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Klinická sociálna práca z hľadiska  
odbornej lexiky a terminológie

Clinical Social Work in the View of Professional Vocabulary 
and Terminology

Andrej Mátel

Doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof.,1 je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu 
patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie MPSVaR SR. V praxi 
sociálnej práce sa venuje komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, poradenstvu a supervízii. 

Abstrakt
Cieľom príspevku je navrhnúť súčasné definovanie klinickej sociálnej práce v slovenskej sociálnej 
práci, ktoré by korešpondovalo so stavom jej porozumenia v angloamerickom a európskom 
prostredí. Za týmto účelom bol zrealizovaný lexikálny a terminologický prieskum z hľadiska 
etymológie a terminologického užívania tohto odborného výrazu z diachrónneho aj synchrónneho 
hľadiska. Z metodologického hľadiska boli použité lingvistické metódy a obsahová analýza 
vybraných prameňov. Hoci užívanie jazykového novotvaru klinická sociálna práca nemožno vopred 
v slovenskom jazyku exaktne vymedziť, napriek kultúrnym špecifikám jednotlivých krajín jestvuje 
minimálna spoločná terminologická zhoda, ktorá slúži ako bazálna platforma pre jej pracovné 
definovanie a načrtnutie perspektív jej potenciálneho rozvoja. 

Kľúčové slová
etymológia, klinická, sociálna práca, terminológia, priama práca, poradenstvo, sociálna terapia 

Abstract
The aim of this article is to propose current defining of clinical social work in the Slovak social 
work which will be in conformity with meaning of its understanding within Anglo-American and 
European environment. For this purpose vocabulary and terminological survey has been realized 
from the point of view of etymology and terminological using of this professional term with 
diachronic and synchronic context. From the methodological aspect there were used philological 
methods and content analyses of the selected sources. Although using of linguistic neologism 
clinical social work cannot be exactly defined in the Slovak language, despite of cultural specifics in 
different countries, there exists as minimum joint terminological accord that serves as basic platform 
for its preliminary definition and for drawing of perspectives of its potential development.

Keywords
etymology, clinical, social work, terminology, direct work, counselling, social therapy

1  Kontakt: Doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof. Ústav sociálnej práce, VŠ ZaSP sv. Alžbety, 
Nám. 1. mája, 810 00 Bratislava; andrej.matel@gmail.com
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Kľúčové slová
klinická sociálna práca, riadená starostlivosť, prípadový manažment, prax založená na dôkazoch, trendy

Abstract
The author’s ambition of the explorated article is to penetrate the view of clinical social work 
development in Slovakia on the background of Anglo-Saxon practice (more specifically in USA). 
Their attention is focused towards clinical social work research in the 21st century, through the lens 
of a short historical reflection with an emphasis on current and future development. The authors, 
in their theoretical and methodological platform, work in societal positions of hypermodern time 
(Lipovetsky, 2013) with the requirement of social reality reflection in relation to the clinical client.

Keywords
clinical social work, managed care, case management, evidence based practice, trends

1. Hypermoderná doba – realita v 21. storočí 
Súčasná dynamika spoločenského vývoja, rozvoj vedy a techniky kladie zvýšené nároky 
na porozumenie svetu a miestu človeka v ňom. Zvláštnu oblasť problémov súčasného človeka 
i spoločnosti tvoria problémy dotýkajúce sa morálneho hodnotenia sociálneho správania. 
Humanistický základ morálky – bytie pre iných – sa stáva nielen praktickým, ale aj teoretickým 
problémom, ktorý rôznymi podobami vplýva na sociálne procesy, pretože prevažujúce spôsoby 
personalizácie sprevádzajú socializáciu a ponúkajú nové hodnoty, tie sú spojené s odmietaním 
tradičných hodnôt, či s ich premenou. A ako akcentuje Lipovetsky (2013:21), v prípade prechodu 
moderny smerom k postmoderne ide o prechod spojený s únikom zo sveta pravidiel. Prechod 
od moderny k hypermoderne so sebou prináša prechod od pôžitku k úzkosti, strate zmyslu života 
a komplexnej prítomnosti, prechod k všemoci spotreby... Autor v svojich prvotných pohľadoch 
prispieva k interpretácii moderny tým, že kladie základy individualistickej paradigmy. Odvtedy 
neprestáva skúmať súčasného jedinca zo všetkých možných uhlov pohľadu: doteraz nevídaná 
nadvláda módy, premena etiky, ale taktiež nové roly oboch pohlaví, vzostup prepychu a premeny 
konzumnej spoločnosti. Lipovetsky nepristupuje k moderne ako ku prozreteľnosti, či katastrofe, 
ako nadvláde čistého rozumu, ktorá sa nezaujíma o ciele, ale len o samotné prostriedky. Podľa 
neho druhá moderná revolúcia – teda hypermoderna – nie je synonymom pre zánik všetkých 
cieľov ani nepredstavuje konečné víťazstvo materializmu a cynizmu. Sme naopak svedkami 
návratu niektorých tradičných hodnôt a spôsobov myslenia: záľuby v združovaní, dobrovoľníctve, 
morálnom pohoršení, dôležitosti lásky. Nielenže všetky pretrvávajú ďalej, ale dokonca sa v prípade 
potreby prehlbujú a dodávajú individualizmu rozmer ľudskosti. V jeho kritickom pohľade možno 
badať, že prítomnosť v sebe zahŕňa a ďalej bude zahŕňať celý rad paradoxov, a to tak pre aktérov, 
ako aj interpretov. Aj keď je hyperkonzumná spoločnosť zlučiteľná s humanistickými hodnotami, 
rozhodne to neznamená, že je univerzálnym liekom pre šťastie ľudstva. Čím sú prísľuby a nároky 
na jedincov hypermodernej doby nejasnejšie a masovejšie, tým je on sám nezávislejší než kedykoľvek 
predtým. Sloboda, pohodlie, kvalita a dĺžka života nezmierňujú tragický rozmer ľudskej existencie. 
Naopak robia ho ešte krutejším. Tu sa naskytá otázka, kto a v akom rozsahu má zasiahnuť do života 
zlyhávajúceho jedinca. Je to rodina, priatelia, je to aj otázka profesionality a profesionálnej pomoci. 
A práve v tejto súvislosti sa domnievame, že významnú úlohu tu môže a má zohrávať sociálna 
práca ako profesionálna forma pomoci.
Ak je jednou z ambícii sociálnej práce zachytiť reflexívne životné zvládanie náročných situácií 
v rámci prirodzeného sveta klienta, potom je nevyhnutné definovanie reality – sociálnej reality v jej, 
vyjadrené slovami F. Novosada (2014:8), intertextuálnej línii. Doplnenej o inšpirácie mysliteľov 
minulosti i súčasnosti. Autor vymedzuje, že „realitou“ je pre nás v prvom rade to, čo nám kladie 
odpor. Týmto smerom ukazujú aj naše každodenné rozpravy, dodávajúc, že aj každodenné správanie 
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Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu  
na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť 
v 21. storočí1 

Inspiration for Clinical Social Work in Slovakia – Present 
and Future in the 21st Century 

Beáta Balogová, Lenka Kvašňáková, Lívia Pížová

Prof. PhDr. Beáta Balogová, Ph.D.,2 pôsobí ako riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce 
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, je riaditeľkou Centra pre edukáciu a výskum 
seniorov a predsedníčkou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 

Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD.,3 vyštudovala sociálnu prácu na Filozofickej fakulte Prešovskej 
univerzity, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte edukológie a sociálnej práce 
a tajomníčka Centra pre edukáciu a výskum seniorov. 

Mgr. Lívia Pížová4 v roku 2014 ukončila magisterský program v odbore Sociálna práca na Inštitúte 
edukológie a sociálnej práce (IEaSP) Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 
V súčasnosti je internou doktorandkou na IEaSP a členkou Asociácie vzdelávateľov v sociálnej 
práci na Slovensku.

Abstrakt
Ambíciou autoriek explorovaného príspevku je ponúknuť hlbší pohľad na možný vývoj klinickej 
sociálnej práce v podmienkach Slovenska na pozadí anglosaskej praxe (konkrétnejšie USA). 
Zameriavajú svoju pozornosť smerom k výskumu klinickej sociálnej práce v 21. storočí cez prizmu 
krátkej historickej reflexie s dôrazom na jej súčasný a budúci vývoj. Autorky v svojej teoreticko- 
-metodologickej platforme pracujú v spoločenskej pozícii hypermodernej doby (Lipovetsky, 2013) 
s podmienkou reflektovania sociálnej reality vo vzťahu ku klinickému klientovi. 
 

1  Príspevok vznikol ako výstup z riešenia Projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0146/14 s názvom Teoretické 
a metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy sociálnej práce.

2  Kontakt: Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika; beata.
balogova@ff.unipo.sk. 

3  Kontakt: Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD., Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta 
Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika; lenka.
kvasnakova@unipo.sk.

4  Kontakt: Mgr. Lívia Pížová, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 
v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika; pizovalivia@centrum.sk. 
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Postavení diskursu spirituality  
v  sociální práci

Position of Discourse of Spirituality in Social Work

Jan Kaňák

Mgr. et Bc. Jan Kaňák1 pracuje jako sociální pracovník v terapeutickém centru Modré dveře a jako 
asistent na Katedře psychosociálních věd a etiky HTF UK. Je doktorským studentem sociální 
práce a sociální politiky na FSS MU a ve své disertační práci se zaměřuje na konstrukci výkonu 
krizově intervenčních služeb v kontextu potkávání diskursu spirituality s dalšími diskursy. Deset 
let pracoval na Lince bezpečí, se kterou dále spolupracuje při realizaci výcviků krizové intervence.

Abstrakt
Stať koncipuji jako teoretickou odpověď na položenou otázku hledající místo diskursu spirituality 
v sociální práci od počátků sociální práce do současné doby. Sociální práci vnímám jako oblast, 
na jejíž praktické realizaci se diskursy výrazně podepisují. V současné době je jak v kontextu české 
sociální práce, tak především v kontextu anglicky psané literatury spiritualita vnímána jako součást 
sociální práce, objevují se texty věnující se spirituálně senzitivním intervencím, posuzováním životní 
situace s ohledem na spiritualitu a podobně. Diskurs spirituality se nicméně neobjevil v sociální 
práci jen tak a jeho přijímání, či vylučování z prostoru sociální práce, zdá se, souvisí se širšími 
společenskými změnami posunu od moderní k postmoderní společnosti. V textu nejprve definuji 
termíny spirituality, náboženství a uchopení diskursu a dále se věnuji samotnému objevování, či 
neobjevování se spirituality v sociální práci. Nabídnu členění podle Canda a Furman a zároveň se 
pokusím, za uvedení příkladů z textů odborných časopisů, navrhnout modifikaci periodizace dle 
uvedených autorů tak, aby více odpovídala českému kontextu.

Klíčová slova 
spiritualita, náboženství, diskurs, historický pohled

Abstract
The article is conceived as a theoretical answer to the question aimed to describe an position of 
discourse of spirituality in social work area from the beginnings of social work as profession until 
now. For some authors social work is defined as an activity strongly influenced by discourses. At 
present, spirituality is perceived as integral part of social work profession mainly in the context 
of English literature, less in the Czech one. Texts dedicated to spiritually sensitive interventions, 
assessing the environmental situation with regard to spirituality and the like are printed in 
journals. Presence or absence of discourse of spirituality is not related only to changes in social 
work profession, but it seems that it is related to wider social changes – shift from modern to post-
modern society. In the first part of the text I define terms spirituality, religion and discourse. Also 
I focuse on historical view on presence/absence of discourse of spirituality in social work. In the 
1  Kontakt: Mgr. et Bc. Jan Kaňák, Katedra psychosociálních věd a etiky, Pacovská 4, 140 21, Praha; jan.

kanak@htf.cuni.cz
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next part of the text, I offer periodisation of relationship between spirituality and social work by 
Canda and Furman and its modification according to better responsiveness to the Czech context.

Keywords 
spirituality, religion, discourse, historical view

Úvod
Lze říci, že postavení diskursu spirituality v sociální práci je poněkud problematické. Na jedné 
straně je zmiňován vliv tohoto diskursu v počátcích sociální práce a zároveň byl tento diskurs 
zmiňován jako oblast, proti které je potřeba se dobře vymezit. V poslední době pak někteří autoři 
chápou diskurs spirituality jako důležitou součást sociální práce. Ve vztahu ke spiritualitě si kladou 
řadu otázek a jednou z nich je také tázání se po tom: Jak se vyvíjelo postavení diskursu spirituality 
v sociální práci? (Canda, Furman, 2010.) Tento text si klade otázku stejnou. V anglo-americkém 
jazykovém kontextu je obdobná otázka již zodpovězena a v kontextu českém předkládám tuto stať 
jako možnou základní odpověď. Změny v postavení spirituality v sociální práci chápu především 
v kontextu setkávání různých diskursů v profesi, protože předpokládám, že sociální práce je 
diskursivně konstruována (Navrátil, 1998). Především pak v kontextu setkávání zmíněného 
diskursu spirituálního a diskursu vědeckosti – tedy vědeckého pojetí a náhledu na svět. Podle 
Healy (2005) totiž dominantní diskursy vycházejí z vědeckého pojetí světa a diskurs spirituality se 
setkává, či střetává právě především s diskursem vědeckosti.
Výše položená otázka je ovšem příliš široká a její úplné zodpovězení je nad možnosti tohoto textu. 
Jistého zúžení otázky lze dosáhnout už tím, že vymezím, o kterou spiritualitu se vlastně jedná. V této 
stati se zaměřuji na spiritualitu křesťanskou a vědomě tak nechávám stranou pojetí spirituality 
v kontextu ZEN, eko-spirituálních pohledů a jiných (viz např. Bremmer, Homonoff, 2004; Gray, 
Coates, 2013; Lukoff, Turner, Lu, 1993; Scourfield et al., 2013). Navíc v návaznosti na Healy 
(2005), či Payne (2005, 2006) předpokládám, že v sociální práci je možné rozlišit roviny „dělání“2 
(konkrétní aktivity), „pojetí“ (individualizované názory na sociální práci) a „pozici“ (odbornými 
a jinak normativními texty uchopená sociální práce). Odpověď na výše položenou otázku bude, 
dle mého, vypadat na každé rovině různě. V tomto textu se zaměřuji na „pozici sociální práce“. 
Konkrétněji by tedy otázka mohla znít takto: Jak se vyvíjelo postavení diskursu křesťanské spirituality 
v pozici sociální práce?
Při hledání odpovědi tak nejprve vymezím výše uvedené roviny sociální práce („pozici“, „pojetí“ 
a „dělání“). Následně pak definuji diskurs – resp. jeho pojetí, ze kterého vycházím při hledání 
odpovědi na položenou otázku a představím uchopení termínu spiritualita. Tyto oblasti chápu 
jako určité definiční problémy, se kterými je nutné se nejprve nějak vyrovnat, protože jak vymezení 
roviny sociální práce, tak termínů diskurs a spiritualita ovlivňuje odpověď, kterou na položenou 
otázku můžeme dostat. Následně se pak budu věnovat postavení diskursu spirituality v „pozici“ 
sociální práce jak v kontextu anglicky psané literatury, tak v kontextu odborných časopiseckých 
článků, které na našem území vycházely od roku 1932. 
Jakkoli se jedná o stať teoretickou, bez konkrétních návodů do praxe, domnívám se, že může být 
užitečná pro praxi ve dvou oblastech. Za prvé doufám, že uchopení spirituality jako diskursu 
v sociální práci může pomoci diskutovat jeho významy a dopady pro obor, pro klienty a klientky 
a také pro pracovnice a pracovníky. Za druhé mohou být zde prezentované poznatky využity pro 
reflexi vlastní praxe (Thompson, Thompson, 2008). Při čtení textu si tak můžete klást otázky typu: 
Jaký je Váš důvod, proč čtete tento článek? „Jak se prezentované teze shodovaly s Vaším názorem? 
Prožili jste nějakou silnou emoční reakci souhlasu, či nesouhlasu? Ať byla reakce jakákoliv, zkuste se 

2  Termíny jsou uváděny v uvozovkách, protože se jedná o pojmenování, které pro jednotlivé oblasti 
používám.
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Klinická supervize v gerontologické  
sociální práci: reflexe praxe v Bulharsku

Clinical Supervision in Gerontological Social Work:  
Reflections on the Practice in Bulgaria

Ginka Mehandzhiyska

Doc. Ginka Mehandzhiyska, Ph.D.,1 přednáší na Sofijské univerzitě Klimenta Ochridského 
v Bulharsku kurzy, jako například Metody sociální práce, Supervize v sociální práci, Gerontologická 
sociální práce. Zabývá se aplikovanou výzkumnou prací v oblasti metodik sociálních služeb 
a gerontologické sociální práce. Je členkou Bulharské asociace pro vzdělávání v oblasti sociální 
práce a také členkou redakční rady bulharského e-časopisu Sociální práce.

Abstrakt
V článku jsou sděleny a analyzovány zkušenosti z aktuálního obrazu klinické supervize 
v gerontologické sociální práci v Bulharsku a její reflexe. Po stručném teoretickém přehledu je 
komentována klinická kompetence gerontologických sociálních pracovníků a potíže v jejich 
praxi. V této souvislosti je interpretována specifická podpora, kterou poskytují určité formy 
a přístupy supervize. Analýza je ilustrována příklady ze supervizních sezení sociálních pracovníků. 
Podle autorčiných závěrů jsou odborná identita sociálních pracovníků a rozporuplný praktický 
statut multidisciplinarity těmi hlavními aktuálními problémy, před kterými stojí supervizoři 
v gerontologické sociální práci v Bulharsku.

Klíčová slova
supervize, gerontologie, sociální práce, multidisciplinarita

Abstract
The article analyzes practical experience and reflections on the current situation of clinical 
supervision in the gerontological social work in Bulgaria. After a brief theoretical review core 
clinical competencies and main difficulties in the social workers’ practice are commented. The 
specific support, which certain forms and approaches for supervision provide, is also interpreted in 
this context. The analysis is illustrated with examples from supervision sessions of social workers. 
According the conclusions of the author, social workers’ professional identity and the controversial 
status of multidisciplinarity are the most topical and significant problems, which supervisors face 
in gerontological social work in Bulgaria.

Keywords 
supervision, gerontology, social work, multidisciplinarity

1  Kontakt: Assoc. Prof. Ginka Mehandzhiyska, PhD., Department of Social Work, Sofia University „St. 
Kliment Ohridski“, Bulgaria, 1504 Sofia, 15 Tsar Osvoboditel Blvd; mehandj@abv.bg
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Využití archivovaných datových souborů 
z reprezentativních sociologických  
výzkumů ve výuce a realizaci  
sociálního výzkumu 

Use of Reposed Data Sets from Representative Sociological 
Surveys in Doing and Teaching Social Research

Eva Křížová

PhDr. Eva Křížová, PhD.,1 je socioložkou, působící ve výuce a výzkumu na 2. LF a Evangelické 
teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se mj. metodologií aplikovaného výzkumu 
pro pečující profese a předmět metodologie sociálního výzkumu vyučuje v oboru sociální práce.

Abstrakt
Příspěvek informuje o možnosti využít datové soubory s přiloženými dotazníky z rozsáhlých 
veřejných sociologických výzkumů, jež jsou uloženy v Českém sociálně vědním archivu a po uzavření 
kontraktu bezplatně zpřístupněny pro účely nekomerčního akademického výzkumu a výuky. 
Mnohá témata těchto výzkumů jsou blízká problematice sociální práce i zdravotnictví. Studenti 
mohou cvičit výzkumné dovednosti na těchto datových souborech (např. základní statistické 
procedury). Ve výzkumných částech absolventských prací mohou studenti využít taková data pro 
komparaci s vlastními výsledky. Příspěvek předkládá doporučený postup užití datových souborů 
a upozorňuje na rizikové či chybné postupy nakládání s těmito daty.

Klíčová slova
sociální výzkum, výuka výzkumu, správná praxe, srovnávací výzkum, sociální práce

Abstract
The article informs about the use of data sets and questionnaires from large representative 
sociological surveys funded from public resources and saved in the data repository of the Institute 
of Sociology of the Czech Academy of Sciences. The contract on public availability is conditioned 
by a non-commercial use of data sets and questionnaires in academic social research and education. 
Research agenda is often closely associated with that of social work or health care. Students can 
train basic statistical exercises or learn how to develop properly the research tool in quantitative 
surveys. Further, comparative research linking original empirical data from students surveys to 
findings on larger representative populations provide with a deeper insight. The paper describes 
a good practice in use of existing data sets and gives examples of inappropriately used data.

1  Kontakt: PhDr. Eva Křížová, PhD., Evangelická teologická fakulta UK v Praze, Katedra pastorační a 
sociální práce, Černá 9, 155 15 Praha 1; evakriz@centrum.cz
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Prežívanie osamelosti látkovo  
závislých klientov

Experiencing of Loneliness of Substance Addicted Clients

Ján Kahan, Eva Žiaková

Bc. Ján Kahan1 je externým študentom na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.,2 je vedúcou Katedry sociálnej práce na Filozofickej fakulte UPJŠ 
v Košiciach. Je autorkou viacerých vysokoškolských učebníc v odbore sociálna práca. Vedeckovýskum-
ne sa venuje hlavne problematike sociálnej práce s rizikovými – dlhodobo chorými klientmi.

Abstrakt
V predkladanej práci autori sústredili pozornosť na prelínanie sa fenoménov osamelosti a závislosti, 
s dôrazom na perspektívu abstinencie. Teoretická časť mala za cieľ pojmovo a myšlienkovo 
uchopiť koncept osamelosti s úzko súvisiacimi konštruktmi, v zmysle prežívania látkovo závislých 
klientov. Realizovaný kvantitatívny výskum, ktorý nadväzoval na teoretické koncepty osamelosti 
a závislosti, mal za cieľ prispieť k objasneniu vzťahov medzi uvedenými fenoménmi. Osamelosť 
bola v rámci empirickej časti pojmovo uchopená a operacionalizovaná pomocou dvoch rôznych 
konštruktov, sociálnej opory a sociálnej začlenenosti. Výskum so vzorkou 190 respondentov bol 
zameraný na zisťovanie štatisticky signifikantných rozdielov vo vymedzených konštruktoch medzi 
hospitalizovanými a abstinujúcimi závislými. Štatistickou analýzou boli overované i hypotézy 
o signifikantnosti vzťahov medzi vymedzenými konštruktmi a porušením abstinencie. Výskum 
jednoznačne preukázal štatisticky významné rozdiely v testovaných kritériách porovnávaných 
skupín závislých respondentov so záverom, že abstinujúci klienti, navštevujúci psychoterapeutické 
a svojpomocné skupiny, sa cítia menej osamelí ako aktuálne hospitalizovaní. Autori taktiež 
poukazujú na klinickú prax sociálnych pracovníkov, ktorá si vyžaduje vysokú mieru profesionálnej 
úrovne i schopnosť empaticky a uvážlivo využívať celý rad terapeutických intervencií v procese 
liečby, doliečovania a prevencie lapsusu/relapsu.

Kľúčové slová
osamelosť, látková závislosť, abstinencia, lapsus/relaps, sociálna práca

Abstract
In the present work the authors focus on the mingling of the phenomena of loneliness and 

1  Kontakt: Katedra sociálnej práce FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 59 Košice, Slovenská republika; 
jankokahan@gmail.com

2  Kontakt: Katedra sociálnej práce FF UPJŠ, Moyzesova 9, 040 59 Košice, Slovenská republika; eva.
ziakova@upjs.sk
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dependence, with an emphasis on the perspective of abstinence. The theoretical part aims at 
grasping the terms and ideas of the concept of loneliness with narrow-related constructs. The 
made quantitative research relating to the theoretical concepts of loneliness and addiction was 
aimed to contribute to the clarification of the relationship between these phenomena. Loneliness 
in the empirical part was grasped and operated on through two different constructs, social support 
and social incorporation. The research with the sample of 190 respondents was focused on 
determination of statistically significant differences in defined constructs between hospitalized 
and abstaining addicts. A statistical analysis also verified hypotheses about significance of relations 
between determined constructs and breach of abstinence. The research unambiguously showed 
statistically significant differences in the tested criteria of compared groups of addicted respondents 
with the conclusion that abstaining clients attending psychotherapy and self-help groups feel 
less lonely than currently hospitalized clients. Clinical practice of social workers require a high 
degree of professional level and ability of empathy and judiciously use a variety of therapeutic 
interventions in the process of treatment, after-treatment and prevention of lapse/relapse.

Keywords
loneliness, substance addiction, abstinence, lapse/relapse, social work

Úvod
V klinickom prostredí medzi terapeutmi a klientmi prevláda spoločný názor, že osamelosť a problé-
my či nedostatky v sociálnych vzťahoch pôsobia ako negatívne faktory, ktoré môžu posilňovať 
rozvoj závislosti a taktiež byť prekážkou v terapeutických procesoch. Ako uvádza I. Akerlind  
a J. O. Hornquist (1992), Anonymní alkoholici označili alkoholizmus za „chorobu osamelých“. Téma 
zneužívania alkoholu a osamelosti sa stáva objektom klinických pozorovaní približne od roku 1950. 
Najväčší rozmach systematických empirických štúdií, zameraných na uvedené fenomény, nastal 
v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia (Akerlind, Hornquist, 1992). Od deväťdesiatych rokov 
sa výskumy v danej oblasti objavujú len ojedinele. V slovenských podmienkach sa téme osamelosti 
venuje hlavne E. Žiaková a B. Balogová (Žiaková et al., 2008). Na empirické štúdie explicitne 
zamerané na vzťahy medzi osamelosťou a závislosťou sme v slovenských i českých dostupných 
zdrojoch nenarazili. V našom výskume sme sa preto hlavne opierali o zahraničné výskumy. 
Teoretické prístupy k osamelosti vychádzajú vo väčšine prípadov z klinickej praxe (Perlman, 
Peplau, 1982), na základe ktorých sme projektovali celý výskum. Jednotlivé prístupy k chápaniu 
osamelosti v rôznej miere odrážajú individuálne osobnostné faktory, zohľadňujúc i situačný rozmer 
a sociálny kontext. V tomto smere subjektívne prežívanie osamelosti presahuje individuálny rámec 
jednotlivca a možno hovoriť o osamelosti ako o sociálnom fenoméne. V rámci empirickej roviny 
prezentovaného výskumu je konštrukt osamelosti vymedzený vo vzťahu k anticipovanej sociálnej 
opore a sociálnej začlenenosti, reflektujúc tak sociálnu dimenziu s doplnením subjektívneho 
hodnotenia osamelosti.

Teoretické prístupy k chápaniu osamelosti
Súčasnosť ponúka celý rad teórií a prístupov, ktoré možno v sociálnej práci využívať, či sa jedná 
o priamu sociálnu prácu, klinickú prax sociálnych pracovníkov alebo oblasť teoretickú, vedecko-
výskumnú (Balogová, 2012; Barth, 2014; Rullo, 2001). Konštrukt osamelosti je skúmaný hlavne 
na úrovni klinickej praxe psychiatrov, psychológov a sociálnych pracovníkov rôznych smerov 
(Perlman, Peplau, 1982; Spira, 2013). D. Perlman a L. A. Peplau (1982:123–134) uvádzajú 
a porovnávajú osem nasledujúcich prístupov v nazeraní na osamelosť, ktoré možno chápať 
ako historickú genézu prístupov k skúmaniu osamelosti: psychodynamické modely, Rogersova 
fenomenologická perspektíva, existenciálny prístup, sociologické vysvetlenie, interakčný pohľad, 
kognitívny prístup, osobný prístup a všeobecná teória systémov. V predkladanom článku uvádzame 
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Význam expresivně-formativních  
intervencí u seniorů s demencí  
v rezidenční péči 

Importance of Expressively-Formative Interventions  
Applied at Senior Citizens with Dementia in Residential Care

Oldřich Müller

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.,1 odborný asistent Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP 
v Olomouci se specializací na speciálněpedagogickou gerontagogiku, speciální pedagogiku osob 
s psychickými poruchami a expresivní terapie. Působí také jako terapeut v Domově pro seniory 
a Domově se zvláštním režimem Hrubá Voda.

Abstrakt 
Článek je zaměřen na výsledky projektů realizovaných v letech 2013–2014 na Pedagogické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci v rámci specifického vysokoškolského výzkumu. Tyto projekty byly 
prováděny výzkumným týmem vedeným profesorem Milanem Valentou, formálně rozděleným podle 
předmětů výzkumu do jednotlivých segmentů. V daném článku je popsán především výstup segmentu 
B, který se zabýval expresivně-formativními přístupy ke klientům, kterými byli senioři s demencí (se 
zvláštním důrazem na atroficko-degenerativní a ischemické demence) v rezidenční péči. 

Klíčová slova
expresivně-formativní intervence, osoba seniorského věku, závislost na péči, atroficko-degenerativní 
demence, diagnostický nástroj, diagnostická hodnota, procesuální efektivita

Abstract
This paper focuses on the results of specific university research projects carried out at the Faculty 
of Education at Palacky University in Olomouc in 2013–2014. These projects were conducted 
by the research team led by prof. Milan Valenta, formally divided according to objective-oriented 
project segments. In this paper, it is mainly a description of the output of the segment B, which 
dealt with the expressive-formative approaches applied to the senior citizens dependent on the 
care (with special emphasis on atrophic-degenerative and ischemic dementia). 

Keywords 
expressive-formative intervention, senior citizen, dependence on care, atrophic-degenerative 
dementia, diagnostic tool, diagnostic value, procedural efficiency

1  Kontakt: Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta 
Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc; omuller@centrum.cz
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Návrat nezaměstnaných rodičů  
po rodičovské dovolené na trh práce 
v ostravském regionu 

Return of Unemployed Parents after Their Parental Leave 
to the Labour Market in Ostrava Region 

Anna Krausová, Tomáš Waloszek, Martin Brezina

Mgr. Anna Krausová, Ph.D.,1 je vedoucí Katedry sociálních věd Fakulty sociálních studií 
Ostravské univerzity v Ostravě. Zaměřuje se při přednáškové a publikační činnosti na oblast 
sociální politiky, makrometod sociální práce a problematiku projektového řízení a neziskového 
sektoru. Aktivně působí jako dobrovolník v neziskové organizaci Vzájemné soužití, o. p. s., jehož 
je spoluzakladatelkou. 

Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek2 je studentem doktorského oboru ,,Sociální práce“ na Fakultě 
sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. V magisterských programech absolvoval obory: 
,,Veřejná politika a lidské zdroje“ (zaměření: sociální politika) na Masarykově univerzitě v Brně 
a zároveň ,,Management organizací služeb sociální práce“ na Ostravské univerzitě v Ostravě. 
Na této univerzitě participoval také při inovaci výuky předmětů sociální politiky. 

Mgr. Martin Brezina3 je studentem doktorského studia ,,Sociální práce“ na Ostravské univerzitě. 
V minulosti působil jako sociální pracovník, projektový manažer a konzultant ve vzdělávání. 
V současnosti učí na Vyšší odborné škole J. A. Komenského v Ostravě. Jeho odborný zájem se 
soustřeďuje na problematiku zaměstnanosti a společenské integrace.

Abstrakt
V první části příspěvku jsou představena teoretická východiska a téma harmonizace rodiny a práce 
ve specifické fázi životního cyklu, kterou je návrat rodičů na trh práce po rodičovské dovolené. Je 
poukázáno na skutečnost, jakým způsobem mohou požadavky trhu práce narušovat stabilitu rodiny 
a její funkce. V druhé části příspěvku je pozornost věnována představení metodologie výzkumu. 
Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké bariéry přispívající k dlouhodobé nezaměstnanosti identifikují 
rodiče s dětmi (do 10 let věku) při přechodu z rodičovské dovolené na trh práce a jaké bariéry 
v oblasti harmonizace rodiny a práce identifikují pracovníci působící v oblasti aktivní politiky 
zaměstnanosti v ostravském regionu. Třetí část příspěvku obsahuje výsledná zjištění a interpretaci. 

1  Kontakt: Mgr. Anna Krausová, Ph.D., Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni 
Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00; anna.krausova@osu.cz

2  Kontakt: Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszek, Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00; tomas.waloszek@osu.cz

3 Kontakt: Mgr. Martin Brezina, Opavská 1110/31, Ostrava 8, 708 00; martin.brezina@osu.cz
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Do kvalitativního výzkumu bylo zapojeno celkem 22 nezaměstnaných rodičů s dětmi a 15 pra-
covníků pracujících v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Rozhovory byly s komunikačními 
partnery vedeny v období červenec–srpen 2014, následně byly analyzovány v programu Qualitative 
Data Analysis Software MAXQDA. Závěrečná část příspěvku je zaměřena na diskusi a závěry. 

Keywords
rodičovská dovolená, trh práce, harmonizace rodiny a práce, rodiče

Abstract
In the first part of article are introduced theoretical frameworks and issue of reconciliation of family 
and working life in a specific phase of life cycle, which is the return to the labour market after 
the end of parental leave. It is pointed out how the demands on the labour market undermine the 
stability of the family and its functions. In the second part, attention is paid to the presentation of 
research methodology. The aim of the research was to find out barriers, contributing to long-term 
unemployment identify unemployed parents with children up to 10 years in the transition from 
parental leave and which barriers in reconciling work and family life identify workers working in 
the field of active employment policy in the Ostrava region. The third part of the article already 
presents the resulting findings and interpretation. The research covered 22 unemployed parents 
with children and 15 workers working in the field of active employment policy. Interviews with 
respondents were conducted in the period July–August 2014. Subsequently they were analysed 
in Qualitative Data Analysis Software MAXQDA. The final part of the article is focused on the 
discussion of the conclusions.

Keywords
parental leave, labour market, reconciling work and family, parents

Úvod
Představa o tom, že je pro rodiče žádoucí sladit požadavek účasti v zaměstnání s péčí o děti, se 
v (post)moderních společnostech stává normativním předpokladem a osou životních plánů: mladí 
lidé chtějí mít možnost zakládat rodiny a přitom současně realizovat svou pracovní dráhu (Castles, 
2003, in Sirovátka, Bartáková, 2008: 65). 
Ke stávajícímu vývoji v oblasti slaďování práce i rodiny v České republice může podle Tomešové-
-Bartákové (2009:27) přispívat i fakt, že se sociální politika oblastmi práce a rodiny zabývá 
odděleně. Toto roztříštění kompetencí nijak nepřispívá k potřebnému komplexnímu uchopení 
problematiky a k reformulaci stávajících politik. Řešení oblastí slaďování práce a rodiny zůstávají 
v zaběhlých kolejích a inklinují spíše k pasivním formám (víceletá finanční kompenzace rodiče/
matky s dítětem doma) namísto zlepšení služeb péče o dítě, jakož i komunikace a koordinace mezi 
jednotlivými relevantními oblastmi (dávky, služby, vazba na trh práce), které by dovolovaly vyšší 
flexibilitu i větší možnost volby v oblasti slaďování práce a rodiny a nenutily ženy (resp. rodiny) 
k uniformním strategiím. 
Období tranzice z rodičovské dovolené a zejména dopady dlouhodobého setrvání rodičů mimo 
pracovní trh si zasluhují hlubší pozornost výzkumu (Bartáková, 2008). 
Příspěvek představuje prezentaci a diskusi poznatků, výsledků výzkumu realizovaného díky 
finanční podpoře projektu Studentské grantové soutěže (v rámci podpory specifického výzkumu 
na Ostravské univerzitě v Ostravě) v roce 2014. Výzkum se zaměřoval na nezaměstnané rodiče 
s dětmi ve věku do 10 let, vracející se na trh práce po ukončení rodičovské dovolené (v ostravském 
regionu). Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké bariéry při vstupu na trh práce po ukončení rodičovské 
dovolené identifikují samotní nezaměstnaní rodiče s dětmi a pracovníci působící v oblasti aktivní 
politiky zaměstnanosti v ostravském regionu. 
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