska  
Ačkoliv je tedy již známou skutečností, že nejdříve se pomáhající profesionálové musí 

postarat sami o sebe, aby byli schopni poskytovat tu nejlepší možnou péči, stále ještě tento krok 
považují mnozí sociální pracovníci za umenšování prostoru, který mohou věnovat péči o 
klienty. Z tohoto důvodu pak neřadí profesionální péči o sebe sama na žádné z úrovní 
(individuální, zaměstnávající organizace a společnost) mezi klíčové kompetence. Jak 
konstatuje jeden z akademiků v diskuzi o reálné podobě péče o sebe u sociálních pracovníků: 
„Znepokojuje mě kultura v organizacích sociální práce, které očekávají dlouhé hodiny práce, 
přesčasy, žádné přestávky, práci o víkendu, žádnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem, kdy jsou studenti k tomuto způsobu práce navíc často vedeni ještě na stáži. Není divu, 
že průměrný počet let před vyhořením u sociálních pracovníků je 7 let“ (Samuel 2020). Aby se 
tak nedělo, je nezbytné seznamovat budoucí sociální pracovníky s celou šíří oblasti péče o sebe, 
ať již na individuální či profesionální úrovni, již v průběhu jejich studia. 

To, že tomu mnohé školy vzdělávající budoucí sociální pracovníky stále ještě nevěnují 
ve svých vzdělávacích programech dostatečný prostor, považuje Erlen Grise-Owens za 
neetické a dodává: „… připravujeme pro obor nové absolventy a součástí naší etické povinnosti 
je, aby – pokud jde o kompetence, pokud jde o profesionální praxi, byli připraveni na eticky 
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kompetentní praxi, jejíž součástí je vědět, jak se starat o sebe, proto musí kurikula sociální práce 
integrovat výuku péče o sebe jako profesní kompetenci“ (Grise-Owens 2018). Začlenění 
materiálu o péči o sebe do pregraduálního studia je pro vzděláváni začínajících praktiků 
nezbytným krokem, neboť studenti jsou v rámci praktického vzdělávání pro nedostatek znalostí 
o profesionálním vyhoření, sekundárním traumatickém stresu a únavě ze soucitu, včetně 
rizikových faktorů spojených s prožíváním těchto stavů zvláště zranitelní (Newell, Nelson-
Gardell 2014). Nejinak tomu je v českém prostředí, kdy si témata jako je péče o sebe, profesní 
rozvoj, vyhoření a možnosti jeho prevence v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků zaslouží 
hlubší reflexi (Matoušek a Matulayová 2020) vedoucí k tomu, aby se studenti sociální práce 
naučili rozpoznat stres a jednat, když jej prožívají. A protože vzdělávání je celoživotním 
procesem a studentská praxe sociální práce je realizována v rámci organizačního kontextu, mají 
v tomto procesu svou neopominutelnou úlohu i organizace zaměstnávající sociální pracovníky.  

Studenti sociální práce, kteří vstupují v rámci svého vzdělávání na praktická pracoviště, 
tak musí být vybaveni dostatečnými znalostmi umožňujícími pochopení organizační kultury a 
jejího vlivu. Organizační kultura a organizační klima jsou důležitými faktory, které ovlivňují 
etiku a praxi sociální práce. Do vzdělávacího kurikula sociální práce je proto potřebné zahrnout 
i organizační kulturu a organizační klima a tyto pojmy začlenit do etické výchovy (Bradford 
2018). Bez tohoto kroku ani nadále nebudou studenti sociální práce dostatečně připraveni na 
terénní vzdělávání nebo akulturaci k profesi a etickou praxi sociální práce. 

Sociálním pracovníkům v praxi by však neměla péče o sebe sloužit jen k omezování 
nebo řešení profesionálních stresorů, ale i jako prostředek zmocnění, který jim umožní 
proaktivně a záměrně vyjednávat o svém celkovém zdraví, pohodě a odolnosti (Miller, Lee 
2013, 96). Aby tohoto sociální pracovníci dosáhli, musí přijmout, že je v pořádku – a vlastně 
zásadní – dát své potřeby na první místo (Hydon, Wong, Langley, Stein, Kataoka 2015). Péče 
o sebe sama na individuální úrovni i na úrovni organizací zaměstnávajících sociální pracovníky 
se neobejde bez uznání péče o zdraví sociálních pracovníků na úrovni společnosti. Toho však 
sociální pracovníci nedosáhnou, pokud oni sami nebudou společnost informovat o tom, že jsou 
pro ni nezbytní a z jakého důvodu. Že jsou to oni, kteří během krizí riskují své fyzické a duševní 
zdraví, ale bez podpory společnosti budou stěží dosahovat úspěchu. Úkolem sociálních 
pracovníků je proto promlouvat na místní, národní i nadnárodní úrovni o tom, jaká další 
podpora je potřebná k zajištění toho, aby mohli na optimální úrovni profesionálně fungovat a 
zároveň uspokojivě žít své životy. A to zejména proto, že pokud se sociálním pracovníkům 
daří, mají z toho největší prospěch klienti sociální práce (Ensuring All Levels of Social Work 
Self-Care 2020) a následně pak i celá společnost.  

K vytváření pozitivního mínění o profesi, informování společnosti o dopadu výkonu 
profese na zdraví sociálních pracovníků a zveřejňování jejich nejistých pracovních podmínek 
mohou sociální pracovníci využívat public relations. Přesto z výstupů Mezinárodní konference 
humanitního vzdělávání a společenských věd v roce 2018 vyplynulo, že odborníci na sociální 
práci nemají dostatek kompetencí v komunikační praxi a význam informování veřejnosti 
prostřednictvím médií o své odborné činnosti stále ještě podceňují, ačkoliv právě média jsou 
vhodnou platformou pro to, jak sdílet „příběh“ problému. Z tohoto faktu vyplývá pro 
vzdělavatele v sociální práci další úkol, kterým je vzdělávat sociální pracovníky psychologicky 
i instrumentálně připravené na interakci s hromadnými sdělovacími prostředky (Rubtcova, 
Pavenkov 2018). 

Závěr 
Úspěšnost v zavádění výše uvedených kroků je v českém prostředí podmíněna změnou, 

kterou je potvrzení důležitosti pregraduálního i postgraduálního vzdělávání sociálních 
pracovníků v oblasti péče o sebe. A to zanesením péče o sebe do vzdělávacího standardu 
(Minimální standard vzdělávání v sociální práci ASVSP). A zároveň i do etického kodexu 
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sociálních pracovníků (Etický kodex sociálních pracovníků ČR), stejně tak, jako byl na základě 
výzvy profesionálních organizací a jejich čelních představitelů aktualizován etický kodex 
NASW zdůrazňující, že péče o sebe není doplňkem k praxi sociální práce, ale je nedílnou 
součástí praxe, umožňuje sociálním pracovníkům kompetentně pomáhat klientům a izolovat se 
od účinků syndromu vyhoření.  

Na potřebu uvedených změn by měly upozornit výsledky realizovaných výzkumů. 
Zatím však lze uvedené a navrhované kroky, až na výjimky (kupř. Elichová, Flidrová a 
Jileeková 2016 či Hubíková 2019), podložit převážně výzkumy zahraničními, které se shodují 
ve výsledcích potvrzujících nezbytnost i efektivitu profesionální péče sociálních pracovníků o 
sebe sama. Domácí výzkum se tímto směrem stále ještě v dostatečné míře nezaměřuje a klíčová 
témata (kupř. strategie, které sociální pracovníci volí, aby se vyhnuli syndromu vyhoření, 
modely prevence a udržitelnosti v praxi sociální práce, změny v oblasti praxe vyvolané stále se 
rozšiřujícím vstupem informačních a komunikačních technologií do jejího prostoru i s novými 
podobami etických otázek a dilemat, která do něj vnášejí apod.) jsou nedostatečně 
prozkoumána. Jednou z příčin je i malé sepjetí mezi výzkumem a praxí sociální práce, resp. 
nedostatečná komunikace v linii výzkum-vzdělávání-praxe. 
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dlhodobej starostlivosti. 
 
Abstrakt – Autorky v príspevku poukazujú v informatívnej rovine na opodstatnenie 
zvyšovania úrovne reziliencie voči stresu na pracovisku v praxi sociálnej práce. Zámerom 
príspevku je upriamiť pozornosť na dôležitosť konceptu reziliencie v záťažových situáciách, 
ktoré vyplývajú z pracovného prostredia. V tejto súvislosti je prvá časť príspevku venovaná 
problematike stresu vo výkone sociálnej práce ako pomáhajúcej profesie, ktorá vo svojej 
podstate patrí medzi profesie náročné na výkon z dôvodu nie len fyzického, ale aj psychického 
angažovania sa vo vzťahu voči klientovi. Následne sú identifikované vybrané stresory 
v pracovnom prostredí sociálneho pracovníka, so zameraním sa na ich dôsledky. Cieľom 
prezentovaných východísk je v danom kontexte prepojiť koncept reziliencie, ktorá má 
protektívny charakter pri zvládaní stresujúcich okolností na pracovisku, prostredníctvom 
navrhnutých etáp programu SMART (Stress Management and Resilience Training).  
Kľúčové slová – Reziliencia. Stres. Pracovisko. Sociálna práca. Program SMART. 
 
Abstract – In the article, the authors point out the justification of increasing the level of 
resistance to stress in the workplace in the practice of social work. The aim of the paper is to 
draw attention to the importance of the concept of resilience in stressful situations that result 
from the work environment. In this context, the first part of the paper is devoted to the issue of 
stress in the performance of social work as a helping profession, which in its essence is a 
demanding profession due to not only physical but also mental commitment to the client. 
Subsequently, selected stressors in the social worker's work environment are identified, 
focusing on their consequences. The aim of the presented starting points is in the given context 
to connect the concept of resilience through SMART programme, which has a protective 
character in coping with stressful circumstances in the workplace. 
Keywords –  Resilience. Stress. Workplace. Social Work. SMART programme. 
 
Úvod 

Pojem stres je predmetom vedeckého záujmu a výskumu po mnoho desaťročí. V tejto 
súvislosti zámerom príspevku nie je priniesť prekvapujúce informácie, ale poukázať na 
skutočnosť, že aj keď problematika stresu pomyselne objasňuje široko rozpracovanú oblasť, 
predstavuje neustále do takej miery opodstatnený a aktuálny element žitia človeka, či už 
s ohľadom na jeho profesijný alebo súkromný život, že je len pozitívne, ak aj aktuálne výskumy 
a štúdie je možné prepájať exaktne na existujúce kontexty, a tak získavať nové súvislosti. 
Môžeme konštatovať, že stres predstavuje adaptívnu reakciu na akýkoľvek dopyt a prirodzený 
obranný systém organizmu, aby nás chránil pred nebezpečenstvom a/alebo aby sa organizmus 
dokázal nastaviť a čeliť danej situácii. Tento obranný systém predstavuje proces, ktorý spúšťa 
mnohostranné následky fyziologických a psychologických procesov, ktoré sú krátkodobo 
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adaptívne, ale môžu byť aj škodlivé, ak sa aktivujú na dlhšiu dobu, najmä v prípadoch, keď sa 
stresor stáva perzistentným a chronickým (King et al. 2020). 
 
Stres a stresory v praxi sociálnej práce 

V príspevku sa zameriavame na stres v pracovnom prostredí, ktorý môžeme definovať 
ako stav, v ktorom je jedinec rozrušený a znepokojený nekontrolovateľnou averzívnou výzvou 
(Fink 2016). Existujú teda dva ústredné determinanty stresu v práci, ktorých interakcia určuje 
buď zvládanie, alebo maladaptívme správanie a dôsledky súvisiace s prežívaným stresom. V 
prvom rade ide o dimenzie alebo vlastnosti osoby, druhým determinantom sú potenciálne 
zdroje stresu v pracovnom prostredí. Oba determinanty však môžu byť ovplyvnené ešte extra 
premennými, ktoré súvisia s vonkajšími vzťahmi a udalosťami, mimo pracoviska (napr. rodinné 
problémy, finančné problémy, životné krízy a pod.) (Cooper a Marshall 2013). Závažnosť 
pracovného stresu teda závisí od rozsahu požiadaviek, ktoré sa kladú na zamestnanca a od 
pocitu kontroly jednotlivca alebo od miery kapacity rozhodovania sa pri zvládaní stresu.  

V priebehu desaťročí boli sociálni pracovníci vzdelávaní a školení tak, aby dokázali 
čeliť mnohým z najťažšie riešiteľných situácií a problémov spoločnosti a poskytovali pomoc 
tým, ktorí sa dostali do pomyselného kruhu nežiaducich okolností chudoby, diskriminácie, 
byrokracie, rodinných problémov a mnohých ďalších hospodárskych a spoločenských 
podmienok. Jednou zo silných stránok sociálnej práce ako interdisciplinárnej profesie je jej 
schopnosť čerpať a prelínať možnosti riešení zo širokej škály ostaných pomáhajúcich profesií. 
Tento eklekticizmus zároveň vyúsťuje do otázok týkajúcich sa osobitosti prístupu sociálnej 
práce v chápaní a zlepšovaní spoločenského diania. Sociálna práca je v tomto ponímaní 
jedinečná v tom, akým spôsobom sa snaží pochopiť a ovplyvniť spoločnosť prostredníctvom 
jej princípov. Jednotlivé princípy reflektujú prístup sociálnej práce k porozumeniu a pokusu o 
nápravu rôznych škodlivých podmienok pre rozvoj jedinca. Prvým pilierom je riadenie sa 
základnou hodnotou sociálnej spravodlivosti. Druhým je dôležitosť porozumenia sociálnym 
problémom z pohľadu perspektívy človeka v prostredí. Tretím je dôraz na výskum, prax a 
hodnotenie založené na dôkazoch (Rank et al. 2020). Jednotlivé načrtnuté piliere reflektujú 
náročnosť výkonu sociálnej práce ako profesie. Ide o oblasti, ktoré svojou dynamikou a 
interakciou môžu predstavovať potenciál stresujúcej situácie. Môžeme konštatovať, že ide o 
tzv. pracovný stres vo výkone sociálnej práce. 

Sociálna práca ako pomáhajúca profesia má celý rad stresujúcich faktorov, ktoré sú 
špecifické a ktoré profesionálov vystavujú zvýšenej miere ohrozenia vzniku syndrómu 
vyhorenia (Poklembová 2019). Môžeme hovoriť o miere byrokracie, napätí medzi hodnotami 
sociálnej práce a plnením cieľov, o nepriaznivom spoločenskom obraze profesie, reorganizácii 
a reevidovaní politiky a postupov, hrozbe klientskeho násilia a pod. (Grant a Kinman 2014). 
Môžeme tiež konštatovať, že sociálni pracovníci pôsobia od prípadovej práce až k pokusom 
ovplyvniť národný (medzinárodný) systém sociálnych služieb (Matoušek et al. 2003). V tejto 
súvislosti je potenciál prežívanej záťaže a stresu badateľný z pracovných požiadaviek, ako aj z 
organizačných obmedzení ich efektívnosti, a teda ide o záťaž z viacerých zdrojov.  

Jednou z možností podľa Britt a Jex (2015), ktorí sa zameriavajú na výskum pracovného 
stresu, je termín stresor, ktorý je možné formálne definovať ako akúkoľvek podmienku v 
pracovnom prostredí, ktorá má potenciál nepriaznivej situácie a tak vyvoláva negatívnu reakciu 
u zamestnancov. V tejto súvislosti existuje takmer nekonečný počet individuálnych stresorov 
na pracovisku. Konkrétnejšie požiadavky na pracovisku prepájajú Britt a Jex (2015) so  štyrmi 
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oblasťami stresorov na pracovisku. Prvou oblasťou sú stresory pracovného dopytu, ktoré je 
možné priblížiť prostredníctvom situácie, kedy je človek zahltený povinnosťami bez ohľadu na 
pracovný čas. Daná situácia tak prehlbuje u pracovníka postupne pocity stresu v kontexte toho, 
že nestíha. Druhou je kategória interpersonálnych stresorov, ktoré vychádzajú z predpokladu, 
že väčšina pracovníkov funguje v pracovnom kolektíve, čo vyžaduje pravidelné interakcie so 
spolupracovníkmi, ale aj s klientmi, čo má potenciál stresovej situácie. Tretiu kategóriu 
predstavujú úlohy v pozícii stresorov v zmysle, že ide o požiadavky, ktoré vyplývajú z 
nejednoznačnosti, neúplnosti pracovných úloh, prípadne konfliktov rolí. Stresory v pracovnom 
a mimopracovnom prostredí predstavujú štvrtú vymedzenú kategóriu, ktorú je možné bližšie 
objasniť na základe konfliktov, ktoré vytvárajú nerovnováhu medzi pracovným a rodinným 
fungovaním pracovníka.  

Robertson, Ferguson a Cooper (2015) v tejto súvislosti zhrňujú tri významné oblasti 
pracoviska, a to požiadavky, kontrolu a oporu. V tejto súvislosti špecifikujú šesť 
východiskových zdrojov záťaže na pracovisku. Autori špecifikujú, že záťaž na pracovisku 
môže vzniknúť z dôvodu nedostatku zdrojov alebo informácií (zdroje a komunikácia), 
obmedzením spôsobu vykonávania práce alebo obmedzeniami v slobode rozhodovania 
(kontrola a autonómia). Opodstatnené sa tiež v kontexte vnímania záťaže na pracovisku podľa 
autorov javí vplyv výziev, ktoré sa týkajú vyváženosti medzi pracovným a súkromných 
životom (nevyvážené pracovné prostredie), pociťovaný tlak zo zmeny a neistota ohľadom 
zamestnania (neistota a zmena zamestnania), vzťahy pod tlakom, ktorého zdrojom sú 
kolegovia, klienti alebo nadriadení (pracovné vzťahy), tlak z dôvodu pracovných podmienok, 
platu alebo benefitov (pracovné podmienky).  

Pociťovaná závažnosť stresora úzko súvisí s vývojom patologických stavov. Samotné 
zameranie sa na to je však zjednodušujúce a nemusí existovať priamy lineárny vzťah medzi 
závažnosťou alebo intenzitou stresora a negatívnymi dôsledkami, ktoré nasledujú. Okrem toho 
majú stresové faktory rôzne formy a líšia sa vo viacerých dimenziách, takže je ťažké určiť, 
ktoré stresové faktory sú závažnejšie ako ostatné (Anisman 2015). Napríklad výsledky štúdie 
(2015) poukazujú, že respondenti – sociálni pracovníci,  pravidelne dosahovali vysokú úroveň 
stresu, čo odrážalo aktuálne prežívanie 87,8 % (n=195) respondentov. 91,8 % respondentov sa 
vysoká úroveň stresu týkala tímového fungovania na pracovisku (Kagan a GreenblattKimro 
2020). V závislosti od aktuálnej pandemickej situácie výsledky štúdie (Holmes et al. 2021) 
predstavujú predbežný prehľad aj o účinku pandémie COVID-19 na duševné zdravie 
sociálnych pracovníkov v USA, kde zistenia naznačujú, že sociálni pracovníci vykazujú vyššie 
hodnoty, ako sú národné odhady, ktoré sa týkajú posttraumatickej stresovej poruchy. Inými 
slovami, stresormi môžu byť aj situácie, ktoré sú nové, nie sú naplánovateľné a jedinec ich tak 
nemá pod kontrolou a stávajú sa dlhodobými, čo vyvoláva problémy v zvládaní sociálneho 
pracovníka. Daný výskum tiež poukazuje na to, že vzhľadom na závažnosť situácie je 
nevyhnutné, aby organizácie poskytovali zdroje na okamžitú a priebežnú podporu 
emocionálnej pohody svojich zamestnancov. 

 
Zvládanie stresu na pracovisku a jeho dôsledky 

Dôkazy o vysokej úrovni pracovného stresu u sociálnych pracovníkov sa prejavujú v 
škodlivom procese správania zvládania (napr. vyhýbavé správanie, neustále premýšľanie o 
stresovej situácii a pod.) a nežiaducich psycho-fyziologických dôsledkoch v oblasti zdravia 
(napr. syndróm vyhorenia, sekundárny traumatický stres a pod.) (Beer et al. 2021). Stresová 
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reakcia, ktorá je výsledkom subjektívneho posúdenia ohrozenia v našom  prostredí pri absencii 
skutočného fyzického ohrozenia, sa považuje za psychickú stresovú reakciu. Ide o situáciu, keď 
sa stretneme s udalosťami alebo situáciami, ktoré sú vnímané alebo hodnotené ako ohrozujúce 
náš blahobyt a presahujúce dostupné zdroje na zvládnutie situácie (King et al. 2020). Napríklad 
štúdia autorov Lestari a Rizkiyah (2021) poukazuje na skutočnosť, že pracovný stres má 
závažné dôsledky na zdravie a ekonomický stav zamestnancov, je ovplyvnení dĺžkou pracovnej 
doby, rolou pracovníka, jeho možnosťami kariérneho rozvoja. 

Quick a Henderson (2016) rozlišujú v tejto súvislosti medzi tromi formami distresu: 
• zdravotná (napr. srdcovo-cievne ochorenia), 
• psychologická (napr. úzkosť),  
• správania (napr. fajčenie). 
Optikou organizácií zahŕňa distres zamestnancov tiež priame škody (napr. zvýšenie 

absencie, pokles výkonu práce) a nepriame škody (napr. zlé medziľudské vzťahy v pracovnom 
kontexte, chyby v rozhodovaní) (Ramos 2001). 

Normálna fyziologická stresová reakcia je dôležitá pre prežitie tvárou v tvár akútnym 
stresovým faktorom. Danú skutočnosť zažíva  aj  sociálny pracovník, ktorý je v práci 
vystavovaný každodenným stresovým faktorom, v rôznych pracovných rolách. Ak 
identifikujeme hrozbu, naše telo začne reagovať buď aktívne zameraním sa na problém, alebo 
únikom. Fyziologicky dochádza k uvoľňovaniu kortizolu a adrenalínu, čo vedie napríklad k 
zvýšenej srdcovej frekvencii, krvnému tlaku, svalovému napätiu a pod. Za normálnych 
okolností ide o krátkodobú reakciu, a teda po fyziologickej stresovej reakcii dôjde k návratu 
východiskových hodnôt. Avšak, ak je jedinec vystavený chronickému stresu, k spätnému 
návratu nedochádza, čo ho vystavuje riziku porúch súvisiacich so stresom vrátane duševných 
chorôb, depresie, úzkosti a pod. (Blough a Loprinzi 2018).  

Z dôvodu rutinného a často dlhotrvajúceho výskytu v pomáhajúcej profesii je tento stres 
pravdepodobne prežívaný viac ako konštantný/chronický, než ako akútny alebo traumatický 
stres. Zároveň tak fyzické signály nedostanú jasný pokyn k návratu do normálneho fungovania. 
V týchto prípadoch nemusí byť vedomé uvedomenie si zážitku zdrojom psychického stresu, 
ktoré sa prejaví nástupom fyzických symptómov. Môže ísť o aktívne uvedomenie si základných 
emocionálnych alebo kognitívnych procesov a prejavov, ktoré pravdepodobne aktivujú a 
prispievajú k udržaniu stresovej reakcie (King et al. 2020).  

Môžeme konštatovať, že vplyv stresu na pracovisku má rozhodujúce dôsledky pre 
jednotlivcov aj pre organizácie. Stres sa u jednotlivca prejavuje napríklad dôsledkami v oblasti 
jeho psychického a fyzického zdravia, na úrovni organizácie je stres spájaný so zvýšenou 
mierou fluktuácie, chybami vo výkone praxe či syndrómom vyhorenia (Mason et al. 2019). Z 
dôvodu vysokého pracovného vyťaženia môže dochádzať k dôsledkom na psychickú pohodu 
sociálneho pracovníka ešte predtým, ako reálne čelí stresorom, hovoríme tak o tzv. anticipačnej 
fáze. 

 
Program SMART (Stress management and resilience training) 

Pravdepodobne jedným z najzaujímavejších a zároveň najzarážajúcejších aspektov 
štúdia stresu na pracovisku je skutočnosť, že ľudia sa často líšia v rozsahu, v akom negatívne 
reagujú na stresory. Jedným z možných dôvodov, prečo je to tak, je koncept reziliencie. 
Koncept reziliencie môže napomôcť vysvetliť, prečo niektorí zamestnanci, ktorí na pracovisku 
zažívajú vysokú úroveň stresu, nielen že netrpia syndrómom vyhorenia, ale dokonca môžu 
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prosperovať, čo ich vedie k lepšej schopnosti zvládať aj budúce výzvy. Kinman a Grant (2010) 
v tejto súvislosti uvádzajú, že reziliencia môže byť pre sociálnych pracovníkov obzvlášť 
dôležitá kvalita, pretože im môže pomôcť pozitívne sa prispôsobiť stresujúcim situáciám a 
posilniť ich profesionálny rast. Rad definícií reziliencie (napr. Ackerman 2020; Gilligan 2017; 
Reich et al. 2011; Šolcová 2009) odráža premenlivé a zložité významy skúseností jedincov a v 
rámci týchto definícií je uznávaná široká škála možných výsledkov jej aplikovania (Ungar 
2003). Pojem reziliencie je aplikovateľný na popis situácie udržiavania zdravia a stability po 
nepriaznivej situácii (napr. Bonanno 2004). Je možné ho však prezentovať, čo je v kontexte 
tejto práce významnejšie, ako multidimenzionálny konštrukt, ktorý zahŕňa proces, pomocou 
ktorého je reziliencia podporovaná alebo znižovaná inými osobnými, profesionálnymi alebo 
organizačnými kontextami (Bradley 2008; Donnellan a Gordon 2010). Zručnosti k riešeniu 
stresujúcich situácií a možnosti zvládania nepriaznivých situácií je sa možné naučiť aj 
prostredníctvom podpory ostatných. Dôležitý je tiež potenciál nielen pre zvládnutie, ale aj pre 
pozitívny rast prostredníctvom adaptácie po procese narušenej homeostázy (Kearns a McArdle 
2011). Inými slovami koncept reziliencie má významný vplyv na adaptovanie sa na nepriaznivé 
okolnosti a ich dôsledky. Samotné hodnotenie tejto schopnosti adaptácie si ale vyžaduje 
zváženie životného kontextu, pracoviska (Sabolová Fabianová 2020).  

Program SMART, pomáha odbúravať stres a rozvíjať využívanie stratégií zvládania 
nepriaznivých situácií a posilňovať obranné mechanizmy človeka (Babaei et al. 2019). Aj keď 
bolo vyvinutých viac prístupov na zvládanie stresu, existujú v tejto súvislosti odpozorované 
rôzne úrovne ich vplyvu. Jednotlivci zvyčajne začínajú tým, že sa naučia identifikovať typy 
stresorov a súvisiace podnety a spúšťače, čo napomáha zvyšovať povedomie o existencii 
stresorov, a tiež plánovanie a prípravu pri očakávaní ďalšej stresujúcej situácie (Mason et al. 
2019). Viac ako desaťročie výskumu však potvrdzuje dané východiská opodstatnenosti 
reziliencie zamestnanca na pracovisku z dôvodu jeho psychickej pohody a požadovanej 
výkonnosti. V tejto súvislosti napríklad Robertson et al. (2015) analyzovali 14 štúdií počas 
deviatich rokov. Stanovili si štyri postuláty zamerania, a to v oblasti vplyvu tréningu reziliencie 
na pracovisku z hľadiska výsledkov v oblasti subjektívnej psychickej pohody, výsledkov v 
psychosociálnej oblasti respondentov, v oblasti fyzickej/biologickej a v oblasti pracovného 
výkonu. Zistenia poukazujú na výhody tréningu reziliencie v oblasti rozvoja duševného zdravia 
a subjektívnej psychickej pohody zamestnancov. Taktiež ale aj na množstvo širších súvislostí, 
ktoré zahŕňajú kvalitnejšie psychosociálne fungovanie a zlepšený pracovný výkon. Obdobne 
výsledky výskumu Sadhnh et al. (2018) naznačujú, že program reziliencie založený na 
všímavosti, poskytovaný online platformou prostredníctvom internetu, je uskutočniteľný aj vo 
vysoko rizikovom zamestnaní. Navyše sa preukázal trend k zvýšenej reziliencii a 
psychologickej flexibilite. Barker, Barker a Burrel (2021) poukazujú na fakt, že úspešný 
program zameraný na manažment stresu a reziliencie (program SMART) vyžaduje použitie 
komplexného teoreticky založeného modelu tak zručností potrebných pre zvýšenie reziliencie, 
ako aj spôsobu poskytovania odbornej prípravy. Jeho výsledkom je tak prepojenie motivácie 
účastníkov so zmenami, hodnotami a cieľmi s výsledkami reziliencie, čo zvyšuje angažovanosť 
členov programu a trvalý vplyv programu. Autori danú skutočnosť odôvodňujú tým, že ponuka 
príležitosti na zamyslenie sa nad úspechmi a výzvami počas vývoja nových zručností reziliencie 
posilňuje tieto zručnosti a buduje sebadôveru v ich ďalšie využívanie v budúcnosti.  

Príklad postupu stretnutí (Schéma č. 1) poukazuje na to, že táto intervencia môže 
pozostávať z prvkov, ako je zvýšenie uvedomenia si stresu, relaxačný tréning, identifikácia 
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nevhodných myšlienok, kognitívna rekonštrukcia, tréning riešenia problémov, nácvik 
zručností, sebaovládanie a plánovanie činnosti (Babaei et al. 2019). V danom kontexte podľa 
Babaei et al. (2019) medzi benefity programov zameraných na posilnenie reziliencie sociálnych 
pracovníkov z dôvodu zažívaného stresu na pracovisku patrí tiež skutočnosť, že reziliencia 
zahŕňa schopnosť zamerať pozornosť človeka produktívnejším spôsobom. Zamestnanci často 
dostávajú množstvo rôznych informácií, ktoré prichádzajú všetky naraz. Vďaka reziliencii 
dokážu lepšie zamerať svoju pozornosť na výzvy, ktoré je možné vyriešiť tu a teraz. Namiesto 
toho, aby sa nechali znepokojiť alebo stresovať všetkým, s čím je sociálny pracovník 
konfrontovaný, je možné, aby sa naučili rozčleniť rôzne informácie a situácie podľa 
opodstatnenosti.  
Schéma č. 1 Príklad etáp SMART programu 

 
 Zdroj: vlastné spracovanie podľa Babaei et al. (2019)  

 
   Zhrnutím môžeme konštatovať, že zmena úrovne reziliencie je u sociálneho pracovníka 
možná prostredníctvom jeho vlastných názorov, zvykov, myšlienok, postojov, činov v 
deviatich oblastiach, ktoré sa vzájomne prelínajú a bližšie ich vymedzuje Pulleyová a 
Wakefield (2001) ako oblasť prijatia zmeny, oblasť kontinuálneho vzdelávania, oblasť 

1. etapa
•úvod do problematiky stresu na pracovisku a stratégií zvládania 
•poukázanie na odpostatnenie a nevyhnutnosť reziliencie a jej manažmentu na pracovisku

2. etapa

•cvičenia na rozvoj povedomia o stresoroch, fyzických symptómoch stresu, dôsledkoch stresu, 
koncepcii reziliencie

•porozumenie vplyvu individuálneho posúdenia stresových situácií

3. etapa

•automatické myšlienky a kognitívne skreslenia
•asociácia myšlienok a emócií, úvod do automatických myšlienok, kognitívnych skreslení, 
identifikácia negatívnych myšlienok, kognitívna rekonštrukci

4. etapa

• lepšie pochopenie kognitívnych skreslení a negatívnych myšlienok, úvod do porozumenia fázam 
substitúcie logického myslenia

5. etapa
•zvládanie (1. časť): porozumenie pojmu zvládanie, osvojenie si spôsobov zvládania situácií

6. etapa
•zvládanie (2. časť): porozumeniekrokom k adaptácii štýlov zvládania situácii

7. etapa
• tréning interpersonálnych kominikačných štýlov, expresívnych štýlov, porozumenie 
expresívnych bariér

8. etapa
•sociálna opora - pochopenie rôznych zdojov sociálnej opory

9. etapa
•zhrnutie -evalvácia progresu, kontrola a rozširovanie zísaňkaných zručností na predchádazjúcich 
etapách
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vlastného zmocnenia, oblasť cieľavedomosti, oblasť vlastnej identity, oblasť osobných a 
profesionálnych sietí, oblasť reflektovania, oblasť zručností k zmene, oblasť vzťahu k 
peniazom, oblasť rozvoja sebauvedomenia, oblasť budovania sebaregulačných schopností, 
oblasť stratégií zvládania, oblasť zvýšenia optimizmu, oblasť posilnenia sieťovania a oblasť 
poznania silných stránok. V danom kontexte Robertsom a Cooper (2015) vymedzujú štyri 
základné komponenty reziliencie voči stresu na pracovisku, a to pocit kompetencie, sociálnu 
oporu, cieľavedomosť a adaptabilitu, ktorým sa je možné venovať prostredníctvom programu 
SMART, ako súčasti supervíznych stretnutí, alebo team-buildingov a podobne. 
 
Záver 
   Stres a psychosociálne riziká pri práci sú jedným z hlavných problémov bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci v Európe. Ovplyvňujú významne tak zdravie ľudí, ako aj hospodárske 
blaho organizácií a krajín. Ako už bolo spomenuté, stres má negatívny vplyv na organizácie 
rôznymi spôsobmi, napríklad znížením efektivity, zvýšením absencií, fluktuácie, zvýšením 
počtu zamestnancov, ktorí pracujú, aj keď sú chorí, a taktiež má vplyv aj na nárast úrazov alebo 
nehôd v praxi (Orska et al. 2017). V prezentovanom kontexte považujeme za odôvodnené 
zaujímať sa o rozvoj zamestnancov tak, aby na strane sociálneho pracovníka dochádzalo k 
pomoci pri vytváraní pracovných podmienok, ktoré sú vyhovujúce ako po technickej stránke, 
tak aj po psychosociálnej stránke. Z pohľadu zamestnávateľa je tak potenciál znížiť fluktuáciu 
zamestnancov, ich absencií z dôvodu zdravotných, psychických, chronických ochorení. Z 
pohľadu zamestnanca je tu priestor pre osobnostný rast, rozvíjanie aspektov starostlivosti 
o seba, a tak aj samotnej úrovne reziliencie. Ako bolo prezentované v predchádzajúcich 
častiach príspevku, forma programu zameraného na manažment stresu a reziliencie môže byť 
kontaktná, online, dlhodobá alebo krátkodobá, jej účel je prioritne bonitný, ak sú zamestnanci 
alebo potenciálni účastníci otvorení zmenám a chcú pracovať na starostlivosti o seba. V tejto 
súvislosti navrhujeme využiť potenciál programu SMART smerovaný na posilnenie reziliencie 
voči stresu na pracovisku sociálnych pracovníkov, ktorý je reprezentovaný skeletom 
vymedzených oblastí, ktoré sa praxou a výskumami preukázali ako žiaduce.  
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Spokojený „zákazník“ nade vše? Cíl i pro sociální služby? 
Satisfied „customer“ above all else? A goal for social services as well? 
 
Markéta Elich (ČR), Pavel Čáslava (ČR), Markéta Holečková (ČR), Jiří Kohout (ČR), Zuzana 
Truhlářová (ČR), Jan Vrbický (ČR) 
 
Abstrakt – V souladu s růstem životní úrovně se zvyšují požadavky na kvalitu služeb, stejně 
je tomu i ve službách sociálních, kdy je stále větší pozornost věnována jejich kvalitě. MPSV 
v rámci projektu aktuálně řeší také vnímání kvality sociálních služeb jejich účastníky 
(poskytovateli, uživateli, zadavateli) pro konsenzuální optimalizaci zákonného systému kvality. 
Cílem příspěvku je představit základní výstupy výzkumu realizovaného dotazníkovým 
šetřením, kdy byla zjišťována vnímaná důležitost 7 domén kvality: Sociální oblast, Subjektivní 
kvalita života, Zdravotní péče, Organizace, Kontext, Kvalita prostředí a Etika. Existuje 
konsenzus všech skupin, že nejvíce důležitou oblastí je Subjektivní kvalita života klientů, avšak 
její zařazení do zákonného systému není skupinami Profesionálů (poskytovatelé, zadavatelé) 
příliš podporováno. Mezi významné oblasti kvality patří také dimenze, které v našich 
podmínkách do systému kvality většinou zahrnovány nejsou – Subjektivní kvalita života, 
Zdravotní péče, Kontext.  
Klíčová slova – Subjektivní kvalita života. Kvalita sociálních služeb. Standardy kvality 
sociálních služeb. 
 
Abstract – The standard of living is rising in the Czech Republic and therefore the requirements 
for the quality of services are increasing. It is identical in social services. The Ministry of Labor 
and Social Affairs of the Czech Republic is implementing a project that examines the perception 
of the quality of social services by their participants (providers, users, contracting authorities) 
for consensual optimization of the legal quality system. The aim of the paper is to present the 
basic results of the research carried out by a questionnaire survey, which identified the 
perceived importance of 7 quality domains: Social area, Subjective Quality of Life, Healthcare, 
Organization, Context, Environmental Quality and Ethics. There is a consensus of all groups 
that the most important area is the Subjective Quality of Life of Clients, but its inclusion in the 
legal system is not very much supported by groups of Professionals (providers, contracting 
authorities). Important areas of quality also include dimensions that in our conditions are 
usually not included in the quality system - Subjective quality of life, Health care, Context. 
Keywords – Subjective quality of life. Quality of social services. Quality standards of social 
services. 
 
 
Současný stav 

Životní úroveň v Česku se za posledních 17 let zvedla. Při vstupu do EU v roce 2004 
odpovídala zhruba dvěma třetinám průměru původních 15 unijních států, v roce 2017 byla na 
více než čtyřech pětinách (ČTK, 2019). Při srovnání HDP na obyvatele v jednotkách PPS je 
ČR v přehledu o životní úrovni v EU dle Evropské komise aktuálně na 13. místě (Evropská 
unie). Logicky se tak zvyšují nároky na kvalitu i faktická úroveň služeb. Tento trend je patrný 
i ve službách sociálních, kdy je v posledních letech stále větší pozornost věnována jejich 
kvalitě. 

Ačkoliv v ČR již dlouho dobu existují příslušné standardy kvality (příloha 2 vyhlášky 
č. 505/2006 Sb.), to, jakým způsobem kvalitu v praxi vyhodnocovat a dále s ní pracovat, je stále 
předmětem řady diskuzí.  
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Během téměř patnáctileté účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
získali poskytovatelé i inspektoři a další aktéři na poli sociálních služeb mnoho zkušeností 
s naplňováním povinností § 88 a se zaváděním i kontrolou standardů kvality.  

Již ze šetření z roku 2012 vyplynulo, že: „standardy jsou pro službu užitečné, pokud je 
s nimi poskytovatel schopen pracovat podle svých potřeb: interpretuje jejich smysl, přeloží si 
jejich znění na svoji situaci a používá je jako nástroj řízení kvality služby. Díky zavádění 
standardů poskytovatel sám stanovuje konkrétní rámec svojí služby (Kocman, Paleček 2012, s. 
6).“  

Velkým problémem je složitost stávajících standardů kvality, kdy jsou „chápané jako 
nedostatečně konkrétní a jejich obsah často nejednoznačný (Kocman, Paleček 2012, s. 17),“ 
i když právě obecnost měla přinést možnost nastavení kvality na míru specifikům konkrétní 
služby, místo toho „příliš obecné nastavení standardů s sebou nepřineslo dostatečný tlak na 
změny a pro organizace je lákavé přizpůsobit si standardy navyklé rutině nebo hledat cesty 
k jejich obcházení či pouze administrativnímu naplňování bez reálného průmětu do přístupu ke 
klientům (Musil 2007, s. 45).“ Ztížená srozumitelnost a subjektivní vykladatelnost povinností 
i standardů se pak negativně odrazila v kontrolní oblasti kvality – při inspekcích poskytování 
sociálních služeb.  V kontrolním režimu jsou standardy měřitelná kritéria, jenže „kritéria nikdy 
nemohla dosáhnout míry schematizace potřebné pro měření, protože jsou kvalitativní a 
otevřená výkladům. Měřitelnost kritérií tak nestojí na nějaké pevně ustanovené metrice, nýbrž 
na jejich interpretaci (Kocman, Paleček 2012, s. 8, Čáslava, Dvořáková, Musil 2007, s. 46).“ 
Navíc „ve spojení s inspekcemi jsou standardy ambivalentním nástrojem, který sice na jednu 
stranu říká, že experty na naplňování standardů jsou poskytovatelé, na druhou stranu je však 
při inspekci tato role poskytovatelů zásadním způsobem zpochybněna. Při inspekci tak dochází 
ke konfrontaci dvou expertních interpretací standardů (Kocman, Paleček 2012, s. 9).“ 

Ukázalo se, že pracovníci nemají důvěru k rozvoji kvality jako takové (Malík Holasová 
2014, s. 113). „Zabývají se spíše tím, co sami od standardů očekávají, tedy svou pre-koncepcí, 
než tím, co text standardů požaduje (Musil 2007, s. 46).“ Argumenty o administrativní zátěži 
se pak dají vnímat „jako nepochopení nutnosti písemně stanovených pravidel jako výsledek 
procesu, což v konečném důsledku vede k formálnímu zavádění standardů v jednotlivých 
zařízeních (Miler, Sýkorová 2007, s. 46).“ Na druhou stranu: jako problematická je vnímána 
zejména formulace prvních kritérií z mnoha standardů: „má metodiku a postupuje podle ní,“ je 
však pravdou, že touto změnou v roce 2006 oproti původnímu znění kritérií z roku 2002 došlo 
k napojení a rozvinutí řízení kvality (Mlejnková, Holečková 2013, s. 2). Nicméně z šetření 
VÚPSV vyplývá, že v praxi nedochází k propojení cílů a způsobu poskytování sociálních 
služeb (Musil, Bareš, Havlíková 2011, s. 367, 375, 394).  
 
Projekt MPSV Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb 

Se znalostí tohoto stavu MPSV soustavně realizuje již několikátý projekt zabývající se 
rozvojem kvality v sociálních službách. V rámci naplňování cílů projektů jsou vytvářena 
metodická doporučení, došlo k inovaci znění standardů kvality apod. V současnosti je velmi 
aktuální otázka udržení a zkvalitnění současných sociálních služeb. V aktuálně probíhajícím 
Individuálním projektu MPSV Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb 
(dále RPQ, více viz rpq.mpsv.cz) byl realizován výzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak vnímají 
kvalitu jednotliví účastníci (poskytovatel, uživatel, zadavatel) procesu poskytování sociálních 
služeb a identifikovat chybějící oblasti či témata považovaná aktéry za nejdůležitější pro 
hodnocení kvality sociálních služeb. Poznání priorit a identifikování mezer a jednostranností v 
chápání kvality z pohledu poskytovatelů a klientů působících v našem prostředí sociálních 
služeb jsou očekávané výstupy tohoto projektu, které by měly být využity pro konsenzuální 
optimalizaci zákonného systému kvality a vývoj nových systémů hodnocení kvality. 
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Následující text vychází z výstupů pracovní skupiny III (PS3), která se v rámci projektu věnuje 
právě monitoringu zákonného systému kvality.  
 
Výzkumné šetření 

Výzkumné šetření probíhalo v roce 2019, tedy v době, kde se ještě neřešila situace 
epidemiologickým onemocněním COVID 19. Výzkum byl realizován formou dotazníkového 
šetření, který sledoval názory respondentů na sedm oblastí kvality. Nejdříve byl proveden 
monitoring významných národních a evropských systémů řízení kvality, proběhla analýza, 
výběr a konverze položek s následným ověřením jejich spolehlivosti a platnosti, tak bylo 
identifikovány ony oblasti kvality, na které se soustředili otázky v dotazníku a to – Sociální 
oblast, Subjektivní kvalita života, Zdravotní péče, Organizace, Kontext, Kvalita prostředí 
a Etika. Kromě oblastí pokrývajících kvalitu sociální práce a organizaci služby tam byly 
zachyceny oblasti postihující etickou a lidsko-právní tématiku a oblast kvality života klientů. 
Výběr oblastí překračuje rámec zákonného systému kvality, novými oblastmi v našem prostředí 
je oblast kvality prostředí, kvality zdravotní péče a oblast širšího společenského rámce, ve 
kterém se služba poskytuje. Inspirací pro zařazení těchto témat byly jednak evropské a domácí 
zdroje a zejména dokument Dobrovolný evropský rámec pro kvalitu sociálních služeb, který 
byl vytvořen z iniciativy EU za přispění profesionálů členských zemí včetně České republiky.   

Dotazník byl zaslán třem skupinám respondentů – představitelům veřejné správy, 
klientům a pracovníkům z oblasti sociálních služeb. Dotazník vyplnilo 217 poskytovatelů 
sociálních služeb, 249 zástupců veřejné správy a 205 uživatelů sociálních služeb. Respondenti 
posuzovali důležitost položek pro kvalitu na pětibodové škále. Šetření respektovalo základní 
druhy sociálních služeb a bylo vedeno dvěma směry. Jedna část byla zaměřena na služby 
sociální péče a druhá na služby sociální prevence. 

Hlavní otázkou bylo zjistit, jak vnímají kvalitu jednotliví účastníci procesu poskytování 
sociálních služeb? Jaké oblasti kvality považují za významné poskytovatelé, uživatelé a 
zástupci veřejné správy? Liší se ve vnímání v oblasti zaměření kvality? 

   
Tab. 1 - Preferované domény 
Poskytovatelé: 

I. D2 Subjektivní kvalita života, D4 Organizace , D7 Etika 
II. D1 Sociální péče , D5 Kvalita prostředí , D6 Kontext 

III. D3 Zdravotní péče 
Veřejná správa: 

I. D2 Subjektivní kvalita života 
II. D3 Zdravotní péče, D1 Sociální péče , D7 Etika, 

III. D5 Kvalita prostředí , D6 Kontext, D4 Organizace 
Uživatelé: 

I. D2 Subjektivní kvalita života 
II. D1 Sociální péče , D5 Kvalita prostředí , D7 Etika 

III. D3 Zdravotní péče 
Zdroj: vlastní výzkum 
 

Pozn.: Statistické metody ukázali, že v každé skupině respondentů existuje určitá, pro tuto skupinu charakteristická 
hierarchie preferencí skupin – tedy jakýsi typický vzorec preferencí. Preference (důležitosti pro kvalitu) byly 
rozděleny do tří stupňů, I. až III. Nejvyšší stupeň vyjadřuje jakousi statisticky nejvíce jistou preferenci. Stále je 
však třeba mít na paměti skutečnost, že všechny domény byly všemi skupinami hodnoceny velmi pozitivně, byť 
hodnota jejich pozitivního hodnocení kolísá. To, že je nějaká oblast (doména) až na třetí úrovni neznamená, že ji 
skupina nepovažuje za důležitou. 
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Výstupy a závěry 
Šetření přineslo zajímavá zjištění 15  v oblasti vnímání kvality v sociálních službách 

(Graf 1). Za nejvýznamnější identifikovali všichni respondenti sledovanou oblast subjektivní 
kvalita života (Tab. 1). Obsah této domény je specifický tím, že všechny její položky vyjadřují 
kvalitu prostřednictvím vlastního vnímání výsledků služby klienty. Například „Klienti se cítí 
ve službě bezpečně a chránění, vnímají atmosféru služby jako přátelskou, důvěřují personálu 
a vnímají ho jako kompetentní, cítí podporu v náročných životních situacích, mají pocit, že je 
respektována jejich osobnost, cítí se podporovaní ve své soběstačnosti“. Tato oblast byla 
přidaná jako nadstavbová a v současném systému hodnocení kvality sociálních služeb se 
neobjevuje. Dále se všichni kategorie respondentů shodli na významnosti oblasti sociální péče. 
Další zajímavostí bylo, že oblast zdravotní péče se u poskytovatelů a uživatelů objevovala 
hodnocena jako nejméně významná z významných. Poskytovatelé zdůrazňovali pro hodnocení 
a určování kvality oblast Organizace, obsahem této domény jsou procesy efektivního řízení a 
organizování, předávání informací, řízení rizik, řízení kvality a kultura řízení. Za velmi 
důležitou považovali také oblast Etiky. Obsahem domény Etika jsou pravidla a procesy, které 
vedou k naplňování povinnosti uživatelů a práv klientů a také zásady individuálního plánování, 
otevřené a srozumitelného informování a komunikování s klienty, práce se stížnostmi, 
respektování vůle klientů, jejich ochrana před násilím a zneužívání.  

Pracovníci veřejné správy zase naopak významně vyzdvihovali význam Zdravotní péče. 
Obsahem této domény jsou indikátory zaměřené na důsledný monitoring zdravotního stavu 
klienta, postupy a procedury správné ošetřovatelské péče, její dobré personální zajištění, ale 
také schopnost služby poskytovat paliativní péči nebo rehabilitaci. Zdůrazňovali rovněž oblast 
sociální péče, jejíž položky reprezentují procesní a výsledkové požadavky na správně 
prováděnou péči a etiku. Na důležitosti oblasti Etiky se shodly všechny typy respondentů. 
Uživatelé kromě již zmiňované oblasti subjektivní kvality života výrazně oceňovali oblast 
kvality prostředí. 

 
Graf 1 – Průnik a odlišnost preferencí domén 

 
                                                 

15  Získaná data byla vyhodnocena popisnou statistikou a následně podrobena statistickým metodám pro 
testování statistické významnosti rozdílů mezi skupinami účastníků v hodnocení domén (Kruskall-Wallis, Mann-
Whitney) a významnosti rozdílů mezi oblastmi kvality u každé skupiny účastníků (Nemenyi). Dále byla testována 
významnost odchylek jednotlivých položek od průměru (jedno výběrový t-test). Ke zjištění vzájemné vazby mezi 
oběma druhy hodnocení byl stanoven Pearsonův korelační koeficient.  
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 Zdroj: vlastní výzkum 
Pozn.: Tučné červeně vyznačené domény představují I. nejvyšší úroveň. Modré podtržené domény znázorňují II. 
úroveň. Nezvýrazněný černý text jsou domény na III. nejnižší úrovni. Elipsy znázorňují „preferenční“ pole každé 
skupiny, pole se částečně překrývají, tvoří průniky.  V centru vidíme průnik všech skupin, místo, kde se všechny 
skupiny shodují. Všechny skupiny mají ve své hierarchii preferencí Subjektivní kvalitu života klientů na nejvyšší 
úrovni. 

 
Lze uvažovat nad tím, jak oblasti týkající se subjektivně vnímané kvality života zařadit 

do zákonných požadavků na kvalitu hodnocení kvality sociálních služeb. V rámci výzkumného 
šetření se ukázal rozpor ve vyjádření respondentů o této oblasti v okamžiku, kdy se měli 
vyjádřit o důležitosti jejího zařazení do zákonného systému hodnocení (standardy kvality). 
Možná intepretace může být, že tato oblast má velmi subjektivní charakter a velmi špatně by 
se hledala objektivní kritéria hodnocení. Spokojený „zákazník“ je tak, zdá se, cílem sociálních 
služeb již nyní, ale možná si ještě nejsme jisti, jak tuto kategorii zapracovat do procesů a 
hodnotit ji.   

Z výzkumného šetření vyplynulo, že oslovení respondenti z řad poskytovatelů 
sociálních služeb, veřejné správy a uživatelů zdůrazňují pro hodnocení kvality sociálních služeb 
shodně významnost oblastí subjektivní kvality života a etiky a v rozdílné míře pak důležitost 
oblastí zdravotní péče, kvality prostředí, organizace a kontextu péče. 

Shrneme-li další zásadní výstupy, jde o tyto16: Vybraný soubor indikátorů kvality je 
validní, spolehlivý a reprezentativní. Všechny skupiny hlavních účastníků (aktérů) v oblasti 
služeb sociální péče jsou orientováni na výsledky procesu jejich poskytování spíše než na 
procesy. Uživatelé preferují konkrétní výsledky služby, tj. takové, které se přímo dotýkají jejich 
osobní zkušenosti. Mezi významné oblasti kvality patří také dimenze, které v našich 
podmínkách do systému kvality většinou zahrnovány nejsou – Subjektivní kvalit života, 
Zdravotní péče, Kontext. 

Výzkumné šetření bylo realizováno ještě před „kovidovou“ zkušeností poskytování 
služeb sociálních péče. Otázkou pro další směřování výzkumu by možná mohlo být, 
zda dlouhodobá traumatizující situace, kterou zažívali jak poskytovatelé, tak uživatelé, 
neposunula vnímání důležitosti oblastí a indikátorů kvality jiným směrem, například ve 
vnímání zdravotní péče nebo etiky. Bylo by zajímavé zjistit, zda došlo v rámci vnímání kvality 
sociálních služeb ke změně a v jakých oblastech. Odpověď možná částečně přinesou výsledky 
druhé fáze prvního výzkumného šetření ze dvou probíhající focus groups, data aktuálně 
zpracováváme.  
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