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Úvod  
 

 

Tato práce se zabývá společenským postavením sociálního pracovníka na Nymbursku. Danou 

problematiku jsem si zvolila hlavně proto, že sociální práce je stále obětí předsudků 

přetrvávajících v naší společnosti. Společenská prestiž tohoto odvětví je v ČR velmi nízká, 

z čehož vyplývá i nedostatečné finanční ohodnocení této důležité profese. Rozporuplné 

názory má velmi i laická veřejnost. Často si sociální pracovníky spojuje pouze s negativními 

jevy jako je například odebrání dítěte z rodiny a podobně.  Také to je jeden z mnoha důvodů, 

kvůli kterým jsou sociální pracovníci více ohroženi syndromem vyhoření než jiná povolání.  

Dané téma je dnes velmi aktuální i vzhledem k rostoucí potřebě odborníků v sociální sféře 

a doufám, že má práce povede k zamyšlení každého, kdo se s ní seznámí. 

 

Práce je rozdělena na dvě stěžejní části, teoretickou a praktickou. V teoretické části práce je 

nastíněna osobnost sociálního pracovníka, jeho kompetence a kvalifikační předpoklady, 

rámcový přehled historie, a rovněž jsou zde zmíněny nejvýznamnější osobnosti sociální 

práce. Charakterizováno je téma stereotypů a předsudků, které významně souvisí s danou 

problematikou.  

 

V praktické části se zaměřuji na vypracování přehledu, jak občané na Nymbursku vnímají 

sociálního pracovníka. Vybraná metoda zkoumání je formalizovaná a kvantitativní, konkrétně 

tím míním dotazníkové šetření. To bude provedeno u občanů žijících na území Nymburska. 

Jako druhou metodu sběru dat jsem použila standardizovaný rozhovor se sociálním 

pracovníkem. Tato metoda je spíše kvalitativní. V závěru práce jsou výsledky průzkumu 

porovnány.  

 

Hlavním cílem práce je popsat osobnost sociálního pracovníka. Dílčí cíl absolventské práce je 

vypracovat přehled o tom, jak občané na Nymbursku vnímají sociálního pracovníka. 
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Informace jsou čerpány z odborných publikací zaměřujících se na sociální práci.                   

Jako další zdroje jsou použita odborná periodika a webové stránky.
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1 Cíle práce  

1.1 Hlavní cíl:  
Cílem absolventské práce je popsat osobnost sociálního pracovníka.  

1.2 Dílčí cíle:  
Dílčím cílem práce je vypracovat přehled o tom, jak občané na Nymbursku 

vnímají sociálního pracovníka.  
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2 Teoretická část  

 

2.1 Charakteristika sociální práce  

 

Sociální práce je obor, který se orientuje na řešení lidských problémů. Hraničí s mnoha 

vědními obory i praktickými disciplínami, které se orientují na život člověka. Sociální 

práce je tedy společenskovědní disciplína, ale zahrnuje i oblast praktické činnosti, která 

si klade za cíl odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů ve 

společnosti. Sociální práce se opírá o společenskou solidaritu, ale i o ideál naplňování 

individuálního lidského potenciálu při respektování zájmů a existence společenské 

reality. Sociální pracovníci pracují s jednotlivci, rodinami, skupinami a komunitami, 

a pomáhají jim dosáhnout způsobilosti k sociálnímu fungování nebo jí získat zpět.  Také 

pomáhají vytvořit pro jejich uplatnění příznivé společenské podmínky.  

                      

[www.mpsv.cz, 9] 

 

2.2 Historický vývoj sociální práce  

 

 

Počátek sociální práce se datuje teprve jedno století. Ovšem na soudobé sociální 

problémy reagovala již první společenství. Hlavním mezníkem ve vývoji sociální práce 

jako takové je průmyslová revoluce, během které si společnost začala uvědomovat, že 

by měla být spravedlivá ke všem.  

 

Ve starověkých společenstvích veškerou pomoc zajišťovala rodina nebo dané 

společenství. Pomoc byla tehdy neformální a přirozená, byla považována za normu 

chování. Společenství se snažilo udržet celý rod, a tak se všichni starali o všechny.   

 

                                                      [Matoušek, 2001] 
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V době neolitu lidé přešli k pěstování polních rostlin a plodin, a začínají také vznikat 

první městské státy.  

  

Tím došlo k odosobnění komunity a objevily se první sociální aktivity státu. Jedinci už 

nepomáhala jen rodina či komunita, a pomalu tuto funkci začal přebírat stát. Dělo se 

tak například v i Babylonu, Římě a Řecku. Zpočátku byli zaopatřováni pouze vysloužilí 

vojáci a sirotci. Naopak ženy, otroci a zdravotně postižení si žádných sociálních výhod 

neužívali. Objevila se první zaopatření jednotlivců v podobě penze vysloužilým 

vojákům, sirotkům. Nebyla chráněna práva žen, otroků ani zdravotně znevýhodněných 

jedinců.  

2.2.1 Středověk  

Nejstarší organizovanou pomoc poskytovala církev, která stavěla špitály pro nemocné 

a chudé. Zřizovala je na nejznámějších poutních trasách hlavně kolem Prahy a dalších 

větších měst, kam se stahovala většina žebráků. V době středověku byl velký nárůst 

žebráků, kteří se stahovali k větším městům a to hlavně k Praze, kde žebrali o almužny.  

Na konci středověku začaly vznikat stavovské organizace, které se staraly o řemeslníky 

stejného řemesla a jejich rodiny. Nazývaly se cechovní sdružení nebo také bratrstva.  

2.2.2 Renesance a období Osvícenství  

Iniciativu církve přebírá nová společenská třída, a to měšťanstvo. To zřizuje první 

nemocnice či záložny pro potřebné. Žebráci se začínají rozdělovat na obecní 

a přespolní. Obecní žebráci mohou žebrat na určeném místě a přespolní jsou vyháněni 

pryč. Ferdinand I. roku 1620 nechal vybudovat největší Pražskou nemocnici 

Milosrdných bratří, kde se oddělovala zdravotní péče od sociální. Za doby Marie 

Terezie proběhlo mnoho reforem a změn jako je například povinná školní docházka, 

budování škol a péče o děti z chudých rodin. Josef II. založil Pražský nalezinec pro 

opuštěné děti a sirotky.  

 

                                                                                                                            [Matoušek, 2001] 

[Matoušek, 2007] 
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2.2.3 Rakousko Uhersko  

Roku 1868 byl vydán Chudinský zákon, který upravuje povinnost obce pečovat o svého 

chudého občana. Obec zajišťovala oděv, stravu, ubytování, teplo a světlo. Každá obec 

měla své chudinské pokladny, ze kterých se pomoc hradila. Roku 1811 se v Občanském 

zákoníku poprvé objevila část definující právní postavení dítěte v rodině. Každé dítě 

nyní mělo nárok na výživu, výchovu a ochranu před soudem. Kolem roku 1880 se zřizují 

první vychovatelny pro chlapce například v Libni. Každý, kdo se nemohl o sebe postarat 

nebo nebyl dostatečně soběstačný, tak byl poslán do veřejného chudobince či do 

donucovacích pracoven. Do konce 19. století byla naše společnost přesvědčena o tom, 

že chudobince a donucovací metody jsou nejlepší cestou pro dobře fungující sociální 

péči.  

2.2.4 První republika a Druhá Světová válka  

Se vznikem první republiky nastaly nové problémy. Situace se ale postupně 

stabilizovala a Československo se stalo jednou z nejstabilnějších zemí Evropy. 

Základním úkolem v oblasti sociální politiky bylo zlepšit sociální poměry širokých 

vrstev. Sociální ochrana se poskytovala hlavně invalidům, pozůstalým po padlých, 

válečným veteránů a v době hospodářské krize i nezaměstnaným. Ovšem největším 

bodem zájmu se stala péče o zdraví.  

Vznikly Masarykovy domovy v Praze, kde se nacházelo šest starobinců, ústav pro sto 

manželských párů a čtyři chorobince. Ve své době to byl nejmodernější sociální ústav 

v Evropě. Postupem času se domovy rozrostly o další lůžka a k dispozici byl kinosál, 

divadelní sál, sportovní hřiště, bazény a ústřední knihovna.  

Chudinství se rozdělilo na veřejné a soukromé, do soukromého patřily například 

vývařovny, jimiž provozovateli byly dobročinné spolky nebo humanitární organizace. 

Mezi nejznámější dobrovolné spolky patřily Společnost Československého Červeného 

kříže, organizace Okresních péčí o mládež nebo Masarykova liga proti tuberkulóze. 

Začaly se rozvíjet specializované poradny například pro volbu povolání, pro duševní 

zdraví nebo poradny pro „úchylné děti“ (dnes handicapované děti).  

 

                                                                                                                         [Matoušek, 2001] 

[Matoušek, 2007] 
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Jako „předchůdce probační a mediační služby“ tehdy vznikly úřadovny pro péči o 

mládež, které se zřizovaly při tehdejších soudech. Pracovníci byly specialisté v oblasti 

mládeže a dospělých, zajišťovali šetření zkoumající sociální, rodinné i vzdělávací situaci 

jedince.  

Díky nové sociální péči dosáhla první republika mnoha úspěchů, například snížení 

dětské úmrtnosti, vybudování soudního systému pro mládež, vznik kolonie pěstounské 

péče a  vytvoření systému profesní přípravy sociálních pracovníků.  

 

2.2.5 Po druhé světové válce a až po současnost  

Po roce 1948 se znárodnily výrobní prostředky a předpokládalo se, že vymizí všechny 

nežádoucí sociální problémy, jako je nezaměstnanost, chudoba a rozdíly ve 

společnosti. Bylo to chápáno jako přežitek kapitalismu, který změnou systému 

automaticky zmizí. Sociální služby se staly plně závislými na státě a sociální péči se 

nevěnovala až taková pozornost jako dosud. Zrušilo se domovské právo a nahradilo ho 

Československé občanství, tedy povinnost obcí přešla na stát. Pod stát také přešly 

i charitativní ústavy, dětské domovy, výchovné ústavy. Zrušily se sociální pojišťovny 

a zřídila se Ústřední národní pojišťovna. Sociální pomoc byla hlavně finanční  a téměř 

vymizela lidská solidarita. Nový jednotný systém sociálního zabezpečení převedl téměř 

všechnu sociální péči na stát a jeho orgány. Státní úřad sociálního zabezpečení 

vykonával dozor nad dobrovolnými organizacemi, církvemi, podniky a JZD. Provozoval 

a zřizoval ústavy sociální péče. Pomoc se poskytovala starým občanům, občanům těžce 

zdravotně postiženým a občanům se změnou pracovní schopnosti. Objevil se zde nový 

termín: Občané, kteří potřebují zvláštní pomoc. Jde o ty, kteří se ocitnou v mimořádně 

těžké životní situaci.  

V 60. letech se více začíná hovořit o sociální práci. Vznikla Česká sociologická 

společnost, a další ústavy, které zkoumají sociální problémy. Roku 1969 byla založena 

Česká společnost sociálních pracovníků. 

 

                                                                                                                            [Matoušek, 2001] 

[Matoušek, 2007] 
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V 70. a 80. letech se služby přesouvají na podniky a závody, prodlužuje se mateřská 

dovolená. Výsledky sociologických výzkumů byly cenzurovány a nesměly se citovat, 

upozorňovalo se na řešení sociálních problémů, ale díky tomu, obyvatelé měli 

radikálnější postoj vůči politickému režimu.  

 

Po roce 1989 se připravovala rozsáhlá sociální reforma. Roku 1991 byl přijat zákon            

o životním minimu, vznikla záchranná sociální síť, která měla zabránit pádu člověka na 

společenské dno. Začaly působit nestátní neziskové organizace a opět se více zapojila 

církev. Roku 2007 vstoupil v platnost zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve 

znění pozdějších předpisů. Jedním z cílů bylo obnovit vysokoškolské vzdělání sociálních 

pracovníků, snaha o deinstitucionalizaci sociálních služeb a hledání nových řešení 

s příchodem nových sociálních problémů jako je například pouliční prostituce, 

bezdomovectví, závislosti na hracích automatech a drogách, začlenění vězňů po 

amnestii a jiné. 

         [Matoušek, 2001] 

 [Matoušek, 2007] 

2.3 Významné osobnosti sociální práce  

 

Významných osobností v oblasti sociální práce je mnoho. Nejvíce představitelů je 

z Velké Británie a z USA. Význačné osobnosti z Velké Británie jsou pro příklad Elizabeth 

Fryová, Octavia Hillová nebo manželé Beatrice a Sidney Webbovi, kteří nejvíce řešili 

téma chudoby. Osobnosti v USA jsou například Mary Gordon Hamiltonová, která se 

věnovala případové práci, Mary Ellen Richmondová významná charitativní sociální 

pracovnice, která vydala významnou publikaci Sociální diagnóza nebo Florence 

Hollisová, jejíž významnou publikací byla Psychosociální terapie, a v neposlední řadě 

i Jane Adamsová, která založila denní centrum pro imigranty Hull House a získala 

Nobelovu cenu za mír.  V České republice se nejvíce proslavila Alice Masaryková, která 

významně ovlivnila sociální práci u nás. Významnými osobnostmi také byli Marie 

Krakešová a Přemysl Pittr.  
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2.3.1 Alice Masaryková  

Alice Masaryková byla dcera našeho prezidenta za první republiky Tomáše Garrigue 

Masaryka a Charlott Garrigue Masarykové. Žila v letech 1879 až 1966, vystudovala 

filosofii a sociologii na Karlově univerzitě v Praze, Londýně, Berlíně a Lipsku. V roce 

1904 působila jako sociální pracovnice v Chicagu v USA. Před první světovou válkou se 

zúčastnila hnutí proti alkoholismu. Propagovala úplnou abstinenci, byla odpůrkyní 

i mírného požívání alkoholu, hájila to tím, že se v opilosti lidé dopouštějí násilí na 

ženách, škodí nenarozeným dětem a alkohol ničí mysl i tělo. Během první světové války 

byla vězněna několik měsíců, protože byla podezřelá z ukrývání otcova archivu. Po 

první světové válce se začala politicky angažovat jako poslankyně. V roce 1919 založila 

Československý červený kříž, v čele této organizace také dala popud k zavedení Svátku 

matek, který se v Československu poprvé slavil v roce 1923. Po roce 1948 Den matek 

nahradil Mezinárodní den žen. Od roku 1920 vedla ošetřovatelskou školu. K založení 

Vyšší školy sociální péče v Praze dala Masaryková velký podnět. Také se zde vyučovala 

sociální práce jako jednoletý obor. Alice Masaryková se velmi věnovala osvětě 

a prevenci. V roce 1928 se stala předsedkyní 1. mezinárodního kongresu sociální práce 

v Paříži. Nikdy se neprovdala a v roce 1948 emigrovala, zemřela v Chicagském domě 

pro seniory.  

                                                                                                              [www.neaktuality.cz, 10]  

                                                                                                [www.havejova.blog.idnes.cz, 7] 

2.3.2 Marie Krakešová  

Žila v letech 1898 až 1979. Vystudovala přírodní vědy na Karlově univerzitě v Praze 

a poté začala studovat sociologii v USA. Velmi úzce spolupracovala s Alicí Masarykovou 

v době mezi světovými válkami. Jejím nejzásadnějším dílem je publikace Psychogeneze 

sociálních případů z roku 1946, kde tvrdí, že sociální problémy klienta pramení 

z deprivace, kterou prožil v dětství. Typy reakcí na nepříznivý vývoj v dětství klienta 

označuje jako utlačení neboli neukázněnost, dále pak nesoběstačnost. Východiskem je 

diagnóza vytvořená podle anamnestického rozhovoru s klientem.  
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2.3.3 Přemysl Pittr  

Žil v letech 1895 až 1976, vyučen byl typografem a po první světové válce, kde bojoval 

na frontě, se stal propagátorem pacifismu a vystudoval protestantskou teologii. Roku 

1933 založil Milíčův dům, kde byly vychovávány chudé děti z pražské části Žižkov. 

V roce 1937 sloužil dům jako ubytovací zařízení pro děti, jejichž rodiče emigrovali. Po 

druhé světové válce pečoval o děti z koncentračních táborů a dětí odsunutých němců. 

V roce 1951 emigroval a začal pomáhat uprchlíkům v Německu. Pracoval také v rádiu 

Svobodná Evropa a konec života prožil ve Švýcarsku.  

         [Matoušek, 2013] 

 

 

2.4 Paradigmata sociální práce  
 

Chceme-li popsat paradigmata sociální práce, tak si nejprve definujeme slovo 

paradigma jako nějaký vzor, typ nebo také názor na svět, který v určitém období a  v 

určitém kulturním okruhu převládá.  

                                                                                                                         [Matoušek, 2008] 

 

Během 20. století se nám utvořily tři základní přístupy neboli paradigmata k sociální 

práci.  

 

Jako první paradigma je terapeutické paradigma, jinak také nazváno sociální práce jako 

terapeutická pomoc. Toto paradigma má za cíl udržet pohodu člověka a jeho duševní 

zdraví. Sociální práce je zde chápána jako terapeutická intervence, snaží se pomoci 

jednotlivcům, skupinám, rodinám a komunitám zajistit psychosociální pohodu. Snaží se 

o podporu a usnadňování rozvoje. Důraz je především kladen na komunikaci s klientem 

a vzájemné budování vztahu. Jako prostředek je považována komunikace, která 

pomáhá lidem získat více kontroly nad vlastními pocity a způsobem života. Profesní 

výbava vyžaduje od sociálního pracovníka hlavně psychologické znalosti a také 

terapeutický výcvik.  
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Dalším paradigmatem je reformní paradigma, jinak také sociální práce jako reforma 

společenského prostředí. Hlavním cílem tohoto paradigmatu je úsilí o reformu v celém 

společenském prostředí. Také je zde důležitá společenská rovnost ve všech 

společenských vrstvách a podpora spolupráce. Usiluje o větší podíl klientů na tvorbě 

a změnách společenských institucí. Mluvíme zde o elitách, které shlukují a obnovují 

společenskou moc, a zdroje ve svůj prospěch. Bohužel díky tomuto přístupu vzniká ve 

společnosti útlak většinové skupiny proti té menšinové.  Pracovníkova profesní výbava 

by měla být z oblasti politologie, sociální filozofie a sociologie.  

 

Třetím paradigmatem je poradenské paradigma sociální práce, někdy se také označuje 

jako sociálně-právní pomoc. Hlavním cílem je schopnost zvládat problémy s pomocí 

dostupnosti k informacím a službám. Zásadou je, že se snaží vyjít vstříc klientovým 

individuálním potřebám, také usiluje o zlepšování v oblasti sociálních služeb.  Stěžejní 

je poskytování informací, kvalifikované poradenství, zpřístupňování zdrojů a mediace. 

Je patrná snaha o změnu společenských institucí, aby lépe odpovídaly potřebám 

občanů, jako je podpora osobního a komunitního růstu. Profesní výbava sociálních 

pracovníků je v této oblasti zaměřena na psychologii, sociologii a právo.  

                                                                                                                          [Matoušek, 2001] 

2.5 Dilemata současné sociální práce  
 

V 19. a 20. století se v sociální práci projevila řada protichůdných směrů, které se 

nazývají jako vývojová dilemata.  

Prvním dilematem je formalizace versus deformalizace. Toto dilema můžeme chápat 

jako formalizovanou sociální práci, čímž můžeme říci, že má svůj etický kodex 

a metodiku práce, ukotvenou v zákoně. Deformalizovaná sociální práce se naproti 

tomu vyvíjela odedávna, v minulosti se situacím nechával tzv. volný průběh. Starost 

přebírala především rodina, přátelé a až poté stát. Deformalizovaná sociální práce je 

levnější, ale je otázka, zda je i efektivnější. Vyvíjela se ruku v ruce s formalizovanou.  

 

Dalším dilematem sociální práce je profesionalizace versus neprofesionalizace. 

Chápeme sociálního pracovníka jako profesionála a jeho práce je tedy efektivnější, 
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protože není natolik emočně interesován jako například rodinný příslušník. 

Profesionálové se více orientují na výsledek. Neodborníci také často poskytují pomoc, 

je to sice levnější, ale efektivita je mnohem menší.  

 

Třetím dilematem je normativnost versus nenormativnost. Normativnost je dána 

normami, pravidly a ustanoveními. Nenormativnost se zaměřuje na jednotlivé 

problémy jedince, protože každý potřebuje jiný přístup a možnosti řešení, nedá se tedy 

zobecnit na celou společnost.  

 

Pomoc versus kontrola je dalším dilematem. V USA došlo k posílení psychoterapeutické 

činnosti, ale naopak se potlačila kontrola a výsledkem byl pokles účinnosti sociální 

práce. U nás je opačný trend od doby, kdy byl vydán zákon č. 108/2006, o sociálních 

službách ve znění pozdějších předpisů. Využití tedy zůstává na klientech. Zákon 

definuje služby a pomoc. Sociální pracovníci kontrolují, zda jsou dobře využity získané 

prostředky. Mělo by být účinně pomáháno a dostatečně kontrolováno.  

 

Páté dilema je polyvalence a specializace. Toto dilema představuje, že sociální 

pracovník v rámci své územní kompetence poskytuje služby klientům ze všech 

životních sfér, jako jsou například důchodci, drogově závislý, matky samoživitelky, 

propuštění z výkonu trestu, šikana a jiné. Odborná specializace sociálního pracovníka 

spočívá v tom, že se zaměřuje pouze na jednu oblast, ve které je odborníkem.  

 

Věda versus umění je posledním dilematem v oblasti sociální práce. Důležitým 

tématem je neposkytnout klientovi ani mnoho ani málo. Tedy pokud toho klientovi 

poskytneme mnoho, tak se nebude snažit, ale pokud mu toho poskytneme málo, tak 

klient ztratí motivaci. Můžeme hovořit o umění, sociální pracovník musí mít něco jako 

talent, musí mít dobré záměry, hodnoty, vzdělání a kultivaci jinak se dobrým sociálním 

pracovníkem nestane.   

[Janoušková, 2007] 

                                                                                                                          [Matoušek, 2001] 
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2.6 Předsudky a stereotypy o sociální práci  

 

Předsudky můžeme definovat, jako nepříznivý postoj k jevu, předmětu, k činnosti, 

k člověku, který se obtížně mění pod vlivem určité informace.  

                                                                                              [www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, 3] 

 

Stereotypy lze definovat jako předpojaté zobecněné přesvědčení, které určuje 

očekávání. Stereotypy a předsudky, které se nejvíce dotýkají sociální práce, jsou 

z oblasti menšin, pro příklad je přesvědčení, že všichni Romové jsou líní a nespolehliví. 

Sociální pracovníci se mohou během jejich praxe dopouštět také předsudků, takzvaný 

profesionální předsudek, pro příklad je přesvědčení, že rodiny mladistvých delikventů 

jsou vždy rodinami nefunkčními a jiné. Se stereotypy a předsudky se setkává 

společnost neustále a je velmi obtížné je odstranit, spíše je to nemožné.  

                                                                                                                          [Matoušek, 2008]  

 

Sociální práce má mnoho předsudků a stereotypů, podle magazínu Forbes patří 

sociální práce na třetí místo nejdepresivnějších profesí světa. Sociální pracovník 

pracuje se zneužívanými a týranými dětmi, rozvrácenými rodinami, závislými na 

omamných látkách, nezaměstnanými a dalšími problémovými skupinami což je velmi 

náročné a vyčerpávající. Důvod je také ten, že jejich finanční ohodnocení není 

dostatečné a  sociální práce nemá ani společenskou prestiž, a tak jako jiné pomáhající 

profese se potýká se syndromem vyhoření.  

                                                                                                            [www.forexample.cz, 6] 

2.7 Sociální pracovník z hlediska práva  

Sociálního pracovníka definuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, část osmá, 

HLAVA I. § 109 ve znění pozdějších předpisů. Přesné vymezení činnosti sociálního 

pracovníka zní: Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální 

agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby 

sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost 

v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, 

depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální 
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rehabilitace. V zákoně je definován předpoklad k výkonu této profese, jimiž jsou 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost, způsobilost k právním úkonům a také odborná 

způsobilost.  

                                                                                                                 [www.uplnezneni.cz, 5]  

 

Podle zákona č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských povoláních, ve znění pozdějších 

předpisů definuje specializaci zdravotně sociálního pracovníka a vyhláška č. 424/2004 

vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve 

znění pozdějších předpisů definuje specializaci pracovníka v sociálních službách.  

                                                                                                                        [Matoušek, 2008] 

[www.uplnezneni.cz, 5] 

 

Na legislativu se můžeme dívat dvěma pohledy, jednak pohledem svazujícím, který 

nám udává, zda mohu konat to či ono. Tedy, jde o to, co musí sociální pracovník 

dodržovat, jaké je zásadní rozpětí jeho kompetencí a práv. Naopak také můžeme zákon 

či legislativu chápat jako pomoc pro sociálního pracovníka. Právo je sice v určitém 

směru omezující, ale také nám za určitých okolností může pomoci při řešení závažných 

problémů v sociální sféře. Kam až může zajít sociální pracovník či sociální práce, kdo ji 

může vykonávat a jaká pomoc je nejefektivnější, to jsou dodnes vznášející se otazníky 

nad touto profesí. Legislativa nám také udává, co představuje daná profese. Pomáhá 

při vymezení daného oboru a přijetí sociální práce jako plnohodnotné profese.  

 

Podoba sociální práce je závislá na třech institucionálních předpokladech. Jeden 

z těchto předpokladů je poslání sociální práce jako samotné profese. Dalším 

předpokladem je soubor sociálních zákonů a různých předpisů.  Tímto je dán hlavní 

rámec státní sociální politiky. Posledním předpokladem jsou provozní řády, zakládající 

listiny, stanovy, organizační předpisy různých zařízení a služeb v oblasti sociální péče, 

způsob vedení, náplň práce a jiné. 

Podle Řezníčka můžeme říci, že: Sociální práce se snaží a usiluje o změnu jednání 

klientů a jejich společenského okolí cíleným úsilím v rámci určité organizační sítě 

institucí a zařízení. 

                                                                                                                    [Řezníček, 2000, s. 21] 
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Sociální práce se pohybuje v rámci práv a povinností definovaných právním systémem. 

Dochází ke konfliktu mezi právy a povinnostmi, a je na sociálním pracovníkovi, aby si 

zvolil sám. Zpravidla je nucen si vybrat na základě předem shromážděných informací.  

                                                                                                                           [Řezníček, 2000] 

2.8 Sociální pracovník a jeho poslání  

 

Sociální práce se opírá o několik důležitých bodů, které popisuje Ivan Úlehla ve své 

publikaci Umění pomáhat. Jsou to určité normy, které vytváří naše společnost. 

Můžeme mezi ně zařadit zákony, předpisy, povinnosti, pravidla a jiné. Dá se tedy 

obecně říci, že jsou to všechny psané a nepsané normy společnosti. Dalším důležitým 

bodem, který popisuje Úlehla, jsou způsoby chování, jednání, myšlení, přání, postoje 

a názory klientů. Jeho třetím a zároveň posledním bodem, o který se opírá sociální 

práce, je pracovníkova odbornost. Stává se prostředníkem mezi klientem a společností, 

snaží se plnit to, co od něj společnost očekává, tedy to co je dáno v normách, 

pravidlech a zákonech. Můžeme tedy říci, že všechny tři důležité opěrné body stojí na 

vzájemně propojené interakci. 

Sociální pracovník se touto interakcí dostává do dalších rolí jako je role mediátora, 

koordinátora a komunikátora.  

 

Pokud se sociální práce daří dobře, tak pracovník cítí, že přispívá k rozvoji koordinace, 

harmonie ve společnosti a všeobecnému pořádku. Snaží se šířit porozumění mezi lidmi, 

koordinuje soulad ve společnosti, v němž má každý svůj postoj, názor a rozumí 

názorům a postojům ostatních. Každý sociální pracovník by měl v sobě mít určitou část 

diplomacie, díky které dokáže sjednat shodu, tam kde jiní selžou. Sociální práce je 

důležitá pro rozvoj všeobecné citlivosti pro situaci, náladu a vytváření sítě účastníků 

celého dění. 

 

[Úlehla, 2009] 
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Stěžejní sférou pro sociální práci je politická situace, důležitá je hlavně z hlediska 

tvorby norem a zákonů, podle kterých se pracovník řídí. Politika nám určuje a šíří 

finanční zdroje, které stát investuje do určité oblasti.  Odvětví sociální práce však není 

výdělečné, ale spíše naopak potřebuje mnoho finančních prostředků na zajištění 

jedinců, kteří nejsou schopni se zajistit sami. Sociální práce vedla k mnoha politickým 

změnám. Například v oblasti rodinné politiky a právech dětí to byl zákaz dětské práce 

nebo zvýšená pozornost k problematice syndromu CAN (Syndrom týraného, 

zanedbávaného a zneužívaného dítěte). Sociální práce tedy ovlivňuje a zasahuje celou 

společnost, ať přímo jedince nebo nepřímo díky změnám práv a povinností, zákonů 

a norem.  

Nejistota volby je základní charakteristikou profesionality. Možnost volby pro sociální 

práci je opravdu náročná, jak vzhledem k odpovědnosti za své rozhodnutí, tak i za 

ovlivnění samotných životů jedinců.  

                                                                                                                               [Úlehla, 2009] 

Poslání a cíle sociální práce jsou odlišné v různých dobách, kulturách a společnostech. 

Můžeme tedy cíle a poslání sociální práce definovat podle Matouška jako profesionální 

aktivitu zaměřenou na pomoc komunitám, jedincům, rodinám a skupinám nebo na 

zlepšení či obnovení schopnosti fungování ve společnosti.  

                                                                                                                         [Matoušek, 2001] 

2.9 Osobnostní předpoklady sociálního pracovníka  

 

Všechny složky osobnosti jsou důležité pro výkon profese. Sociální pracovník by měl 

být fyzicky zdatný, protože sociální práce je náročná profese, je hodně rozmanitá a je 

prováděna také v terénu. Proto je potřeba mít hodně energie.  

 

Sociální pracovník by měl být svým způsobem přitažlivý. Nemyslí se to ve smyslu 

fyzické přitažlivosti, ale spíše působit sympaticky a zajímavě, určitým způsobem klienta 

přitahovat.  

 

Také je velmi důležité oblékání. Záleží, v jaké oblasti sociální pracovník pracuje, jako 

příklad si můžeme uvést, když pracovník pracuje s drogově závislými, nejlepším 
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oděvem je neformální oblečení. Oproti tomu když pracuje na úřadě a zastupuje na 

jednání u soudu, je lepší nosit formálnější oděv.  

 

Přitažlivost souvisí i s našimi názory, klient hledá i společné názory, zkušenosti 

a podobně. Při komunikaci se prostřednictvím příbuznosti názorů pracovník s klientem 

sbližuje. Pokud nastane situace, kdy nemají žádné společné ani podobné názory, tak se 

mohou oba upnout na plnění zadaného cíle.   

 

Souvisí s tím i pracovníkova pověst. Sociální pracovníci si dlouho budují svou pověst, 

důležité v budování dobré pověsti je být důvěryhodným pracovníkem, který dodržuje 

mlčenlivost. Důvěryhodnost je právě jedním z aspektů dobrého sociálního pracovníka.  

 

Jako další předpoklad sociálního pracovníka neodmyslitelně patří inteligence, a to 

nejen jako vycházející z všeobecných předpokladů, logického a tvůrčího myšlení, ale 

hlavně sociální inteligence. Inteligence jako taková je důležitá pro dosažení potřebného 

vzdělání v této oblasti, a také pro hodnocení vlastní práce a schopnost dále se 

zdokonalovat a vzdělávat se.  

                                                                                                                          [Matoušek, 2003] 

 

Pod pojmem sociální inteligence rozumíme schopnost či dovednost komunikovat ve 

společnosti, pro lepší orientaci ve společnosti.  

                                                                                              [www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, 4] 

Sociální inteligence je velmi důležitá v sociální práci, protože sociálně inteligentní 

jedinec dokáže vycítit situaci, chování jednotlivých skupin, ví jak s jejími členy jednat. 

Také sem patří i emoční inteligence, je to dovednost jak umět zacházet s lidskými city 

a emocemi. V sociální práci to znamená hlavně potlačení negativních pocitů vůči 

klientovi, pracovník se snaží jednat asertivně a nepoužívá citového vydírání.  

 

Komunikační dovednosti patří do základních dovedností sociálního pracovníka. Je to 

hlavní prostředek při kontaktu s klientem, zároveň je to i nástroj pro vytváření sociální 

práce. Do komunikačních dovedností patří nejen verbální komunikace, ale i neverbální 

komunikace, která je velmi důležitá pro plné pochopení klienta. Sociální pracovník 
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musí dobře znát mimiku, gestiku, posturologii či haptiku, výrazovost a další. Je mnoho 

typů komunikace. Záleží také na typu klientů, se kterými sociální pracovník pracuje. 

Také sem zahrnujeme český znakový jazyk.  

 

Empatie, můžeme ji definovat jako vcítění se do pocitů druhé osoby. Naučit se empatii 

je hodně náročné a vyčerpávající. Klient získává pocit spoluúčasti na problému, pocit 

jistoty a pochopení. Schopnost empatie neodmyslitelně patří k sociální práci, je velice 

důležitá. Každý sociální pracovník by se měl empatii intenzivně učit.  

 

Sociální pracovník by měl tedy být fyzicky zdatný, citově vyrovnaný, mít dobré 

komunikační dovednosti, dobré rodinné zázemí, empatický, vzdělaný, specialista 

a umět si získat důvěru klientů. 

                                                                                                                          [Matoušek, 2003]  

 2.10 Kvalifikační předpoklady sociálního pracovníka  

Kvalifikace neboli odborná způsobilost k výkonu profese sociálního pracovníka je dána 

zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti 

sociální práce se vyžaduje, aby sociální pracovník měl vyšší odborné vzdělání nebo 

vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce. Může také mít jiné vyšší nebo 

vysokoškolské vzdělání, ale musí k tomu absolvovat akreditované vzdělávací kurzy.  

 

Vyšší odborné vzdělání v oboru sociální práce a dalších oborů zaměřených na oblast 

sociální práce například charitativní sociální práce, sociální a humanitární práce, 

sociálně právní činnost a další. Po ukončení studia absolutoriem na Vyšší odborné škole 

získá sociální pracovník titul diplomovaný specialista tedy DiS.  

 

Vysokoškolské vzdělání je v oborech týkající se oblasti sociální práce jako je sociální 

politika, sociální pedagogika, sociální péče či speciální pedagogika. Vysokoškolské 

studium má buď tříletý program, který se ukončuje státní závěrečnou bakalářskou 

zkouškou a uděluje se titul bakalář neboli Bc. Jako další stupeň je navazující 

magisterské studium v týchž oborech na dva roky a ukončuje se státní závěrečnou 

magisterskou zkouškou, zde se uděluje titul magistr neboli Mgr.  
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Absolvováním akreditovaných vzdělávacích kurzů lze splnit požadavky k výkonu této 

profese. Kurzy poskytují vzdělání v uvedených oborech či v oborech, které úzce souvisí 

se sociální prací v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin. Praxe v oboru na pozici 

sociálního pracovníka musí být minimálně pětiletá. Zmíněné požadavky se týkají těch, 

kteří ukončili vysokoškolské vzdělání v jiném než sociálním oboru.  

 

Sociální pracovníci, kteří nemají výše uvedené vzdělání, jsou podle zákona 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, povinni si vzdělání doplnit. 

Pracovníci, kteří mají ukončené středoškolské vzdělání v oboru sociálně právním, si 

mohou vzdělání dokončit do deseti let. Pracovníci, kteří nemají střední školu v oboru 

sociální práce, si musí dokončit vzdělání do pěti let. Pracovníci nad padesát let si 

vzdělání doplňovat nemusí.  

                                                                                                                 [www.uplnezneni.cz, 5]   

[Zákon č. 1015/2014 Sb. sociální zabezpečení ] 

2.10.1 Pozice sociálních pracovníků v určitých rezortech  

Sociální pracovníci působí kromě systému sociálních služeb v jednotlivých rezortech 

a pozicích například v resortu Ministerstva vnitra jako sociální pracovník specialista – 

Správa uprchlických zařízení, azylových zařízeních nebo ve správní radě. V resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako sociální pracovník ve speciální škole, 

školském poradenském zařízení nebo v zařízení ústavní či ochranné výchovy. V resortu 

Ministerstva spravedlnosti jako sociální pracovník, úředník Probační a mediační služby, 

asistent Probační a mediační služby. V resortu Ministerstva zdravotnictví jako sestra 

pro sociální službu nebo resocializační pracovník v psychiatrickém zařízení. V resortu 

Ministerstva práce a sociálních věcí jako dávkový specialista státní sociální podpory 

nebo jako sociální pracovník v oblasti dávek sociální péče. V oblasti Sociálně právní 

ochrany dětí jako terénní sociální pracovník, sociální pracovník pro náhradní rodinnou 

péči nebo pro problematiku CAN, kurátor pro děti a mládež a sociální terapeut. 

V oblasti politiky zaměstnanosti jako zprostředkovatel nebo poradce.  

                                                                                                                         [www.mpsv.cz, 9] 
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2.11 Kompetence sociálního pracovníka  

Podle publikace Havrdové můžeme kompetence definovat takto: Kompetence zahrnují 

schopnost přenášet znalosti a dovednosti do zcela nových situací v určité oblasti 

profese. Také zahrnuje plánování a organizaci práce, inovaci a vyrovnávání se s ne-

rutinními činnostmi. Osobní efektivita na pracovišti je také kvalita, kterou zahrnuje. Na 

pracovišti je velmi potřebná při zacházení a jednání se spolupracovníky a klienty.  

Jinak také můžeme říci, že kompetence jsou uznávané a dobře zvládané profesionální 

role sociálního pracovníka, jejich součástí je schopnost adekvátně reflektovat kontext, 

citlivě aplikovat hodnoty profese a mít odborné znalosti.  

Havrdová stanovila šest zásadních kompetencí, a to rozvoj účinné komunikace, 

orientováním se a plánování postupu, podpora klienta a pomáhat mu k soběstačnosti, 

zasahovat a poskytovat služby, přispívat k práci organizace a v neposlední řadě 

odborný růst. 

 

Zaměříme se na první kompetenci, a tou je rozvíjení účinné komunikace. Sociální 

pracovník umí naslouchat klientům a umí vytvořit podmínky pro otevřenou komunikaci 

nejen mezi jednotlivcem, ale i skupinou a komunitou. Dále pak iniciuje spolupráci 

s klienty a motivuje je pro změnu v jejich samotném zájmu.  

[Havrdová, 1999] 

 

Další kompetencí je orientovat se a plánovat postup. Sociální pracovník se snaží 

získávat přehled o potřebách klientů současně, ale i do budoucna. Společně s kolegy, 

pečovateli jinými odborníky plánuje postupy reagující na nouzi a hrozící ohrožení. 

Sociální pracovník dokáže stanovit rizikové faktory a meze spolupráce.  

 

Třetí kompetencí je podporovat a pomáhat k soběstačnosti. Sociální pracovník 

podporuje příležitosti, aby klienti mohli využít své vlastní síly a schopnosti. Snaží se je 

naučit zodpovědnosti, aby uměli zabezpečovat svá práva a kontrolovat ohrožující 

chování.  
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Zasahovat a poskytovat služby je další kompetencí. Sociální pracovník poskytuje nebo 

zajišťuje klientům přiměřenou podporu, péči, ochranu, kontrolu, a také je zapojuje do 

prevence. Dále pak podporuje spolupráci mezi skupinami, rodinami, komunitami, 

organizacemi a samozřejmě jednotlivcem.  

 

Pátou kompetencí je přispívat k práci organizace. Sociální pracovník je zodpovědný 

člen organizace a přispívá ke zlepšování jejich společné práce, dále pak k hodnocení 

a účinnosti poskytovaných služeb pro klienty, snaží se efektivně využívat všech různých 

zdrojů. Hlavním cílem v této kompetenci je spolupráce s jeho spolupracovníky a kolegy.  

 

Poslední kompetencí je odborný růst. Sociální pracovník by měl být schopen 

kvalifikovaně rozhodovat, konzultovat a umět řídit svůj osobní i odborný růst. 

Pracovník je schopen dosahovat daných pracovních cílů, spolupracuje v dané oblasti, 

přispívá k rozvoji sociální práce a k pozitivním změnám v tomto oboru.  

                                                                                                                           [Havrdová, 1999] 

2.12 Role sociálního pracovníka  

 

Nejprve si vymezíme, co jsou to role. Role můžeme chápat jako určité standarty 

chování, které očekáváme od určitého jedince v konkrétní sociální pozici. Přičemž nám 

sociální pozice určují kdy, kde a co máme vykonat. Je to samozřejmě i naopak co 

jedinec může očekávat od druhých v případě, že danou roli přijmou či nepřijmou. 

Společenská pozice je realizována prostřednictvím rolí. Příklad některých rolí: role 

matky, očekáváme, že bude o své dítě pečovat, vychovávat ho, podřizovat mu svůj 

volný čas. Nebo role manažera, od něj očekáváme výborné komunikační dovednosti, 

přesvědčovací schopnosti, jazykovou vybavenost a charismatickou osobnost. Můžeme 

mít hned několik rolí, které se postupem času mění a my se je postupem času učíme 

„hrát“.  

 

Role sociálního pracovníka je obdobně jako u jiných pomáhajících profesí, střetává se 

s komplexními problémy klientů, ve kterých nemůže být emocionálně ani postojově 
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neutrální. Jeho rolí je pozorovatel, který se vciťuje do situací klienta a snaží se mu 

porozumět.  

                                                                                                                           [Matoušek, 2008]  

Podle Řezníčka má sociální pracovník hned několik rolí, které jsou úzce spojeny s jeho 

profesí, a to role pečovatele nebo poskytovatele sociálních služeb, zprostředkovatele 

sociálních služeb, učitele sociální adaptace, poradce či terapeuta, případového 

manažera, manažera pracovní náplně, administrátora a v neposlední řadě také činitele 

sociálních změn. Popíšeme tedy více jednotlivé sociální role.  

 

Role pečovatele nebo poskytovatele sociálních služeb. Sociální pracovník zde 

napomáhá klientům v jejich běžném životě, kde klient sám z jakéhokoliv důvodu 

nemůže vykonávat velmi důležité činnosti. Ať je to důvod z hlediska postižení, 

onemocnění, slabosti či jiné neschopnosti. Tyto služby poskytuje sociální pracovník jak  

v zařízení pobytovém, tak i v přirozeném prostředí klienta, jako je například u něj 

doma.  

 

Role zprostředkovatele služeb. Sociální pracovník zde pomáhá získat nejrůznější 

informace pro klienta. Spolupracuje s různými zařízeními a institucemi. Klienti často 

neznají všechny možnosti pomoci, či specifická zařízení. Často pak sociální pracovník 

pro klienta stanovuje hierarchii potřeb, služeb podle jejich naléhavosti. Pracovník tak 

poté zastává několik funkcí jako je situační diagnostik, informátor klienta, odhadce 

dostupných zdrojů, obhájce jeho potřeb a v neposlední řadě i koordinátora osob 

účastnících se práce s klientem.  

 

Role učitele sociální adaptace, sociální pracovník se zde snaží povzbuzovat klienta ve 

změnách chování a snaží se být preventivním činitelem v situaci potencionální krize. 

Jeho úkolem je tedy napomáhat klientům při modifikaci jejich chování, tak aby klienti 

mohli sami a účinněji řešit své problémy.  

 

Role poradce či terapeuta. Pracovník se snaží o to, aby klient získal náhled na svoje 

postoje, pocity a způsoby jednání. Zaměřuje se při tom napomoci jejich osobního růstu 
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nebo adaptabilnější chování klientů. Funkce sociálního pracovníka je poradenská, 

socioterapeutická, psychosociální diagnostika a výzkumná v oblasti praxe.  

 

Role případového manažera. Tato role je poměrně nová, je zaměřena na to, aby bylo 

klientovi zajišťováno, koordinováno a vhodně zvoleno tzv. kontinuum služeb. 

Rozumíme tím, aby klienti s větším množstvím potřeby sociálních a zdravotních služeb 

měli zajištěnou a propracovanou síť služeb, které mohou plně využívat.  Sociální 

pracovník se snaží o to, aby v síti nápomocných služeb zajistil jejich pokud možno 

efektivní sladění v zájmu předem stanového cíle. Pracovník zde plní roli případového 

diagnostika, plánuje služby a terapie, navazuje funkční vazby k jiným poskytovatelům 

sociálních služeb, hájí zájmy klienta a dohlíží na poskytované služby. Tuto roli plní 

převážně u problémových rodin nebo u postižených osob, které se již nenavracejí do 

běžného života.  

 

Další rolí je manažer pracovní náplně v zařízení. Sociální pracovník je zde organizátor 

velkého množství práce, různě plánuje intervenci, sleduje kvalitu poskytovaných služeb 

a průběžně zpracovává informace. Jde především o větší klientelu a hlavně o 

profesionální sociální pracovníky ve větších zařízeních.  

 

Role personálního manažera neboli personalisty. Sociální pracovník zde zajišťuje 

výuku, výcvik a supervizi, různé konzultace a řízení ostatních pracovníků v zařízení. 

Takto může sloužit i více zařízením, pokud jde o specialistu.  

 

[Řezníček, 2000] 

 

Jako další rolí je administrátor. Sociální pracovník v pozici vedoucího pracovníka nebo 

v pozici ředitele zařízení, plánuje, rozvíjí, zavádí nové způsoby práce, služby 

a programy. Jeho funkce je hlavně manažerského typu, pak také koordinátor, plánovač, 

odborný hodnotitel programů a prosazovatel rozvoje zařízení.  

 

Poslední rolí, kterou sociální pracovník může mít je role činitele sociálních změn. Jde 

tedy o jeho angažovanost v řešení společenských problémů. Touto funkcí na sebe bere 
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také funkci analytika sociálních problémů ve společnosti, mobilizátora komunity, 

skupinového advokáta a povzbuzovatele sociální iniciativy, popřípadě také 

mobilizátora politických hnutí. Jde tedy o komunitního pracovníka angažujícího se ve 

správních a legislativních orgánech nebo také v oblasti politického dění v širším zájmu 

klientů a jiných pomáhajících profesí.  

                                                                                                                             [Řezníček, 2000] 

2.13 Etický kodex sociálního pracovníka  

Etický kodex je dokument, který stanovuje základní principy etického chování v dané 
profesi.  
                                                                                              [www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, 1]  

 

V této kapitole se budeme zabývat kodexem sociálních pracovníků České republiky, 

který je inspirován Mezinárodním etickým kodexem sociálních pracovníků z roku 2004, 

přijatým valným shromážděním Mezinárodní federace sociálních pracovníků. Etický 

kodex sociálních pracovníků České republiky byl rozdělen do dvou základních celků, 

a to na Etické zásady a na Pravidla etického chování sociálního pracovníka. Etické 

zásady jsou rozděleny do dalších pěti skupin nejdůležitějších zásad.  

 

První zásada je založena na hodnotách demokracie, listině základních práv a svobod 

a sociální spravedlnosti. Říká nám tedy, aby sociální pracovníci dbali na dodržování 

lidských práv skupin i jednotlivců, které jsou uvedeny ve Všeobecné deklaraci lidských 

práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte a v dalších 

mezinárodních dokumentech a úmluvách. Dále by se měli sociální pracovníci řídit 

Ústavou České republiky, listinou základních práv a svobod a důležitými zákony, se 

kterými pracují. 

 

 

 

Druhým bodem Etických zásad je že sociální pracovník má respektovat jedinečnost 

každého jedince bez ohledu na jeho pohlaví, víru, rodinný stav, rasu, jazyk, věk, 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/princip
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/eticky
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příslušnost k určité etnické skupině, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou 

situaci, náboženské a politické přesvědčení, jeho původ a barvu pleti.  

 

Ve třetím bodě etických zásad je, že každý má právo na seberealizaci v takovém 

rozsahu, aby současně nedocházelo k porušování práv jeho i druhých. Toto musí 

sociální pracovník respektovat.  

 

Poslední bod popisuje, že sociální pracovník pomáhá svými znalostmi, dovednostmi 

a zkušenostmi jednotlivcům, skupinám, rodinám, komunitám a jiným sdružením 

občanů při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností a následků.  

Poslední pátý bod etických zásad je, že sociální pracovník dává přednost profesionální 

odpovědnosti před zájmy soukromými. Sociální služby, které poskytuje, jsou na 

nejvyšší odborné úrovni. 

 

Druhým celkem Etického kodexu sociálních pracovníků České republiky jsou Pravidla 

etického chování sociálního pracovníka v různých vztazích.  

 

Ve vztahu ke klientovi má sociální pracovník podporovat svého klienta k vědomí 

a vlastní odpovědnosti, chrání jeho důstojnost a dodržování lidských práv u svých 

klientů. Sociální pracovník se zajímá o klienta jako celistvou osobnost, v rámci 

komunity, skupiny, rodiny jeho přirozeného prostředí, snaží se rozpoznat všechny 

aspekty života jedince. Chrání práva klienta jako například právo na soukromí, 

důvěrnost jeho sdělení, dále také podporuje klienta při využívání všech služeb a dávek, 

na které má nárok. Sociální pracovník podporuje klienta při řešení jeho problémů, 

předává informace o formách pomoci a vždy s klienty jedná s účastí, empatií a péčí.  

[www.socialnipracovnici.cz, 13] 

 

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli sociální pracovník plní své povinnosti vyplývající 

ze závazků, dodržuje závazky vyplývající z tohoto kodexu, snaží se ovlivňovat sociální 

politiku, pracovní postupy, jejich praktické uplatňování ve svém zaměstnání s ohledem 

na co nejvyšší úroveň poskytovaných služeb klientům.  
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Ve vztahu ke kolegům respektuje sociální pracovník jejich znalosti, zkušenosti. 

Rozšiřuje si vědomosti, zvyšuje kvalitu a vyhledává spolupráci. Sociální pracovník 

respektuje názory svých kolegů, jejich praktické činnosti, kritiku jim sděluje vhodným 

způsobem a na vhodném místě.  

 

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti dbá sociální pracovník na udržení 

a zvyšování prestiže svého povolání, snaží se o zvýšení nebo udržení odborné úrovně 

sociální práce a uplatňování nových přístupů a metod. Základ pro udržení stanovené 

úrovně odborné práce je soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik.  

 

Ve vztahu ke společnosti má sociální pracovník právo i povinnost upozorňovat 

veřejnost a příslušné orgány při porušování zákonů. Snaží se o zlepšení sociálních 

podmínek, zvyšování sociální spravedlnosti, rozšíření možností a příležitostí ke zlepšení 

kvality života pro všechny, a to hlavně pro zdravotně znevýhodněné, postižené jedince 

a skupiny.  

 

Etický kodex nám jasně udává, jak by se měl sociální pracovník chovat a jednat, ale 

někdy se dostane do rozporu jako například zájem klienta a zájem sociálního 

pracovníka či konflikt mezi zaměstnavatelem a jeho sociálními pracovníky, nebo kolik 

pomoci poskytnout, jaký případ řešit dříve a jiné.   

                                                                                                   [www.socialnipracovnici.cz, 13] 

 

                                                         

2.14 Sociální práce a postavení sociálních pracovníků  

 

Pod slovem prestiž si můžeme představit vážnost, významnost dané profese, pověst 

nebo také hodnocení, ocenění druhými.  

                                                                                              [www.slovnik-cizich-slov.abz.cz, 2]  

 

Prestiž sociální práce u nás v České republice není moc vysoká. Co je náplní sociální 

práce je těžké definovat pro běžnou veřejnost. O sociální práci se často v médiích 
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hovoří spíše negativně, upozorňuje se více na chyby než úspěchy. Zájemců o obor 

sociální práce není mnoho, je to dáno tím, že je málo finančně ohodnocena, setkává se 

osobami v krizi a na okraji společnosti a není ani nijak společensky uznávaným oborem. 

Ovšem sociální pracovníci se to snaží změnit a chtějí dostat sociální práci do většího 

podvědomí lidí a představit svou profesi na vysoké úrovni. Chtějí také dokázat, že je 

sociální práce velmi důležitá a náročná z hlediska psychické vyrovnanosti, ale i vzdělání 

a vědomostí.  

 

Odborné kolegium sociálních pracovníků navrhlo právní úpravu o sociálních 

pracovnících a profesní komoře neboli tzv. Profesní zákon sociálních pracovníků. Cílem 

této navrhované úpravy je podpořit prestiž oboru sociální práce a podpořit odborný 

růst statusu sociálních pracovníků. V zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů se dá říci, že se více soustředí na oblast sociálních služeb než 

sociální práce. Mezi klíčové faktory sociální politiky a sociální práce patří kvalitní výkon 

profese i zvýšení úrovně kvalifikace sociálních pracovníků.  

 

V Evropských zemích roste význam sociálních pracovníků, protože pracovníci dnes čelí 

novým sociálním problémům, jako je například změna v zaměstnaneckých 

a demografických strukturách společnosti, roste nerovnost mezi obyvateli, to vyvolává 

zvýšené požadavky veřejnosti na oblast sociální práce.  

 

Profesionalizace sociální práce a sociálních pracovníků podle Weiss-Gala a Welbourne 

(2008) zní, že sociální pracovníci mají profesní vzdělání, řídí se profesní etikou, mají 

určitou prestiž, která je ohodnocena přiměřeným platem, sociální práce má jednotnou 

znalostní základnu, pracovníci jsou profesně nezávislí a jsou veřejně uznávaní.  

 

Návrh se snaží vyjasnit pojetí sociální práce v české společnosti. Potřebuje zajistit 

podmínky pro vyjednávání mezi sociálními pracovníky, zaměstnavateli a vzdělavateli. 

Je také potřeba, aby sociální práci uznaly všechny státní rezorty, sektory veřejné správy 

i neziskový sektor. V neposlední řadě je potřeba právně podložit rozvoj oboru ve 

spolupráci se státní správou. Sociální práce je velmi rozsáhlá činnost jak oborově, tak  

i odborně, z toho tedy sociálním pracovníkům plyne mnoho povinností, jejich plnění si 
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vyžaduje mnoho znalostí z různých oborů. Jde tedy o mezioborovou činnost, kde musí 

snoubit několik odborností najednou, aby byla práce vykonávána na profesionální 

úrovni a ve vysoké kvalitě. Na rozdíl od jiných povolání se sociální pracovník setkává 

s osobami sociálně slabými nebo sociálně vyloučenými. Proto je sociální práce 

z hlediska psychiky velmi náročná a můžeme ji téměř srovnat  s prací zdravotních 

sester či lékařů. Bohužel není tato profese nijak zvlášť společensky ceněna a sociální 

pracovníci nemají takové společenské postavení, jaké by jim nejspíše příslušelo.  

 

[Sociální práce, Občanská společnost a sociální práce, 18] 

                                                                                                                        [www.mpsv.cz, 9] 

 

Profese má vysoké vzdělávací požadavky, pokud tedy chce přilákat nové studenty 

a zájemce o obor musí se do budoucna zvednout její prestiž a zároveň i její 

odměňování. V tomto návrhu je i myšlenka založit profesní komoru sociální práce, 

která by nejen chránila práva jak sociálních pracovníků, tak i klientů, ale zvýšila by 

společenské postavení profese. Profesní komora by garantovala postavení pracovníků 

a jejich kvalifikaci, a tím by také získala exkluzivní nádech jako je například advokátní 

nebo lékařská komora.  

                                                                                                                        [www.mpsv.cz, 9] 
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3 Praktická část  
 

Dílčím cílem absolventské práce je vypracovat přehled o tom, jak občané na 

Nymbursku vnímají sociálního pracovníka. Chtěla jsem zjistit jaký pohled mají lidé na 

Nymbursku na sociálního pracovníka, na jeho práci a finanční ohodnocení pracovníků.  

Výzkumná otázka zní: Jaký pohled mají lidé na Nymbursku na sociálního pracovníka a 

jeho práci? Stanovila jsem si pět hypotéz na základě mého dílčího cíle tedy výzkumné 

otázky. Poté jsem si vypracovala dotazník díky kterému jsem získala potřebné 

informace k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz a zodpovězení výzkumné 

otázky.  

 

Ke sběru dat jsem použila kvantitativní metodu pomocí dotazníkového šetření (viz. 

Příloha č. 1.) Tuto metodu jsem si zvolila, protože jsem potřebovala zjistit co nejvíce 

názorů za poměrně krátkou dobu. Dotazník je tvořen devíti otázkami a z toho je jedna 

otevřená, kde mohou respondenti napsat svůj názor na sociální pracovníky a jejich 

práci. Ostatní otázky jsou uzavřené, respondenti tedy vybírají z předem daných 

odpovědí. Dotazníky jsem většině respondentů dávala osobně, takže jsem jim objasnila 

cíl zkoumání a jak dotazník vyplnit. Dotazníky byly zcela anonymní.  

 

K vyhodnocení dotazníkového šetření jsem použila počítačový program Microsoft Exel, 

kde jsem pomocí kontingenčních tabulek zjistila požadované výsledky, a na jejich 

základě vytvořila potřebné koláčové grafy, které nám graficky znázorňují výsledky.  

 

Na dotazníkové šetření odpovídalo 75 respondentů, z toho 24 mužů a 51 žen. 

Respondenti byli vybráni tak, aby splňovali dané podmínky, a to aby byli starší 18 let 

a aby žili na Nymbursku. Jsou zde zastoupeny různé věkové skupiny. Výběr byl zcela 

nahodilý, proveden v dubnu 2014 v městě Nymburk a okolní obce. Návratnost 

dotazníků není 100 %, celkový počet byl 100 dotazníků, ale vrátilo se jich 75, tedy 75 % 

návratnost.  
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3.1 Nymbursko  
 

Dotazníkové šetření probíhalo v regionu Nymbursko. Nymbursko a jeho okolí se 

rozkládá podél řeky Labe tedy v Polabské nížině ve Středních Čechách. Bývalý 

Nymburský okres zahrnoval města Poděbrady, Městec Králové a Lysou nad Labem. 

Nezaměstnanost na Nymbursku byla, k roku 2006 kolem 7, 9 %, počet kriminálních 

činů za tento rok byl 2 458. Sociální služby a návazné služby pro město Nymburk jsou 

z oblasti institucí jako je například Probační a mediační služba ČR nebo Okresní správa 

sociálního zabezpečení, z oblasti služeb pro seniory a zdravotně postižené, například 

Domy s pečovatelskou službou Nymburk, Život 90 o.s., z oblasti služeb rodinám 

s dětmi, například Raná péče EDA, o.p.s., mateřské centrum Svítání a v neposlední řadě 

z oblasti služeb pro osoby v nepříznivé situaci, například Laxus o.s.(K-centrum), Romské 

sdružení občanského porozumění. Sociálně vyloučená lokalita na Nymbursku se 

považuje obec Třebestovice a Rožďalovice. Roku 2004 vznikl mikroregion Nymbursko, 

který si klade za cíl územní rozvoj. V tomto mikroregionu je kolem 23 000 obyvatel.  

Spadají do něj menší obce jako je například Kostomlaty nad Labem, Budiměřice, 

Krchleby a další. Nymburk je proslulý sportem, zvláště basketbalem a veslováním, je 

zde i mnoho cyklostezek podél řeky Labe. Významnou osobností, která se váže 

k Nymbursku je spisovatel Bohumil Hrabal. Je zde také známý Nymburský pivovar, 

který vyrábí Postřižinské pivo.  

[www.meu-nbk.cz, 11] 

[www.meu-nbk.cz, 12] 

[www.vyletnik.cz, 14]  

3.2 Stanovené hypotézy  
 

H1: Sociální pracovník bude mít spíše nízké společenské postavení na Nymbursku  

H2: Sociální práce bude spíše finančně podhodnocena 

H3: Sociální práce bude spíše prospěšná profese  

H4: Respondenti budou mít spíše kladné zkušenosti se sociálním pracovníkem 

H5: Sociální pracovník má spíše direktivní přístup ke klientům 
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3.3 Administrace dotazníkového šetření  
 

Z dotazníkového šetření byly vybrány otázky, které mohou potvrdit či vyvrátit předem 

stanovené hypotézy. Zpracovala jsem pět grafů vztahující se k hypotézám a jeden graf, 

který prezentuje názor respondentů na sociální práci. Pro prezentaci všech výsledků 

z dotazníkového šetření jsem vypracovala tabulku s přehledem věkových kategorií 

respondentů.  

 

Věkové kategorie Absolutní hodnoty Hodnoty v procentech 

18-35 let 33 44% 

36-45 let 20 27% 

46-60 let 13 17% 

61 a více let  9 12% 

Celkový součet 75 100% 
Tabulka č.1 Věkové kategorie respondentů  

 

 

H1: Sociální pracovník bude mít spíše nízké společenské postavení na Nymbursku. Tato 

hypotéza se potvrdila, 52 % respondentů si myslí, že sociální pracovník má nízké 

společenské postavení, 35 % respondentů si myslí, že společenské postavení je vysoké 

a zbylých 13 % respondentů neví.  

 

 
Graf č.1 Společenské postavení sociálního pracovníka, N=75 
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H2: Sociální práce bude spíše finančně podhodnocena. Tato hypotéze se potvrdila, více 

jak polovina respondentů tedy 60 % si myslí, že sociální práce je podhodnocena, 24 % 

respondentů neví, 13 % respondentů si myslí, že je adekvátně ohodnocena a pouhé      

3 % si myslí, že je sociální práce nadhodnocena.  

 

 
Graf č. 2 Finanční ohodnocení sociálních pracovníků, N=75 

 

H3: Sociální práce bude spíše prospěšná profese. Tato hypotéza se potvrdila a to celých 

97 % respondentů si myslí, že je sociální práce prospěšná profese, 2 % neví a pouze 1 % 

respondentů si myslí, že není prospěšná.  

 
 

 
Graf č.3 Prospěšnost sociální práce, N=75 
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H4: Respondenti budou mít spíše kladné zkušenosti se sociálním pracovníkem. 

Hypotéza se potvrdila, necelá polovina respondentů tedy 49 %  má pozitivní zkušenost 

se sociálním pracovníkem, 40 % nemá žádnou zkušenost a 11 % respondentů má 

negativní zkušenost.  

 
Graf č.4 Zkušenost se sociálním pracovníkem, N=75 

H5: Sociální pracovník má spíše direktivní přístup ke klientům. Tato hypotéza se 

nepotvrdila, 41 % respondentů neví, jaký má sociální pracovník přístup ke klientům,   

38 % si myslí, že má direktivní přístup a 21 % respondentů si myslí, že má nedirektivní 

přístup.  

 

Graf č. 5 Sociální pracovník má ne/direktivní přístup, N=75 
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Názor na sociální práci, 39 % respondentů neodpovědělo, 33 % respondentů si myslí, 

že je důležitá a prospěšná, 9 % si myslí, že se nedoceněna jak společensky tak 

i finančně a 8 % respondentů si myslí, že je náročná a prospěšná, ale špatně 

ohodnocena.  

 

 
Graf č. 6 Názor respondentů na sociální práci, N=75  
 

3.4 Rozhovory  
 

Doplňující výzkumná metoda je kvalitativní výzkum formou řízeného rozhovoru na 

předem dané otázky. Data byla sebrána v městě Nymburk od sociálních pracovníků, 

kteří zde pracují. Cílem bylo zjistit, jak podle nich lidé na Nymbursku hodnotí sociální 

pracovníky a jaké je podle nich finanční ohodnocení sociální práce, jakou má profese 

prestiž. Rozhovory byly prováděny se třemi sociálními pracovníky. Každý z nich pracuje 

v jiné sféře sociální práce. Otázek v rozhovoru je celkem pět. Rozhovory jsou psány 

hovorovou češtinou přesně tak, jak sociální pracovníci odpovídali, aby byly autentické. 

S každým sociálním pracovníkem jsem rozhovory dělala osobně, samostatně 

a nezávisle na sobě. V úvodu rozhovoru byli seznámeni s cílem rozhovoru a poté jim byl 

dán souhlas k interpretaci jejich názoru, rozhovory jsou pro veřejnost anonymní.  
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3.4.1 Rozhovor č. 1  
 

Otázka č.1: Jak lidé na Nymbursku podle Vás hodnotí sociální pracovníky?  

Vzhledem k tomu, že pracuju u Probační a mediační služby (dále už jen PMS), 

což je specifická sociální práce v rámci trestní justice, musím říci, že mám 

přehled pouze o hodnocení naší práce. Obecně jsou jak obyčejní občané, tak 

i odborná veřejnost s činností PMS spokojeni.  

 

Otázka č.2: Jaké mají sociální pracovníci postavení v české společnosti?  

Postavení sociálních pracovníků v české společnosti není dobrý, určitě ne. 

Vycházím z vlastní zkušenosti, kdy postavení pracovníka PMS není zcela 

akceptováno spolupracujícími organizacemi, jako jsou soudy a státní 

zastupitelství. Obecně soudím, že negativní pohled na sociální pracovníky 

přináší stereotypy, kdy si občané myslí, že sociální pracovník je zlo, které přináší 

samé problémy, zasahuje do soukromí a podobně.  

 

Otázka č.3: Co si myslíte o finančním ohodnocení sociální práce?  

Osobně si myslím, že sociální pracovníci obecně jsou nedostatečně finančně 

ohodnocení, oproti sociálním pracovníkům v Evropské unii. Toto by se mělo do 

budoucna změnit a to proto, že to s sebou přináší možnost korupčního 

prostředí.  

 

Otázka č.4: Je podle Vás sociální práce prestižní profese?  

Sociální práce rozhodně prestižní profesí není.  

 

Otázka č.5: Co podle Vás nejvíce ovlivňuje společenské postavení sociální práce?  

Jak jsem řekl ve druhý otázce, jsou to zejména stereotypy české společnosti 

vůči sociální práci, potažmo vůči sociálním pracovníkům.  
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3.4.2 Rozhovor č.2  
 

Otázka č.1: Jak lidé na Nymbursku podle Vás hodnotí sociální pracovníky?  

Lidi maj problém rozeznat pracovníky v sociálních službách od dávkařek a stejně 

jako i pracovnice sociálně právní ochrany dětí nebo kurátory. Nedělaj rozdíl 

mezi pozicema, beru to ze zkušenosti. Jako například u pracovnice z odboru 

péče o dítě, tam je spíš nedůvěra, lidi to berou ještě tak, jak to bylo za totality. 

Dneska už je to lepší, pokud nepotřebují sociálního pracovníka a on si přijde, tak 

z něj maj strach, ale když ho potřebujou, tak se ho nebojej. Snažim se za všech 

okolností vzbudit v klientech důvěru. 

 

Otázka č.2: Jaké mají sociální pracovníci postavení v české společnosti?  

Jiný je postavení sociálních pracovníků v neziskovkách a jiný na oborech, 

pracujou tam s dítětem, ale i s celou rodinou. Jsou pověřený k výkonu sociálně 

právní ochrany dětí, došlo tam ke změnám, už nechrání jenom dítě, ale celou 

rodinu. Dřív to nebylo, chránili jenom zájem dítěte. Jaký maj postavení…složité. 

Jednodušší to maj pracovníci probačky, protože je to nařízení, musej s nima 

spolupracovat. Dobrej sociální pracovník je ten, za kterým choděj klienti sami, 

aniž by jim to někdo nařídil. Pracovnice na odboru péče o dítě tráví hodně času 

na soudu. 

 

Otázka č.3: Co si myslíte o finančním ohodnocení sociální práce?  

Když neberu neziskovky, tak vlastně nevím, jak jsou hodnocený, myslím, že to 

není moc, ale takovej průměr. Pracovnice mají vysokou školu, bez titulu by jí 

dneska nikde nevzali. Řekla bych, že prostě průměr, jako stejný prachy jako má 

kuchařka v restauraci.  

 

Otázka č.4: Je podle Vás sociální práce prestižní profese?  

Ano, je, je. Nikdo nad touhle pozicí neopovrhuje, moje životní zkušenost. 

Předpokládá se, že sociální pracovník má jít příkladem, to ale nemyslim, jako že 

se nemůžou rozvést nebo sebrat lahev z hospody. Mají dobré jméno, v myšlení 

jsou level vejš. Když se dostanou do problémový situace, tak ví jak s tím 
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zacházet, bez následků, efektivně, kde a kam jít pro pomoc. Určitě jsme vejš než 

policajti. 

 

Otázka č.5: Co podle Vás nejvíce ovlivňuje společenské postavení sociální práce?  

Hodně lidí má zafixovanou sociální pracovnici z filmu Kolja. Je nějaká kauza 

v novinách, třeba že v Praze je hádka rodičů, manžel manželku vyhodí z 1. patra, 

na místo dorazí hasiči, policie a sociální pracovnice se postará o dítě, nevezme 

si ho domů, ale sežene někoho, kdo se o něj postará. Jako strašně mi vadí, že to 

vypadá jako úzká spolupráce policie a sociálního pracovníka, ale tak to není. 

Neoprávněných kauz moc neznám. Chybí povědomí o tom, v čem všem může 

sociální pracovník pomoc, může pomoc úplně ve všem. Sociální služby se hodně 

rozšířily. Sociální práce je určitě užitečná, má smysl, jsem ráda, že ji dělám. 

Budu ji dělat do konce života. Dneska se pořád mluví o … tom syndromu 

vyhoření. U slabších jedinců, může být, ale já umím stres ventilovat. Čím dýl 

takhle pracuju tím jsem lepší. To je jako kuchařka, čím dýl vaří, tím lépe jí to jde 

a taky se kolikrát spálí, hlavně ze začátku. Nikdy jsem nemyslela vážně, že bych 

s tím sekla, bez mojí práce bych umřela. 

3.4.3 Rozhovor č.3  
 

Otázka č.1: Jak lidé na Nymbursku podle Vás hodnotí sociální pracovníky?  

Nedokážu hodnotit mínění lidí na Nymbursku, bylo by to zavádějící. Mé mínění 

o mínění jiných lidí je stále jen mé mínění. 

 

Otázka č.2: Jaké mají sociální pracovníci postavení v české společnosti?  

Dle mého mínění je postavení sociálních pracovníků vnímáno dle zkušeností 

každého člověka a jeho potřeby práce (či pomoci) ze strany soc.pracovníka. 

Důležitu roli zde hraje samotný zájem či nezájem klienta o práci soc.prac. 

Nedílnou součástí je rovněž kvalita práce jednotlivých sociálních pracovníků 

směrem ke klientům.  Jinak vnímá postavení soc.prac. člověk, který je s nimi  v 

častém kontaktu a kteří mu dokáží pomoci, poradit a nasměrovat jeho další 

život tím správným směrem (např. Psychiatrická nemocnice nebo teraputická 
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zařízení a skupiny), jinak jej vnímají ti, kterým je práce soc.prac. vnucována 

(např. Věznice). 

 

Otázka č.3: Co si myslíte o finančním ohodnocení sociální práce?  

Tabulkové finanční ohodnocení ve státních zařízeních je jedním slovem 

mizerné. Soukromá či jinak financovaná zařízení si mohou dovolit větší platové 

rozpětí, diktované zejména zákony trhu práce, tedy poptávky a nabídky 

v jednotlivých regionech, náročností práce v té které organizaci atd.    

 

Otázka č.4: Je podle Vás sociální práce prestižní profese?  

Ne, nemyslím si. Domnívám se totiž, že nejistý obraz veřejnosti „ o čem sociální 

práce je“ a k „čemu vlastně slouží“ rozhodně nepřispívá k prestiži této profese, 

spíše její společenský status sráží.  To pak může mít dopad i na snižující se 

profesní sebevědomí sociálních pracovníků, rezignujících na své původní 

přesvědčení o společenské hodnotě sociální práce 

 

Otázka č.5: Co podle Vás nejvíce ovlivňuje společenské postavení sociální práce 

„Paní Zubatá“, „socka“ nebo „poloúřednice“, stereotypně spojované s 

administrativním typem sociálního pracovníka, působícího na pozicích rutinního 

vybavování žádostí svých klientů, se kterým má zřejmě většinová společnost 

přímou zkušenost z úřadů. Nikdo si nepředstaví sociálního pracovníka z 

občanské poradny, protože tady ty typy sociálních pracovníků nejsou úplně tak 

známy. V této výpovědi se objevuje i problém nejasné nabídky sociální práce, 

kdy společnost nezná některé z nabízených typů sociální práce nebo má o nich 

zkreslené představy. 
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Diskuse  
 

Mým výzkumným cílem bylo vypracovat přehled o tom, jak lidé na Nymbursku vnímají 

sociálního pracovníka. Tyto výsledky nelze zobecnit na celé Nymbursko pro 

nedostatečný počet respondentů. Ovšem mohu říci, že předem stanovené hypotézy se 

z větší části potvrdily.  

 

Respondenti si myslí, že postavení sociálního pracovníka je spíše nízké, zkušenost se 

sociálním pracovníkem je spíše kladná než záporná. Myslím, že je to hlavně tím, že se  

sociálními pracovníky setkali spíše z vlastní iniciativy a ne, že jim to bylo uloženo.  

 

Většina respondentů si myslí, že sociální práce je prospěšná, ale zároveň nedostatečně 

finančně ohodnocena. Podle mého názoru je to dáno tím, že sociální pracovníci pracují 

s nejrůznějšími typy lidí na všech sociálních úrovních i s lidmi „na okraji společnosti“ 

a pro mnohé je to náročná a obdivuhodná práce, za kterou by náleželo více peněz už 

jen proto, že není příliš zájemců o tyto pozice.  

 

Názory na sociální práci byly různé a respondenti odpovídali, že sociální práce je 

náročná, finančně nedoceněna, časově náročná, práce s problémy lidí a mnohé další.  

 

V představě o sociálním pracovníkovi respondenti odpověděli, že sociální pracovník je 

komunikativní, zajímavý, empatický, v dobré fyzické kondici, příjemný, důvěryhodný, 

aktivní, liberální, s mírně direktivním přístupem, s průměrným platem a citově stabilní.  

 

Celkově mohu dotazníkové šetření zhodnotit podle mého názoru tak, že sociální práce 

je velice náročná, ale zároveň prospěšná profese, která by si zasloužila větší finanční 

ohodnocení. Měla by jako profese získat větší prestiž, a tím vyvrátila předsudky o 

sociálních pracovnících a dostala je na vyšší společenskou úroveň, i když mínění občanů 

na Nymbursku o sociální práci není špatné.   
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Z rozhovorů je patrné, že každý sociální pracovník pracuje v jiné sféře a tím se liší 

i jejich názory na danou situaci. Nelze tyto výsledky jakkoliv zobecnit na sociální 

pracovníky na Nymbursku, z důvodu malého vzorku dotazovaných. Ovšem mohla bych 

usuzovat, že pracovníci ve státní sféře mají více skeptičtější odpovědi než pracovník 

z neziskové organizace. Myslím si, že je to dáno tím, že lidé si do neziskových organizací 

docházejí sami z vlastní iniciativy, kdežto do státních institucí docházejí, protože jsou 

nuceni řešit své problémy. Od toho se odráží i pohled sociálních pracovníků celkově na 

sociální práci. Nemohu ani zhodnotit a zobecnit názory z dotazníkového šetření 

s názory z rozhovorů. Ovšem ve dvou případech dotazovaní odpověděli, že sociální 

práce je finančně nedoceněna a že se jeví jako neprestižní profese. O postavení 

sociálních pracovníků nelze říci jednotný názor, protože každý dotazovaný má svůj úhel 

pohledu odlišný. Myslím si tedy, že velice záleží na tom, kde sociální pracovník pracuje 

a na jakou cílovou skupinu se zaměřuje a v neposlední řadě co poskytuje. Názory jsou 

tedy různorodé a jistě by bylo zajímavé provést výzkum mezi sociálními pracovníky.  
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Závěr  
 

Postavení sociálních pracovníků nejen na Nymbursku je důležité téma, které si zaslouží 

více pozornosti. Otázka prestiže sociální práce a postavení sociálních pracovníků ve 

společnosti je jen velmi málo zpracována. Postavení sociálních pracovníků není 

jednoduché a podle mého názoru by pomohlo zvýšení prestiže profese a vyvrácení 

předsudků o sociální práci. Teoretická část byla celkem dobře popsána v mnoha 

publikacích, nejvíce publikací o sociální práci nalezneme od autora Oldřicha Matouška. 

Jen velmi úzce se autoři věnují prestiži sociální práce a stereotypům, předsudkům 

v sociální práci.  

 

Někdy se setkám s lidmi, kteří si neumí představit náplň práce sociálních pracovníků, 

mnohdy ani co má sociální práce za úkol.  Proto bych ráda kdyby tato práce, posloužila 

zejména „laické“ společnosti, která by díky ní mohla získat ucelenou představu 

a nejdůležitější informace o sociální práci a o lidech, kteří ji vykonávají. 

 

Cílem absolventské práce bylo popsat osobnost sociálního pracovníka a to si myslím, že 

se podařilo. Ve výzkumné části respondenti prezentovali svou představu o sociálních 

pracovnících, čímž tato práce získala dva pohledy na sociální pracovníky a to, jak by 

měla osobnost sociálního pracovníka vypadat a jak si sociálního pracovníka představují 

respondenti.  

 

Dílčím cílem práce bylo vypracovat přehled o tom, jak občané na Nymbursku vnímají 

sociálního pracovníka, což si myslím, že se také podařilo. Pozici sociálních pracovníků 

vnímají jako potřebnou, ale nedoceněnou a jejich představa vyplývá i ze zkušeností, 

které mají. Jejich představa o sociálním pracovníkovi se neodlišuje od vlastností, 

dovedností které by sociální pracovník měl mít. V práci jsem chtěla nastínit i názor ze 

strany samotných sociálních pracovníků, což ukázalo i pohled z druhé strany.  

 

Doufám, že jsem alespoň částečně představila sociální práci a zmapovala názory na 

postavení sociálních pracovníků na Nymbursku z pohledu občanů i samotných 

sociálních pracovníků.  
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Summary  

Social work has many prejudices and stereotypes. The social prestige of this profession 

is very low and this work is badly paid. People often associate social workers with 

negative phenomena such as removal of the child from the family etc. It is also one of  

many reasons why a social worker  faces the risk of burn-out syndrome.  

 

The aim of the assignment is to find out how people in the Nymburk region regard the 

profession of a social worker from the view of his position and the scope of his work.  

 

The theoretical part of the assignment describes the personality of a social worker, his 

competencies and qualifications, historical development of social work. It also 

describes the most important personalities in social work e.g. Alice Masaryková, 

Přemysl Pittr and Marie Krakešová. There is also described the theme of stereotypes 

and prejudices concerning this profession. 

 

Social work is characterized as a social science. Social work aims to identify, explain, 

mitigate and solve social problems in the society. The assignment describes prestige of 

social work, paradigms and dilemmas of social work such as helping versus control. It 

also describes historical development of social work in the following periods: In 

Ancient times societies helped the community and family. In the Middle Ages the 

church helped the most. During the Renaissance townsmen participated in social help, 

finally in the 19th century the state began to help people in need. The biggest growth 

of social work was in the period 1918-1938 when a daughter of president Tomáš 

Garrigue Masaryk Alice Masaryková engaged in this social effort. For the second time 

after World War II various movements influenced social work, and new organizations 

were created. 

 

Code of Ethics of Social Workers  describes the role of a social worker and his mission, 

his qualifications skills, competencies and important personalities. 
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The practical part of the assignment is based on quantitative survey of the position of a 

social worker in the Nymburk region with the aim to find out what are the opinions of 

citizens about social workers and their work. Seventy five questionnaires were used for 

the survey. Directed interviews with three social workers were conducted with the aim 

to find out this information. According to respondents social work is important, social 

workers are underpaid and have low social status. Respondents who communicate 

with a social worker tend to have a positive experience.  

 

Key words:  social status of social position, Code of Ethics of Social Workers, 

competencies of a social worker, personality of a social worker, society, qualification 

skills  
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Příloha 1 – dotazník  

Dovoluji si Vám představit dotazník na téma Společenské postavení sociálního pracovníka na 
Nymbursku. Výsledky tohoto dotazníku budou použity do mé Absolventské práce, která bude 
veřejně přístupná na webu školy. Dotazník je anonymní a žádná z odpovědí není špatná. U 
otázky 1-7 vyberte vždy jednu z nabízených odpovědí u otázky č. 9 jich můžete zvolit více. 
Odpovědi prosím kroužkujte. Předem Vám moc děkuji za Váš čas a snahu, Vaše odpovědi jsou 
pro mě velice důležité. Nikola Kraupnerová studentka 3. ročníku Sociální práce, Vyšší odborné 
školy MILLS s.r.o.  

 

1.Pohlaví  
a) Muž  

b) Žena  

2. Kolik Vám je let?  
a) 18-35 let  

b) 36-45 let  

c) 46-60 let  

d) 61 a více let  

3. Jakou máte zkušenost se sociálním pracovníkem? 
a) Určitě dobrou  

b) Spíše dobrou  

c) žádnou 

d) Spíše špatnou  

e) Určitě špatnou  

 
4. Jak si myslíte, že je práce sociálního pracovníka ohodnocena po finanční stránce?  

a) Nadhodnocena  

b) Adekvátně ohodnocena  

c) Podhodnocena  

d) Nevím 

5. Jaké si myslíte, že mají sociální pracovníci postavení ve společnosti? 
a) Určitě dobré   

b) Spíše dobré  

c) Nevím  

d) Spíše špatné  

e) Určitě špatné  

6. Myslíte si, že jsou sociální pracovníci prospěšní?  
a) Určitě ano  

b) Spíše ano  

c) Spíše ne  

d) Určitě ne  

e) Nevím  
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7. Jaký máte názor na sociální pracovníky/sociální práci? (prosím vypište) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Setkali jste se někdy se sociálním pracovníkem?  

a) Ano  

b) Ne  

c) Nevím  

 

 

9. Jak si představujete sociálního pracovníka? Do každého řádku zaznačte křížek blíže k tomu 
slovu, které podle Vás nejvíce vystihuje Vaši představu o sociálním pracovníkovi. (prosím 
vyplňte všechny řádky)  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

Komunikativní      Zdrženlivý 

Zajímavý      Nudný 

Empatický      Lhostejný 

V dobré fyzické 
kondici 

     
Ve špatné fyzické 

kondici 

Příjemný      Protivný 

Důvěryhodný      Pochybný 

Aktivní      Pasivní 

Liberální      Konzervativní 

Direktivní       Nedirektivní  

Bohatý      Chudý 

Citově stabilní       Citově labilní  
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Příloha 2 – otázky k rozhovoru  
 

1. Jak lidé na Nymbursku podle Vás hodnotí sociální pracovníky?  
2. Jaké mají sociální pracovníci postavení v české společnosti?  
3. Co si myslíte o finančním ohodnocení sociální práce?  
4. Je podle Vás sociální práce prestižní profese?  
5. Co podle Vás nejvíce ovlivňuje společenské postavení sociální práce?  

 

 

Příloha 3 – mapa Nymburska  
 
Označená plocha je místo, kde bylo provedeno dotazníkové šetření, ve městě Nymburk pak 
byly provedeny rozhovory se sociálními pracovníky.  
 

 
 
 

 [www.khsstc.cz, 8] 
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Příloha 4 – Informovaný souhlas s využitím výzkumného rozhovoru  
 

 


