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Úvod   
 

Název mé absolventské práce je Postavení sociálního pracovníka v České 

republice. V průběhu studia mě velmi oslovila podstata, historie a především vývoj 

sociální práce. Moje předchozí zkušenosti s tímto oborem byly pouze zprostředkované 

a čistě laické. Po praktické stránce jsem se k práci sociálního pracovníka dostala  

až při povinné praxi ve škole. Nebylo tedy možné, abych čerpala z dlouhodobé 

zkušenosti s tímto oborem.   

Hlavním podnětem k tomuto tématu mi byly četné dotazy okolí, které se týkaly 

obsahu a rozsahu studia, možnosti využití získaných znalostí v profesním životě. Další 

otázky se týkaly konkrétního uplatnění sociálních pracovníků, s jakými jedinci  

či skupinami lidí mohou pracovat. Sama jsem se odpovědi na tyto otázky dozvěděla  

až v průběhu studia. Uvědomila jsem si, jak málo je společnost informovaná  

o možnostech využití této profese.   

Z historie jsem pochopila, že vznik postu sociálních pracovníků vyplynul z vývoje 

společnosti, která tak odklonem od náboženství a nástupem průmyslové revoluce 

reagovala na řešení nově vzniklých krizových situací a různých sociálních jevů,  

jež se vymykaly normě.   

V praktické části bych ráda za pomoci nestandardního dotazníku oslovila  

tři věkové skupiny a zjistila odlišnosti ve vnímání a využívání pomoci zprostředkované 

sociálními pracovníky. Zajímá mě, jestli je informovanost společnosti lepší  

než v předchozích letech, neboť důvěra v sociální pracovníky byla značně poškozena 

totalitním režimem. Současné metody sociální práce preferují individuální přístup  

ke klientovi a odklon od institucionální péče. Snad právě touto cestou se podaří 

napravit reputaci sociálních pracovníků. V krizové situaci se může kdykoli ocitnout 

naprosto každý.  

Obory pomáhajících profesí mají v České republice dlouhodobou tradici. Zmínky 

o vývoji sociální práce také sahají hluboko do historie. Přesto si myslím, že čas uznání 

sociální práce v naší společnosti teprve nastane.  

Jako zdroje informací mi poslouží odborná literatura, periodika a pro praktickou 

část nestandardní dotazník.  
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1 Cíl absolventské práce 
 

Cílem mé absolventské práce je zjistit postavení sociálního pracovníka v České 

republice. Z historických pramenů zpracuji vývojové etapy sociální práce a vznik pozice 

sociálního pracovníka. Pomocí dotazníku chci zmapovat informovanost společnosti  

o pravomocích, obsahu a kompetencích sociálních pracovníků.  

V teoretické části absolventské práce chci zjistit, jaká zlomová období byla 

rozhodující pro vznik povolání sociálního pracovníka, jaký byl jeho vývoj a jaké jsou vize 

do budoucnosti. Chci zjistit, jaké přístupy a metody práce jsou spojeny s výkonem 

profese, s jakými problémy se potýkají sociální pracovníci a jaké je jejich 

celospolečenské uplatnění. Dále pak jaké odlišné požadavky jsou kladeny na sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách. 

V praktické části provedu výzkum na třech věkových skupinách. Otázky  

se budou týkat informovanosti spoluobčanů k danému tématu.  

  

Hlavní cíl: 

Hlavním cílem absolvenstké práce je zmapovat vývoj sociální sféry a především 

postavení sociálního pracovníka ve společnosti.  

 

Dílčí cíle:  
Pro dosažení hlavního cíle je nutné postupně naplnit dílčí cíle, což znamená zjistit:  

 Význam postavení sociálního pracovníka 

 Možnosti uplatnění sociálních pracovníků 

 Role sociálních pracovníků ve společnosti  

 Problémy spojené s touto profesí 

 Informovanost společnosti o činnostech sociálního pracovníka  
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2 Teoretická část 

2.1 Historie 
 

     Chceme-li pochopit postavení sociálního pracovníka ve společnosti, je zapotřebí 

ohlédnout se do minulosti. Bádat v sociologii. Zmapuji vývoj profese, současně  

i zlomová období v historii a eventuální vize do budoucnosti sociální práce.  

     Historické počátky sociální práce vycházely z činnosti filantropických a charitativních 

organizací a zanícených jedinců minulého století. Profese sociálního pracovníka patří  

k relativně mladým povoláním, která se vytváří tak, jak dochází ke změnám  

ve společnosti, k pokroku vědy a techniky a k rozvoji hospodářské situace společnosti. 

Vznik tohoto povolání se datuje od konce 19. a počátku 20. století, kdy docházelo  

k prvním pokusům o výcvik sociálních pracovníků. 

 

Středověk 

     Nejstarší pomoc potřebným poskytovala u nás církev prostřednictvím náboženských 

obcí řeholních řádů a jejich klášterů. Právě zde vznikaly ústavy, řádové nemocnice  

a útulky, které zajišťovaly bezpečí pro chudé, zmrzačené, staré, sirotky, ale často i celé 

rodiny, kterým zemřel jejich živitel. Nemocnice a chudobince byly nazývány špitály. 

Jejich celá síť byla zakládána křesťanskými almužníky a spravována církví. Pod příslibem 

Božího milosrdenství si církev od šlechty a nemocných vynucovala dary.  

     Nárůst nemajetných ve 13. a 14. století způsobil částečné převzetí iniciativy městy, 

která zaměstnávala a vyplácela veřejné lékaře a opatrovníky chudých. Nebylo 

výjimkou, že bohatí měšťané ve středověku zavazovali své dědice k pravidelné péči  

o chudé, či přímo potřebným odkazovali finanční částky. I v tomto období najdeme 

nezanedbatelný rozsah filantropické činnosti. Nejosvědčenějším prostředkem k získání 

podpory se stala žebrota. Města byla nucena používat represivní prostředky, často  

je trestala i „na hrdle“.  

     Na sklonku středověku vznikla po celé Evropě cechovní sdružení a bratrstva. Byly  

to stavovské organizace, které pečovaly o řemeslníky stejného řemesla a jejich rodiny. 

Současně kontrolovaly dodržování přísných cechovních pravidel. [Matoušek, 2007] 
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Renesance 

     Do popředí se dostávala nová společenská třída – měšťanstvo, které částečně 

přebírá dosud výlučně církevní iniciativy. Souběžně se vznikem měšťanské správy měst  

se rozvíjela organizovaná léčebná péče. První nemocnici, Městský špitál, založili roku 

1484 občané Menšího Města pražského. Byly zde dodržovány na tu dobu nevídané 

hygienické podmínky. Měšťanstvo postupně zakládalo další špitály, kde se bohužel 

neřešila otázka stravy a oblečení. Od 16. století byly zakládány sirotčince – ústavy pro 

výchovu opuštěných dětí. Městské úřady se pokusily rozdělit žebráky na „domácí“  

a „přespolní“, ti domácí byli trpěni.   

     V 16. a 17. století byl rozvoj měšťanské péče o chudé zbrzděn kvůli rekatolizaci 

země. Byla posílena moc církve a habsburské monarchie. Roku 1620 byla císařem 

Ferdinandem I. zřízena tehdy největší pražská nemocnice. Šlo o první zařízení v zemích 

Koruny české, které bylo funkčně rozděleno na nemocnici poskytující zdravotní péči  

a špitál pro péči sociální. Následně vznikaly další nemocnice a špitály.   

     Od 18. století prochází evropská společnost řadou ekonomických i sociálních změn. 

Marie Terezie vybudovala rozsáhlou soustavu především obecného školství, škol 

vyššího stupně, učitelských ústavů a reorganizovala univerzitní studium (odňato 

jezuitům, řád zrušen 1773). Do popředí se dostává problematika zanedbaných dětí. 

Jejich rodiče je museli pod hrozbou ztrát všech podpor posílat do tkalcovských škol, 

jakmile dosáhly věku šesti let. Císař Josef II. zřizuje nové zdravotně-sociální instituce 

místo nevyhovujících špitálů. Roku 1789 založil Pražský nalezinec, kde bylo postaráno  

o nemanželské děti, které byly posléze umístěny do pěstounských rodin. Zakládal farní 

chudinské ústavy i jiná ústavní zařízení, jež měla svůj řád a pevná pravidla. Ústavy byly 

financovány veřejnými sbírkami a dědickými dary. Stát se vyvazuje z područí církve  

a odmítá nesystematickou charitativní činnost. [Matoušek, 2007] 

 

 

Rakousko-uherská monarchie do první světové války 

     Občanský zákon z roku 1811 jako první zákonná norma zabezpečuje právní 

postavení dítěte v rodině (nárok na výživu, výchovu a ochranu soudem). Majetek 

farních ústavů byl převeden na obecní chudinské pokladny. V roce 1868 upravil 
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chudinský zákon povinnost obce pečovat o občana, který příslušel do obce domovským 

zákonem. Výrazným inovativním trendem byla snaha seznámit se s potřebnými  

a účinněji jim pomoci. Bohužel stále přetrvávala domněnka, že každý, kdo nebyl 

dostatečně soběstačný, patří do veřejného chudobince nebo do donucovacích 

pracoven.  

     V druhé polovině 19. století byl názor na příčinu sociálního selhání ovlivněn  

Ch. Darwinem, tzv. darwinismus. Teorie o původu druhů na principu přírodního 

výběru, tj. na principu vítězství silnějších nad slabšími v přístupu ke zdrojům.  

     Koncem 19. století se objevil v Německu první pokus o rozsáhlé sociální pojištění, 

tzv. Bismarckovy reformy. Hlavní zásluhu měly na zavedení sociálního pojištění  

pro široké vrstvy zaměstnanců pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří.   

     Sociální práce vznikla jako samostatná profesní specializace v průmyslových zemích 

západní Evropy a v USA až na konci 19. století. [Matoušek, 2007] 

 

Průmyslová revoluce 

     Továrny byly stavěny poblíž vydatných zdrojů energie. Vznikala uměle vytvořená 

města. Lidé byli nuceni se stěhovat za prací. Prudký rozvoj strojové technologie s sebou 

přinesl úpadek mnoha řemeslných dovedností, zvyšoval produktivitu pomocí ubíjejících 

primitivních úkonů.  

     Průmyslová revoluce přinesla ve svých raných fázích velmi nedůstojné pracovní 

podmínky, zbavovala řadové pracovníky dosavadních opor, ať již měly podobu 

cechovního zřízení, gildy, velké rodiny, farnosti či místní komunity. Způsob její 

organizace vytvářel masy vykořeněných lidí, kteří byli vypuzeni ze svého původního 

prostředí a byli po tisících a desetitisících soustředěni na periferiích průmyslových 

měst. V tomto sociálně neutěšeném prostředí zažívali pocity izolace a ztráty náležení 

k většímu sociálnímu celku, šířil se zde fenomén odcizení.  

     Vedle průmyslové revoluce probíhají revoluce politické, jejichž poselstvím bylo 

zjištění. Lidé mohli aktivně zasahovat do společenských poměrů a radikálně je měnit  

ve směru určitých politických cílů a vizí. Individualizace se rozšířila i do nižších vrstev 

společnosti.  
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     Moderní společnost v čele s měšťanskými vrstvami od počátku prosazuje právo  

a svobodu, které klade proti bezpráví a nesvobodě společností tradičních. Projekt 

liberalismu se proto snažil učinit ze soukromého vlastnictví a svobodného podnikání 

záruku všech občanských a politických svobod. I po pádu stavovských bariér, který 

uspokojil nové, majetné třídy, zůstávaly však nižší, nemajetné vrstvy výrazně 

znevýhodněny. Faktické vyloučení těchto nižších vrstev (a spolu s nimi také žen, 

etnických menšin a nebělošského obyvatelstva) z liberálního řádu bylo hlavním 

tématem veřejných diskusí a politických bojů prakticky po celé 19. století.   

     Právě v tomto období se stále více ukazovalo, že liberální recept v podobě volné hry 

tržních sil nejenže nezaručí prosperitu celé společnosti, ale není ani schopen zabránit 

novým formám nerovnosti a novým formám sociálního rozkladu. Zaručený vzestup  

se jevil pouze pomocí organizovaných institucí, které měly za úkol snížit míru nejistoty 

ve společnosti. Velké skupiny lidí, které byly vykořeněné z důvodu průmyslové 

revoluce, se sociálně integrovaly. V rámci zrození sociálního státu získaly dříve 

znevýhodněné skupiny novou a pevnou kulturní a sociální identitu. [Keller, 2004, s. 17] 

 

Od vzniku samostatného státu až po konec druhé světové války 

     Období první republiky bylo rovněž dobou nevídaného rozvoje specializovaných 

poradenských služeb. Jak uvádí Kodymová (2001), před druhou světovou válkou u nás 

existovaly poradny pro volbu povolání, pro duševní zdraví, městské sociální poradny, 

poradny pro „úchylné děti“, poradny pro matky s dětmi, tuberkulózní poradny  

a venerické poradny. Původně vznikaly jako nestátní nebo církevní zařízení,  

ale postupně byly některé z nich přebírány státem.  

     Nejčastější formou prvorepublikové sociální služby byla ústavní péče. Z historického 

hlediska tento trend nelze vnímat negativně, především proto, že poskytnout 

potřebnému veškerý „servis“ v rámci ústavu znamenalo velký pokrok. Mezi 

nejvýznamnější dobrovolné spolky působící v tomto období na území Československa 

patřily: Společnost Čs. červeného kříže, organizace Okresních péčí o mládež, 

Masarykova Liga proti tuberkulose. 

     V této době byl vybudován kvalitní systém profesní přípravy sociálních pracovníků. 

Akceptovány byly i osobnostní předpoklady uchazečů o studium. Osnovy výuky měly 
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vysokou úroveň srovnatelnou se zahraničím. Na pracovištích se nedařilo řešit vzniklé 

kompetenční spory mezi zaměstnanci jiných oborů a sociálními pracovnicemi. Pracovní 

přetíženost a podřízené postavení znesnadňovaly sociálním pracovnicím jejich výkon. 

Zavádění inovativních metod záleželo na osobní iniciativě. [Matoušek, 2007, s. 25] 

 

Období od druhé světové války do roku 1989  

     V roce 1945 byla naše společnost svědky působení dvou naprosto odlišných směrů 

sociální politiky. Na jedné straně to byla západní exilová vláda se zahraničními 

informacemi o projektu welfare státu lorda Beweridge z roku 1942, který ovlivnil 

sociální programy řady států západní Evropy. Na druhé straně to byl vliv východní 

exilové vlády v čele s K. Gottwaldem a obsahem Košického vládního programu. Došlo 

k první vlně znárodňování majetku osob spolupracujících s fašistickým režimem. 

Současně proběhla první měnová reforma, zvýšil se vliv státu na přerozdělování 

majetku, snížila se sociální a příjmová diferenciace, a tím se postupně změnila třídní  

i sociální struktura obyvatelstva.  

     V roce 1948 byl pluralitní politický systém vystřídán systémem sovětským, tj. vládou 

jedné politické strany a diktaturou proletariátu. Ze Sovětského svazu byl převzat model 

centrálního plánování i v oblasti sociální politiky a sociální péče, což byl tehdejší termín 

pro sociální práci. Znárodněny byly výrobní prostředky, následně i podstatná část 

majetku jedinců i korporací (církve, spolků, družstev). Stát převzal i privátní fondy 

důchodového, sociálního, nemocenského a úrazového pojištění a připojištění, čímž 

plně zastřešoval sociální ochranu a sociální zabezpečení veškerého obyvatelstva. Byla 

založena státní Ústřední národní pojišťovna. Silná státní ekonomická základna měla 

navždy odstranit nezaměstnanost, chudobu, třídní rozdíly a doprovázející sociální 

problémy. Sociální práce, kterou dříve realizovala řada charitativních organizací, se tak 

stala naprosto nežádoucí. Tok finančních prostředků byl závislý na centrálních 

orgánech KSČ, následně na ministerstvu vnitra a národních výborech (krajských, 

městských, okresních a místních), kde pracovaly sociální pracovnice, či sociální 

pečovatelky, jakožto prodloužená ruka režimu, což jim na dobré pověsti nepřidalo. Bylo 

zrušeno domovské právo a nahrazeno státním občanstvím. Vznikaly státní podniky, 

které se měly plně postarat o svoje zaměstnance, tedy i v oblasti sociální.   
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     Ve druhé polovině padesátých let došlo k drobnému zlepšení pozice sociálních 

pracovnic. Jednak se mohly neformálně shromažďovat a předávat si informace  

a částečně byly nahrazovány sborem pečovatelek z řad starších a neproduktivních žen. 

Činnost sociálních pracovníků byla založena na možnostech dávkové a represivní 

agendy.  

     Ve druhé polovině šedesátých let došlo k politickým změnám (tzv. socialismus 

s lidskou tváří) a k obnovení sociálního školství včetně kateder sociologie 

na univerzitách. Sociální problémy byly interpretovány jako „nemoci“, a proto byly 

medikalizovány v ústavní péči. Sociální práce se rozvíjí ve zdravotnictví a ve velkých 

závodech a jiných výrobních jednotkách jako tematika nutná pro praxi. Právě 

v továrnách byla postupně systematizována funkce sociálního pracovníka v odborech 

péče o pracující. Rozsah jejich působnosti je široký – mladiství zaměstnanci, ženy 

s malými dětmi, svobodné matky, pracovníci se změněnou pracovní schopností,  

ale i zlepšovatelé, sportovci reprezentující závod, propuštění z vězení, absentéři, 

fluktuanti, alkoholici apod.   

     V sedmdesátých letech, tzv. období normalizace, spadalo sociální zabezpečení  

do působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, částečně i do působnosti 

ministerstva vnitra a spravedlnosti. Služby sociální péče a dávky poskytovaly národní 

výbory. Při okresních a krajských národních výborech byly zřízeny posudkové komise 

sociálního zabezpečení, dávkové komise a komise péče o rodinu a děti. Okresy byly 

také zřizovateli většiny ústavů sociální péče. Po rozpadu sovětského impéria noví 

představitelé KSČ pochopili, že i v socialismu se musí řešit sociální otázky. Byla 

rozšířena pečovatelská služba o staré lidi, otevíraly se domovy soustředěné péče pro 

staré lidi, byly školeny geriatrické sestry, zdatně pracovaly okresní odbory péče o dítě, 

byly vydávány metodické příručky pro sociální pracovníky. Mnohé sociální služby 

poskytované státní správou jsou přesunuty na závody. V těchto letech se také konají 

mnohé konference zaměřené na sociální psychologii, gerontologii, thanatologii, 

výchovu mládeže, psychoterapii, problematiku alkoholismu, prostituce, práci 

s menšinami. Výsledky mnoha výzkumů byly cenzurovány. Sociální práce byla jako obor 

podceňována a degradována, přesto se rozvíjela. Výjimkou bylo zneužívání postavení 
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sociálního pracovníka, z čehož dodnes přetrvává negativní hodnocení sociálních 

pracovníků.  

     V polovině osmdesátých let se sociální práce stala nepostradatelnou součástí 

podniků. Z popudu ministerstva práce a sociálních věcí vznikla metodika „péče o lidské 

zdroje“, která se postupně rozšířila i na další pracoviště (doly, hutě, stavebnictví, 

chemický průmysl apod.). Bohužel nebyl dostatek vysokoškolsky vzdělaných sociálních 

pracovníků, kteří by mohli tyto funkce fundovaně zastávat. Ještě před rokem 1989  

se začalo uvažovat o znovuotevření kateder či oddělení sociální práce na fakultách.  

 

Doba po roce 1989 po současnost 

     Česká sociální práce vlivem politických změn po roce 1989 byla nasměrována 

k návratu tradiční liberální společnosti. Uvolňuje se hierarchický vztah ke klientům  

a oslabuje se sociální kontrola, která byla v době totality značná. Dochází 

k znejasňování poslání sociální práce podobně, jak k tomu došlo na Západě. [Řezníček, 

2000]  

     Prioritou byla reforma dosavadního vzdělávání na středoškolské úrovni a obnova 

vysokoškolského vzdělání. Současně se začaly objevovat zcela nové sociální problémy, 

které v naší zemi neměly obdoby (nezaměstnanost, neskrývaná prostituce, 

bezdomovectví, migrace uprchlíků přes naše území na Západ a potřeba začlenit vězně 

propuštěné z výkonu trestu po prezidentské amnestii a mnoho dalších). Potřebná 

řešení se hledala v modelech vyzkoušených v jiných zemích. Hlavním inovačním 

trendem devadesátých let byla snaha o deinstitucionalizaci sociálních služeb, což 

znamenalo vytvořit alternativu k tradiční (většinou ústavní) péči a masivní nástup 

nestátních organizací (církevních i necírkevních) do sociální péče. Po roce 1989 vznikly 

tisíce sociálních nevládních organizací. V rámci přijetí České republiky  

do Evropské unie musela nastat koordinace v legislativě, praxi sociálních služeb  

i ve výchově sociálních pracovníků. Zájmy profesionálů hájí v ČR Společnost sociálních 

pracovníků a komora sociálních pracovníků. Ve společnosti se objevují stále nové 

problémy, které motivují sociální pracovníky k jejich evidenci, analyzování a především 

k potřebě hledat stále nové metody k jejich řešení. Nikdy nebude možné vyučovat tuto 
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disciplínu po řadu let stejným způsobem. V tom je obtížnost i výzva sociální práce. 

[Matoušek, 2007, s. 152-153]  

    Zvratovým okamžikem v historii sociální práce je bezesporu zákon č. 108/2006 Sb.,  

O sociálních službách, který nabyl účinnost dne 1. 1. 2007. Základními zásadami jsou 

nároky na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství, rozsah a forma 

pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb, které musí 

zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených 

potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, 

motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 

prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální 

služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby,  

aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob. 

[http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/z_108_2006.pdf]1 

 

Vize do budoucnosti - Profesní zákon sociálních pracovníků 

     Dokladem soustavného vývoje postavení sociálního pracovníka v ČR je vytvoření 

skupiny jmenované Vědeckou radou MPSV pro sociální práci a Ministerstvem práce  

a sociálních věcí ČR, která připravuje od roku 2012 tezi k právní úpravě profese sociální 

práce. Cílem návrhu věcného záměru zákona je zkvalitnit výkon sociální práce ve všech 

odvětvích, kde sociální práce jako stěžejní profese řeší úkoly začleňování, nebo tam, 

kde svou odborností přispívá v rámci multidisciplinárního přístupu k pomoci a podpoře 

jednotlivcům, skupinám i celé společnosti. Dalším cílem je vytvoření právního předpisu, 

který bude řešit profesní rozvoj sociálních pracovníků a jejich odborný růst,  

což napomůže zvýšit celkovou prestiž oboru, který klade vysoké nároky nejen 

na studium (získání kompetencí a kvalifikace), ale i na vlastní výkon a další vzdělávání 

sociálních pracovníků.   

     Návrh je přes veškerá rizika společenského vývoje příležitostí, jak napomoci 

etablovat sociální práci jako svébytnou profesi s dostatečnou ochranou, vnitřní regulací  

a adekvátním postavením mezi dalšími pomáhajícími profesemi, včetně adekvátního 

ohodnocení a společenského uznání. Samostatná sekce věnovaná profesnímu zákonu, 

jejímž mottem byla otázka: „Pomůže rozvoji sociální práce samostatná právní 
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úprava?“, pak umožnila diskusi věnovanou jednotlivým oblastem, kterých se ideový 

záměr profesní úpravy dotýká. Klíčový referát profesora Igora Tomeše pak nastínil 

teoretické i praktické, a to nejen právní, aspekty týkající se moderní právní profesní 

úpravy s apelem na tvůrce věcného návrhu, aby se právní úprava zabývala zejména 

přípravou právní úpravy profesní organizace, tj. komory, která může jako jediná naplnit 

cíle, které má právní úprava splnit.  

[http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=9&clanek=155]2 

     Vývoj postavení sociálního pracovníka můžeme v datech sledovat také v souvislosti  

s vývojem Společnosti sociálních pracovníků a Asociace vzdělavatelů v sociální práci 

(ASVSP). 

2.1.1 Historie Společnosti sociálních pracovníků 

 

     Povolání sociálního pracovníka existuje v naší republice od r. 1920. Tehdy 

nastupovali na pracovní místa první absolventi Vyšší školy sociální péče v Praze, 

založené v r. 1918. Počátky vzniku Společnosti sociálních pracovníků se datují k r. 1921, 

kdy byla ustavena první Společnost sociálních pracovníků na území České republiky. 

Kvůli 2. světové válce byla Společnost nucena ukončit svoji činnost. Opět  

ji obnovila po válce. V r. 1950 byla činnost Společnosti ukončena v důsledku politických 

změn. Vysokou aktivitou sociálních pracovníků byla Společnost opět založena, a to v r. 

1968. Již v roce 1970 byla snaha Společnost zrušit. Podařilo se přičlenit sociální 

pracovníky pod Společnost zdravotních sester při lékařské Purkyňově společnosti. 

Sociální pracovníci vytvořili v této společnosti samostatnou sekci a takto působili až do 

roku 1989. Ke konci roku 1989 vzniklo fórum sociálních pracovníků se snahou o vznik 

samostatné společnosti. Dne 2. 6. 1990 se konala ustavující schůze Společnosti 

sociálních pracovníků, na níž bylo zvoleno předsednictvo a ustavena Společnost 

sociálních pracovníků ČR, kam přešly všechny dosavadní členky Purkyňovy společnosti. 

Od roku 1990 působí již samostatná Společnost, která byla registrována jako občanské 

sdružení. V současné době má 295 členů z celé České republiky. Práce pro Společnost 

je dobrovolnou činností, která napomáhá k rozvoji sociální práce a uznání profese 

sociálního pracovníka. 

[http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-pracovniku/article/historie]3  

http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-pracovniku/article/historie
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2.1.2 Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP) 

 

     Jedná se o dobrovolné sdružení právních subjektů vyšších odborných a vysokých 

škol nebo jejich částí, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Současně 

také poskytují další vzdělávání v sociální práci. ASVSP je členem Evropské asociace škol 

v sociální práci European Association of Schoool of Social Work – EASSW. 

     Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR. 

Dlouhodobě se zabývá zkvalitňováním vzdělávání, čímž zdokonaluje nabídku a výkon 

služeb sociální práce.  Současně vytváří Minimální standardy vzdělávání v sociální práci. 

Od roku 2002 vydává jediný odborný časopis o sociální práci v ČR i na Slovensku, který 

se jmenuje Sociální práce/Sociálna práca.  

ASVSP svým členům poskytuje konzultace, jež udržují a posilují kvalitu vzdělávání. 

Napomáhá rozvoji oboru v daných i měnících se podmínkách, upozorňuje školy  

na problémy v jejich práci, zprostředkovává jim zkušenosti jiných (i zahraničních) škol, 

udržuje kontakty mezi školami a učiteli sociální práce a podporuje respektování 

Minimálních standardů vzdělávání v sociální práci.  

[http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=1&podsekce=13]4 

2.2 Sociální práce a související obory   
 

     Jako obor souvisí sociální práce s řadou profesí a oborů, z nichž se učí a které 

naopak svým rozvojem obohacuje. Ve své historii se sociální práce inspirovala  

asi nejvíce ze sociologie, psychologie a psychoterapie. Obor sociální práce svou 

existencí a rozvojem působí soustavně a účinně na obory sousední a to je jedna z cest, 

kterými ovlivňuje společenské normy jako jednu ze tří základen, na nichž stojí.  

     Z oblasti psychoanalytického myšlení je velmi důležité zabývat se jemnými 

nuancemi duševních pochodů, vnímat výkon sociální práce jakožto specifickou situaci 

stojící mimo „běžný život“. 

     Z oblasti rodinné terapie si sociální práce vzala mnohé, protože se snaží zabývat 

celým kontextem rodiny, a používá proto široký arzenál technik i postupů pocházející 

z této oblasti. 
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     Pro oblast práva je podstatné umět rozlišovat a rozhodovat, protože jsou situace, 

k nimž se zákon vyjadřuje, ale i jiné, které pomíjí. Zákony jsou živá věc, jež se mění. 

Souvisí s aktuálními normami, kterými se musí pracovník zabývat a umět je aplikovat. 

Z oblasti sociologie pochází většina teoretických formulací v oblasti sociální práce  

a vědomí, že „sociální“ znamená dojednané lidmi a že i toto dojednání je možné 

změnit.  

     Každý, kdo chce pomáhat druhým, musí umět rozlišovat, čím pomáhá a čím 

kontroluje. Už jen proto, aby si nenamlouval, že pomáhá, zatímco ve skutečnosti 

kontroluje. Kontrola je nevyhnutelná, účelná a potřebná. Pomoc je užitečná, 

respektující a příjemná. [Úlehla, 1996, s. 132, 133]  

     Odlišně nahlíží na obory, se kterými sociální práce souvisí Matoušek [2007]. Mezi 

nejvýznamnější obory řadí sociologii, psychologii, pedagogiku, právní vědy  

a zdravovědu. Zapojení poznatků závisí na druhu klientely, organizačních  

a sociálněpolitických faktorech a také na paradigmatické orientaci. V terapeutickém 

modelu je zapotřebí psychologických znalostí, v reformním naopak sociologických  

a právních. V poradenském pojetí se jedná o rovnoměrné využití všech pěti výše 

jmenovaných oborů. Odbornost sociálního pracovníka se vyznačuje tím, že je schopen 

se znalostmi základů těchto disciplín diagnostikovat konkrétní potřeby konkrétního 

člověka a navrhnout řešení. Sám však neposkytuje psychologické, zdravotní, právní 

nebo jiné specifické odborné služby, ale odkazuje klienta na příslušné odborníky – 

psychologa, právníka apod.  

     Sociální práce je obor, který se orientuje na řešení lidských problémů. Životem 

člověka se zabývá řada akademických i praktických disciplín. Sociální práce mezi nimi 

zaujímá samostatné postavení, přestože s řadou z nich sdílí společné poznatky  

a postupy. Naopak ji odlišuje fakt, že klade důraz na sociální fungování klienta. V praxi 

to znamená, že sociální pracovník pohlíží na člověka jako na bytost, která existuje 

v určitém prostředí a musí zvládat jeho nároky. Úkolem sociálního pracovníka  

je podpora klientova sociálního fungování nebo naopak ovlivňování těch nároků 

prostředí, které jsou nadměrné či jinak problematické. [Matoušek, 2007] 

     Ze své praxe osobního asistenta mohu doplnit, že se od výkonu sociálního 

pracovníka, či spíše pracovníka v sociálních službách, se očekávají alespoň základní 
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znalosti z více oborů. Ráda bych uvedla např. gerontologii, thanatologii, dietologii, 

psychiatrii, náboženství, ekonomii, politiku i umění. Domnívám se, že je žádoucí,  

aby byli sociální pracovníci více orientováni na konkrétní obory, které jsou užitečné  

pro jednotlivé cílové skupiny. Přestože je každý klient jiný, shodné jsou jejich problémy 

a potíže s tím spojené, např. nemoci u seniorů.   

 2.3 Vliv sociální politiky na sociální práci   
 

     Efektivní sociální politika musí bezesporu směřovat přímo k jedinci a respektovat 

jeho možnosti, potřeby a další osobní specifika. Občan postižený sociálním vyloučením 

není lůžko, položka ani poskytnutá služba. Je to člověk jako každý jiný, nic víc, nic 

méně. Koncepce adresnosti je však nemyslitelná bez zabezpečení systematického 

přísunu relevantních informací o životních potřebách občanů. V tomto směru musí 

jednotliví sociální pracovníci vyvíjet iniciativu a zjišťovat potřeby svých klientů, 

prognózovat jejich vývoj, kvantifikovat je a svá laická i odborná šetření ve výsledcích 

poskytovat nejen státní správě a zákonodárcům, ale i široké veřejnosti.  

     S ohledem na povinnosti moderního demokratického státu vůči občanům si musíme 

připomenout, že uskutečňování sociální politiky musí: 

 podporovat důstojnost lidí a minimalizovat rizika jejich sociálního vyloučení 

 být pružné a přizpůsobené potřebám jejich uživatelů či adresátů 

 umožnit plátcům, tedy občanům a státu, kontrolovat velikost nákladů,  

tj. i minimalizovat možnosti zneužití a plýtvání prostředky. 

     Bez cílené sociální práce, pomoci a sociálních služeb, jako instrumentů a současně 

produktů sociální politiky, by se významná část občanů nemohla podílet na všech 

stránkách života společnosti, čímž by bylo znemožněno uplatnění jejich lidských  

i občanských práv a docházelo by k jejich sociálnímu vyloučení. Systém sociální pomoci 

a služeb se aktivuje zejména tehdy: 

 když jsou ohrožena práva občana, 

 když se občan nachází ve hmotné či jiné existenční nouzi a není schopen 

zabezpečit své potřeby vlastními silami, 
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 je-li občan znevýhodněn při uspokojování svých (pro ostatní běžných) potřeb 

(nebo) žije ve stavu sociálního vyloučení, 

 když mu tyto situace hrozí. [Novosad, 2009] 

 

     Kvalitní uplatňování sociální politiky státu by mělo výše uvedené způsoby sociální 

ochrany v případě potřeby slaďovat. Propojení různých služeb, případně promyšlené 

provázání služeb a dávek může být efektivnější pomocí než poskytnutí jedné služby 

nebo jen jedné dávky.  Sociální pomoc v sobě zahrnuje sociální služby a také finanční  

a věcné dávky. [Matoušek, 2007, s. 11] 

     Výrazným vnitřním rozporem sociální práce je fakt, že je ve svém působení závislá  

na občanském povědomí o tom, co sociální problémy jsou a jak by se měly řešit. 

Z tohoto povědomí se odvozuje formulace sociální politiky a volba jejích nástrojů. 

Sociální práce se musí přizpůsobovat zákonům, nařízením i vyhláškám, přestože jsou 

někdy v rozporu s jejich posláním. Naopak má příležitost ovlivňovat veřejné mínění  

a politické pojímání problémů a prosazovat vlastní profesní představy o tom, co je 

sociálně únosné a co je třeba změnit. V padesátých a šedesátých letech společnosti 

podporovaly rozpínavost sociálního státu, nápomocných profesí a financovaly je ve 

víře, že jejich rozvoj přispěje k omezování nebo alespoň ke zvládnutí sociálních 

problémů. V sedmdesátých a osmdesátých letech narazily na svoje ekonomické 

možnosti. Sociální problémy a jejich řešení se posunulo z celospolečenské sféry  

do sféry rodinné a soukromé. Sociální politika s sebou přinesla nezamýšlené důsledky 

v podobě nekontrolovaného růstu výdajů a nemotivačního a destabilizujícího vlivu 

sociálních dávek na klienty. [Řezníček, 2000, s. 18] 

     Lidský faktor (a tím i sociální politika) má důležité místo ve společnosti, neboť  

v určité míře přispívá a spolupodílí se na utváření morálního a názorového klimatu 

společnosti. Sociální politika právě svou koncentrací na člověka může působit  

na hodnotové orientace lidí, spoluvytvářet jejich názory, postoje, chování atd. Není  

to pouhý souhrn určitých opatření, ale je to reakce na specifické otázky, na které 

neodpovídají ostatní sféry života. [Krebs, 2010, s. 18]. 
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2.4 Rozdíly mezi sociálním pracovníkem a pracovníkem  

          v sociálních službách 
 

     Ráda bych se v této kapitole věnovala rozdílu mezi sociálním pracovníkem  

a pracovníkem v sociálních službách. V průběhu praxe jsem zjistila, že se laická 

veřejnost chybně domnívá, že se jedná o shodné pozice s odlišným názvem. Zcela 

markantní rozdíl je uveden v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sociální 

pracovníci mají mnohem vyšší zodpovědnost a kompetence než pracovníci v sociálních 

službách, tím pádem i adekvátně delší a obsahově náročnější studium. Níže uvedené 

skutečnosti svědčí o znatelné rozdílnosti mezi těmito profesemi. Vyvozuji z toho, že by 

se prestiž sociálních pracovníků mohla zvýšit, kdyby se pozice pracovníka v sociálních 

službách nazývala jinak. Vnímám to i skrze vlastní zkušenost, při které se klient setkává 

s činností pracovníka v sociálních službách a domnívá se, že jeho vzdělání  

a vystupování je shodné se sociálním pracovníkem. Vzniká tím pádem velký prostor  

pro předsudky o kvalitě činnosti sociálních pracovníků.  

 

Rozsah činnosti sociálního pracovníka: 

 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, 

 sociální rehabilitace, 

 zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních 

služeb. 

     Postavení a náplň činnosti sociálního pracovníka je stanovena podle § 109 a §110 

zákona č. 108/2006 Sb., aktuální znění č. 401/2012 Sb., o sociálních službách. Sociální 

práce je jedním z pilířů celého společenského systému, avšak postavení sociálního 

pracovníka nebyla dosud věnována náležitá pozornost. [SOKOL, TREFILOVÁ, 2008,  

s. 299] 
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Předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka: 

 způsobilost k právním úkonům, 

 zdravotní způsobilost, 

 bezúhonnost 

 odborná způsobilost 

 

     Zákon o sociálních službách nastoluje úroveň odborné způsobilosti tak, že odpovídá 

náročnosti povolání sociálního pracovníka. Odbornou způsobilostí se rozumí: 

a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním akreditovaného vzdělání zaměřeného  

na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární 

práci, sociální práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost, 

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální 

pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 

akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, 

c) a d) akreditované kurzy v písmenech a) a b) a specifická délka praxe i vzdělání 

Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka má také podle 

zvláštního právního předpisu pracovník: 

 při poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče též 

sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost  

k výkonu zdravotnického povolání, 

 při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie. 

 [http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/z_108_2006.pdf, s. 38]5 

 

     Překvapilo mě zjištění, že funkci pracovníka v sociálních službách může vykonávat 

osoba, která má pouze základní vzdělání a kurz pracovníka v sociálních službách. 

Nechci činit unáhlené závěry, ale jsou oblasti sociální práce, např. osobní asistence,  

kde je klient mnohdy plně odkázán na pomoc a především okamžitou radu osobního 

asistenta.  
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     Každá společnost zabývající se sociálními službami má vypracované své standardy, 

aby tím zdůraznila a usměrnila pravomoci pracovníků v sociálních službách a naopak 

vyzdvihla vedoucí a rozhodující pozici sociálního pracovníka. Přesto jsou situace,  

při nichž je žádoucí okamžité jednání, které nesnese odkladu. Záleží na kvalitě 

pracovníka v sociálních službách, jak dokáže reagovat. Nejsem si jistá, že je to vždy  

v klientův prospěch.  

     V současné době nemají Úřady práce povinnost zprostředkovávat práci  

pro nezaměstnané. Podle portálu Ministerstva práce a sociálních věcí bylo k datu  

31. 01. 2014 v České republice celkem 629 274 uchazečů o zaměstnání.  

[http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes.]6  

     Úřady práce ve spolupráci s Evropským sociálním fondem dlouhodobě a v různých 

formách nabízí mimo jiné bezplatné absolvování re/kvalifikačního kurzu pracovníka  

v sociálních službách. Mnohdy se kurzu zúčastnili i lidé, kteří nemají k tomuto povolání 

žádný vztah a především osobnostní předpoklady. V následující kapitole uvádím rozsah 

i obsah kurzu pracovníka v sociálních službách.  

 

Rozsah činnosti pracovníka v sociálních službách a potřebné vzdělání: 

a)  vykonává přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových 

zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, 

pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, 

udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní 

aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování 

psychosociálních potřeb. 

Vzdělání: základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu. 

b)   základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování  

a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření 

a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění 

volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých 

schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové 

a kulturní činnosti. 
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Vzdělání: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou  

a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. 

c)   pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací 

spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní 

péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží  

pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních  

a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování  

a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence. 

Vzdělání: základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední 

vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu 

d)   pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, 

depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti  

při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování 

pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Vzdělání: základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední 

vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování 

akreditovaného kvalifikačního kurzu. 

     Informace o vzdělání jsou v zákoně ještě rozšířeny o úpravy prováděcím právním 

předpisem, viz § 116 č. 108/2006 Sb., aktuální znění č. 401/2012 Sb., o sociálních 

službách. [http://www.mpsv.cz/files/clanky/13640/z_108_2006.pdf, s. 40]7 

 

Obsah kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách 

Obecná část obsahuje: 

a) úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních 

služeb, 

b) základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody 

alternativní komunikace, 

c) úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, 

d) základy ochrany zdraví, 

e) etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost, 

f) základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, 



24 

 

g) sociálně právní minimum, 

h) metody sociální práce. 

 

Zvláštní část obsahuje: 

a) základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních 

aspektů chronických infekčních onemocnění, 

b) aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času, 

c) prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, 

d) základy výuky péče o domácnost, 

e) odborná praxe, 

f) krizová intervence, 

g) úvod do problematiky zdravotního postižení, 

h) zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její 

zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné 

sebeobrany. 

 

     Minimální rozsah kurzu je celkem 150 výukových hodin, přičemž zvláštní část kurzu 

činí minimálně 80 výukových hodin. Počet výukových hodin jednotlivých tematických 

okruhů zvláštní části kurzu se stanoví s přihlédnutím k odbornému zaměření účastníků 

kurzu, jejich pracovnímu zařazení a druhu sociální služby, kterou poskytují.  

[http://www.mpsv.cz/files/clanky/3612/vyhlaska.pdf]8 

 

2.5 Role sociálního pracovníka a způsoby přístupu k praxi  
 

     Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální 

pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou 

vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte. 

Sociální pracovník se pohybuje v rámci práv a povinností definovaných právním 

systémem, zaměstnavatelem a profesními standardy. Institucionální rámec je důležitý, 

protože sociální pracovník zasahuje do života klientů a je potřeba, aby jeho právo 

zasahovat bylo legitimní. Odhaluje detaily ze života klientů – proto jsou důležitá 

pravidla, která zajišťují klientům ochranu. 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/3612/vyhlaska.pdf
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2.5.1 Etický kodex 

 

     Každá profese se vyznačuje teorií, autoritou, profesní kulturou a etickým kodexem. 

Významným dokumentem pro orientaci v možnostech, povinnostech a právech 

činnosti sociálního pracovníka je Etický kodex společnosti sociálních pracovníků. 

Vstoupil v platnost dne 1. 1. 1995. Účelem Etického kodexu je: 

 zabezpečit vedení a inspiraci svým členům, je průvodcem etické praxe 

 sloužit jako regulace profesního chování, chránit klienty před zneužitím moci  

a zanedbáním péče 

 fungovat jako podklad pro posouzení stížnosti (kritérium pro hodnocení 

aktuální praxe) 

 zaštiťovat status profese ve společnosti 

 udržovat identitu profese [http://www.eticky-kodex.cz/eticky-kodex-socialnich-

pracovniku-cr/]9 

2.5.2 Společnost sociálních pracovníků 

 

     Důležitou informací pro sociálního pracovníka je existence dobrovolné odborné 

organizace Společnosti sociálních pracovníků, která byla založena v roce 1990  

a navázala na tradici této společnosti, která působila na území Československa od roku 

1921. Mimo jiné podporuje všestranný rozvoj oboru sociální práce, usiluje o odborné 

vzdělání pracovníků v sociální oblasti, pořádá odborné konference i s mezinárodní 

účastí, vyjadřuje se ke koncepcím zákonů a návrhů právních předpisů týkajících  

se sociální oblasti a má zástupce v radě časopisu Sociální práce/Sociálna práce. 

[http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-pracovniku/article/kdo-jsme]10 

 

2.5.3 Etika sociální práce – mezinárodní principy 

Návrh, přijatý valným shromážděním IFSW (Mezinárodní federace sociálních pracovníků) Adelaide, Austrálie, 29. 9. – 1. 10. 2004) 

 

     Etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe sociálních pracovníků. 

Schopnost a oddanost etickému jednání je základním aspektem kvality služby, která  

je nabízena uživatelům služeb sociální práce.  

http://socialnipracovnici.cz/sekce-socialnich-pracovniku/article/kdo-jsme
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     IASSW a IFSW se věnují etice proto, aby podpořily diskuse a reflexi v oblasti etiky  

ve svých členských organizacích a u poskytovatelů péče, stejně jako ve školách sociální 

práce a mezi studenty sociální práce. Některé etické výzvy a problémy, se kterými  

se sociální pracovníci setkávají, jsou specifické pro určité země; jiné jsou obecné. IFSW 

chce tímto prohlášením, které se věnuje obecným principům, povzbudit sociální 

pracovníky na celém světě k tomu, aby reflektovali výzvy a dilemata, se kterými  

se setkávají, a aby jejich rozhodnutí, jak jednat v konkrétních případech, byla eticky 

podložená. Některé z těchto problémových oblastí zahrnují:  

 skutečnost, že loajalita sociálních pracovníků se často ocitá ve střetu 

konfliktních zájmů 

 skutečnost, že sociální pracovníci působí zároveň jako pomocníci i kontroloři  

 konflikty mezi povinností sociálních pracovníků chránit zájmy lidí, se kterými 

pracují, a požadavky společnosti na efektivitu a užitečnost 

 skutečnost, že zdroje ve společnosti jsou limitované  

[http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/mezinarodni_eticky_kodex.pdf]11 

 

2.5.4 Význam vztahu mezi sociálním pracovníkem a klientem 

 

     Existuje řada povolání, jejichž hlavní náplní je pomáhat lidem: zdravotní sestry, 

lékaři, pedagogové, pečovatelky, psychologové, sociální pracovníci. Stejně jako jiná 

povolání mají všechny z výše uvedených profesí svou odbornost. Soubor vědomostí, 

které si musí osvojit pro výkon daného povolání studiem na příslušných školách,  

viz. kapitola 2. 4.  

     Na rozdíl od jiných povolání hraje podstatnou roli ještě další prvek – lidský vztah 

mezi pomáhajícím profesionálem a klientem/pacientem. Klient potřebuje důvěřovat, 

cítit se bezpečný a přijímaný. Bez tohoto vztahového rámce se práce pomáhajícího 

stává jen výkonem svěřených pravomocí. [Kopřiva, 2006, s. 15] 

 

 

http://socialnipracovnici.cz/public/upload/image/mezinarodni_eticky_kodex.pdf
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2.5.5 Typy přístupu k praxi sociálního pracovníka 

 

Neangažovaný – pojímá svou práci jako výkon svěřených pravomocí bez osobního  

zájmu o klienta. Lecjaká sociální pracovnice považuje za svůj úkol kompetentně 

odpovídat na dotazy předložené v úřední den občanem nebo institucí a nestojí o to, 

aby se případně stala opěrným bodem pro klienta nebo rodinu, kteří si nevědí rady  

se svými problémy. Tento typ přístupu není ani v sociálních službách nijak vzácný. 

Vztah ke klientovi může být i horší. 

     Často slyšíme historky svědčící o hrubosti, aroganci, lhostejnosti pomáhajících 

pracovníků. Bohužel i já jako praktikantka jsem byla svědkem nadřazeného 

vystupování sociálního pracovníka nad klientem. Následovaly pomluvy typu: „Co si  

o sobě myslí, má prostě vozejk, tak musí dělat, co mu řikám.“ Setkala jsem  

se i s množstvím laxních a slovně hrubých přístupů pracovníků v sociálních službách: 

„Ta babka bude furt prudit, dokud ji neumeju. Musí počkat, až si dopiju kafe.“ Slyšeli 

tito „profesionálové“ o etice a lidskosti? 

     Možnost změny stávajícího stavu se mi jeví pouze za pomoci angažovaných 

pracovníků. Právě ti určují na jednotlivých pracovištích, co je únosné a co již nikoli. 

Často jsou spolutvůrci standardů na pracovišti. Nyní popíši typy přístupů právě u nich:  

Angažovaný pracovník není výmyslem sci-fi, ale často se vyskytující realitou. Pomáhající 

profese mají svou velkou přitažlivost. Není výjimkou, že pracovník s nasazením 

vykonává činnost i s nižším ohodnocením, než se mu nabízí jinde. Celkově slýchám,  

že je pro ně důležité, aby práce měla smysl. Pokud se jeho práce daří, pak může mít 

uspokojivý pocit nezkalený pochybnostmi o tom, jakému vývoji to napomáhá.  

     Znám množství pracovníků v sociálním sektoru, kteří jsou „posláním“ plně pohlceni 

a radují se z toho, že se jim práce stala koníčkem. Některé zisky, které s sebou profese 

angažovaného pracovníka přináší, jsou zároveň i zdrojem problémů. Jedním  

je tendence přebírat kontrolu nad klientem a druhým je tendence obětovat se pro 

klienta na svůj vlastní úkor.     

     Nadbytečná kontrola nad klienty vyplývá z celospolečenské hierarchie pozic. Řád  

má zajišťovat fungování a bezpečí členů. Pokud autoritu upřednostníme před 

demokracií, stane se, že omezení bude nadměrné a zbytečné. Z tohoto důvodu 
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pomáhající může s dospělými zacházet jako s dětmi a nerespektuje ho jako 

autonomního jedince.    

     Obětováním se je také porušena hranice mezi pracovníkem a klientem. 

Zaměstnanec nedbá na své vlastní potřeby odpočinku. Výstižně říká Schmidbauer 

[1992]: Má rád svého bližního místo sebe samého. Obětuje se rád pro klienty,  

ale zároveň je tím oslabuje. 

     První paradox profesionálního pomáhání je pochopení pro každého. Úkolem 

angažovaného pracovníka je každého pochopit, zajímat se o něj, přijímat ho. V kterém 

povolání by po vás tohle mohli chtít? To je čistě soukromá věc, s kým míníme 

sympatizovat. Kdo by po pomocníkovi mohl chtít, aby se přátelil téměř s každým. 

     Nemorální jedinci a postoje v nás vzbuzují napětí. V praxi se zaměstnanci setkají 

s různými případy, např. s otcem zneužívaného dítěte, bývalým příslušníkem StB, 

arogantními klienty. V zásadě platí, že není na nás pomáhajících, abychom vynášeli 

mravní soudy nad klienty. Pokud v nás morální pobouření z klientova počínání 

převládá, nemůžeme mu být vztahovou oporou, ale můžeme mu třeba ustlat postel. 

Kontrola a pomoc podle systematického přístupu. Systematický přístup trvá na tom,  

že pokud děláme klientům něco, co si oni nevyžádali, není to pomáhání, nýbrž 

kontrola. S vědomím toho, jak neplodné až škodlivé může být pomáhání spojené 

s projevy moci pomáhajícího, se dnes mezi mladými sociálními pracovníky šíří názor, 

který jako pomoc odmítá vidět cokoliv, o co klient výslovně nepožádá. Při výkonu 

svěřených pravomocí (např. při rozhodování o osudu dětí) se cítí jako „úředníci“,  

a nikoliv jako pomáhající. Tuto „úřednickou“ složku své práce by rádi zredukovali  

na minimum, aby mohli dělat jenom to, co po nich chtějí klienti. Pomáhat pro ně 

znamená plnit klientovu zakázku. Není-li zakázka, nemůže být ani služba – a tak 

nechápou, jakým právem by se měli vyptávat klienta, jak se mu žije v drogové 

závislosti, když on si přišel jen pro peněžní dávku, a ne pro nějaké rozhovory. [Kopřiva, 

2006] 

     Rozdílné rozlišení z hlediska přístupů k praxi má Banksová [1995, 1998]. Dělí sociální 

pracovníky do čtyř skupin. S Kopřivou (2006) se shodnou na angažovaném typu.  
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Následuje:  

Radikální - vkládá osobní hodnoty do praxe, čímž chce primárně docílit změny těch 

zákonů, oblastí sociální politiky a praxe, které považuje za nespravedlivé. Poskytnutí 

bezpodmínečné péče klientovi je až sekundární. Jedná se spíše o otázku politické 

ideologie a o práci v zájmu sociální změny. 

Byrokratický – tento model preferuje oddělení hodnot osobních, profesních a hodnot 

zaměstnavatele. Sociální pracovník vytváří iluzi osobní péče o klienta a manipuluje 

s lidmi v zájmu jejich změny. Na druhé straně působí jako přísný „normalizátor“ klienta. 

Oddělení osobního a profesního života má za cíl sejmutí viny z manipulátorství, které 

by v osobním životě považovali za nečestné.  

Profesionální – jeho identitu tvoří především členství v profesi. Je autonomním 

profesionálem, který je vzdělaný v oboru a je veden Etickým kodexem. Prioritou jsou 

práva a zájem klientů. Důležitý je individuální vztah s klientem, který je aktivním 

spolupracovníkem.  

     Odlišnost mezi přístupy je evidentní. Osoba s vlastním morálním kodexem na sebe 

bere roli profesionála s profesním etickým kodexem. Podle specifické odpovědnosti  

a povinnosti si sociální pracovník vybírá druh organizace, ve které bude pracovat. 

Tento fakt je mimo jiné ovlivněn společenskými normami, veřejným míněním a zákony. 

[Matoušek, 2003] 

     Citlivá místa má každý z pomáhajících. Někomu nevadí drogově závislí, jiný  

by nedokázal pracovat s uprchlíky. Preference práce s tou či onou cílovou skupinou 

jsou vysoce individuální. Hlavní roli hraje historie a současná osobní situace 

pomáhajícího. Každý sociální pracovník se vyvíjí a je ovlivněn řadou zkušeností, které 

by mu měly ukázat správný směr jeho profesionální cesty. Mezi studenty se již tříbí 

preference jednotlivých skupin. Je jen na nich, jak hluboce se dokážou své profesi 

oddat a získávat důkladné informace o možnostech pomoci konkrétním jednotlivcům  

či skupinám. 
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2.6 Problémy spojené s výkonem pozice sociálního pracovníka 
 

     Co vede člověka k tomu, aby se stal sociálním pracovníkem? Pokusila jsem se na 

tuto otázku najít odpověď. Je to čistá víra v lepší svět a společnost nebo je to jen jeden 

z následujících syndromů? Již v prvním ročníku nám pedagogové říkali, že žádný z nás, 

studentů, tu není náhodou. Musíme v sobě něco vyřešit. Není tedy standardní, aby 

každý pomáhal bližnímu svému, jak jsem se domnívala? Nyní bych tedy rozebrala 

možnosti, proč se i v dnešním uspěchaném světě zaměřeném na výkon, lidé snaží 

pomoci slabším, nemocným a nedravým. 

     Výkon pomáhajících profesí je často spojen s celou řadou obtíží, problémů  

a zklamání. Služba druhým vyžaduje od těch, kteří ji hodlají poskytovat, určité osobní 

dispozice, vzdělání a mnohdy i ochotu přinášet oběti. Ne všichni sociální pracovníci 

jsou disponováni k tomu, aby viděli v každém klientovi jedinečnou a neopakovatelnou 

bytost (se všemi souvisejícími okolnostmi, např. se sociokulturní úrovní jeho rodiny 

apod.), dokázali mu věnovat opravdu individuální péči a pomohli mu tak optimálně 

rozvinout jeho osobní dispozice a motivovat ho ke spolupráci.  

     Ne každý, kdo chce vykonávat profesi sociálního pracovníka, má předpoklady 

k tomu, aby se stal opravdu dobrým sociálním pracovníkem. Obdobně je tomu  

u ostatních pomáhajících profesí, např. pedagogů a lékařů. I dějiny lidstva dokládají,  

že povolání kněze, lékaře a soudce byla většinou považována prakticky ve všech 

kulturách (včetně předkřesťanských) za posvátná. Proto byl jejich výkon vázán  

na složení slibu. Z toho vyplývá, že tato povolání vyžadují ještě něco navíc, než jenom 

znalosti, zkušenosti a dovednosti. Předpokládají ryzost charakteru, mravní čistotu  

a vědomí odpovědnosti vůči vyššímu mravnímu řádu. [Halík, 1993 Sedm úvah o službě 

nemocným a trpícím, Cesta 1993] 

     Řada pomáhajících povolání má formulovány základní požadavky na reprezentanty 

příslušné profese. Jsou zakotveny v tzv. etickém kodexu. Pro některé sociální 

pracovníky představují poměrně náročně požadavky na výkon pomáhající profese, 

nepřiměřenou zátěž. Psychická, emocionální a někdy i fyzická náročnost výkonu tohoto 

povolání může být příčinou naprostého vyčerpání či vyhoření. 
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2.6.1 Syndrom vyhoření 

 

     Syndromem vyhoření nazýváme celý soubor příznaků, které se projevují především 

u tzv. angažovaných „pomahačů“ ztrátou elánu, radosti ze života a především energie  

a nadšení potřebných při výkonu profese. Dochází tak postupně k celkové stagnaci  

až rezignaci. Jedinec je frustrován, trpí depresemi, apatií a cynismem, reaguje 

podrážděně a nedůvěřivě.  

     Někteří autoři (např. E. Aronson a kol., 1983) rozlišují mezi syndromem vyhoření 

(burn-out syndrom) a vyčerpáním. Oba jevy jsou si podobné, odlišné jsou svými 

příčinami. 

     Příčinou vyčerpání může být jakákoli dlouhotrvající zátěž (fyzická, emocionální, 

psychická). Někdy může dojít k náhlému vyčerpání v důsledku aktuálního traumatu. 

Typickým projevem vyčerpaného člověka jsou trvale převažující negativní aspekty  

nad pozitivními. Cítí se být v životě zbytečný a nedoceněný.  

     Projevy syndromu vyhoření jsou také fyzické, emocionální a mentální vyčerpání.  

Vše je důsledkem chronické zátěže spojené s dlouhodobým nasazením pro jiné lidi. 

Tento syndrom můžeme pozorovat především u tzv. pomáhajících profesí,  

kde zaměstnanci přicházejí do profesionálního kontaktu s jinými lidmi. [JANKOVSKÝ, 

2003, s. 158-159] 

 

Jednotlivé projevy vyhoření, vyhaslosti: 

Tělesné vyčerpání – projevuje se chronickou únavou a celkovou slabostí. Důsledkem 

toho jsou pracovníci trpící vyhořením náchylní nejen k  nejrůznějším onemocněním,  

ale také k úrazům a selháním. Mívají narušeny stravovací návyky (nechutenství, 

přejídání se) anebo s vypětím a chronickou únavou spojené poruchy spánku 

(insomnie). Nemohou spát, neboť jsou přetíženi starostmi. 

Emocionální vyčerpání – převládá pocit bezmoci a beznaděje. Ze zoufalé situace nelze 

nalézt žádné východisko. Jedinec je podrážděný, negativně naladěný (až agresivní) vůči 

lidem i vůči sobě samému. Stav je někdy tak vážný, že se mohou objevovat myšlenky 

na sebevraždu. Běžné úkony ho vyčerpávají natolik, že mu nezbývá energie na nic 

jiného. Pro vyhoření je dále typická celková labilita. 
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Duševní (mentální) vyčerpání -  projevuje se negativními postoji k sobě, okolí  

a zejména k práci. Dochází k dehumanizaci, což se projevuje nedostatkem lidskosti 

v interakci s okolním světem. Pro vyhořelého (nebo lépe řečeného vyhaslého, neboť  

je tak dána naděje pro návrat k normě, lze ho znova zapálit, což u vyhoření, jakožto 

konečného stavu nelze) člověka je typické, že se z jeho práce postupně vytrácí lidský 

rozměr. Takoví lidé se stále více uzavírají do sebe. Okolí, zejména však klienty  

a pacienty, o něž mají pečovat, vidí jako hlavní příčinu svých vlastních problémů. Trápí 

je myšlenky a představy s děsivým obsahem, které by u sebe běžně naprosto 

neočekávali.  

     Zajímavý je vztah mezi naplněním smyslu života a vyhořením. Míra vyhoření, tzv. 

burn-out skóre, je nepřímo úměrná naplnění smyslu života. Lidé vykazující vysoké 

skóre vyhoření mají nízké naplnění smyslu života, a naopak čím mají lidé vyšší naplnění 

smyslu života, tím je u nich nižší skóre vyhoření. Vůli ke smyslu je možné vnímat jako 

něco, co je nám určeno, coby úkol k naplnění, jenž nám je předložen něčím (někým). 

Tímto se celý problém dostává do oblasti víry. Dalo by se říci, že lidé věřící mají velmi 

nízké skóre vyhoření. 

     Významnou roli v procesu vyhoření hraje délka zaměstnání. S délkou působení  

na náročném pracovním úseku s lidmi se v negativním slova smyslu mění vztah 

zaměstnance ke klientům, ke kolegům a dokonce k přátelům i partnerovi. 

     Vyhoření je proces, který má své fáze a dynamiku. Počáteční nadšení a naděje, které 

pocházejí z nerealistického pohledu na pomáhající profesi a stávají se do značné míry 

smyslem života, se mění na stagnaci.  Práce není tak přitažlivá a opadá i nadšení. 

Následuje frustrace, která je spojena s otázkami na smysl práce. Objevují se potíže  

na pracovišti, mnohdy i v osobním životě. Dalším stádiem je apatie, což je reakce  

na bezvýchodný stav. Člověk dělá jen to, co musí. Závěrečnou fází je intervence, která 

má mnoho podob. Od změny vztahu k práci, klientům či okolí až po změnu zaměstnání. 

[JANKOVSKÝ, 2003, s. 160] 
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2.6.2 Syndrom pomocníka 

 

     Syndrom pomocníka má pět složek, které autor W. Schmidbauer nazývá témata. 

Chce tím zdůraznit celostní biografickou koncepci. 

Odmítnuté dítě - pomocník se odmítl otevřít emocionálním oblastem, ve kterých se cítí 

slabý. Chce být silný, mít za sebou výkony, dokázat svou hodnotu a své schopnosti. 

Přesně ví, co a jak dělat, je přísný učitel nebo vědec, vyzná se a nedělá chyby. Často  

to souvisí se skutečností, že měl těžké dětství a cítil se rodiči odstrkován.  

Identifikace s nadjá - pojmy jáský ideál a nadjá spolu souvisejí. Termín nadjá prvně 

použil S. Freud, je to jistý „stupeň v já“, který se v dítěti ukotvuje, aby ochránil jeho 

nehotové a slabé já. Nevědomě mohou být lidé chtivější, smyslnější a surovější,  

než připouští jejich vědomé prožívání. Stejně tak mohou být k sobě tvrdší, přísnější  

a moralističtější, než je jim milé vnímat. Nadjá vnáší do já kritické, trestající a provinilé 

tendence. Já má usilovat o jáský ideál. Nadjá slibuje totální harmonii v případě,  

že já svého ideálu dosáhne.  

Narcistická nenasytnost – syndrom pomocníka propůjčuje sociální péči rys fanatičnosti. 

Pomocník se stává misionářem svého úkolu, všude kolem sebe odkrývá falešná božstva  

a nevyhnutelnost svého kázání. Pro nenasytného pomocníka je těžké stáhnout  

se do pozadí a nechat svěřence být. Není schopen posoudit, kdy jeho pomoc již není 

nutná. 

Uhýbání před vzájemností – pro tohoto pomocníka jsou nebezpečná přání.                  

Kdo projevuje přání, přiznává, že něco potřebuje, a tím i ztrátu své nezávislosti. Kdo 

pouze dává, mnohem déle si udrží fantazijní představu o své autonomii a suverenitě.              

Až když pomocník hluboce zabředne do jednostranných vztahů, začne si uvědomovat, 

že mu něco chybí.  

Nepřímá agrese – pomocník se identifikuje s andělem, se spasitelem, který osvobozuje 

ostatní ze situací, jejichž nesnesitelnost odstraňuje dříve, než k ní dojde. Vytváří lepší 

svět a lepší budoucnost. Překonává nejen svou agresi, ale také lhostejnost, nezájem  

a sadismus dospělých, který prožil v dětství. [Schmidbauer, 2008] 
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     Pokusila jsem se najít odpověď na otázku, co vede člověka k tomu, aby se stal 

sociálním pracovníkem. Po přečtení několika knih nemohu zcela jednoznačně 

odpovědět. U církevních institucí a jejich zaměstnanců je to poslání a víra v pomoc 

bližnímu svému. U pracovníků, kteří jsou bez náboženského vyznání, by to mohl být 

souhrn výše uvedených syndromů. Jistě je mezi nimi část těch, kteří tuto činnost 

vykonávají z čistoty duše a ve víře v lepší svět.  

2.7 Uplatnění sociálních pracovníků  
 

     Sociální práce se především realizuje v sociálních službách a jejich prostřednictvím. 

Profesionální sociální pracovníci jsou zaměstnáváni sociálními subjekty, aby realizovali 

jejich sociální cíle, programy, plány či projekty, tj. poskytovali sociálním objektům 

(klientům) předměty (dávky a služby) k uspokojování určitých sociálních potřeb.  

 

V rámci sociální politiky označujeme instituce, které zajišťují chod celého sociálního 

systému jako subjekty. Rozdělujeme je do následujících skupin: 

 Státní 

 Nestátní  

tržní 

ostatní netržní [KREBS, 2010] 

2.7.1 Státní sektor 

 

Stát - nejsilnější formalizovaný sociální subjekt, který zaručuje obyvatelům jejich práva. 

Právní rámec této záruky vymezuje parlament soustavou zákonů a za provádění těchto 

zákonů odpovídá vláda spolu s regionálními a správními orgány. Od ostatních 

sociálních subjektů se stát liší svými formalizovanými rozhodovacími, realizačními, 

donucovacími a kontrolními mechanismy. Stát vytváří podmínky pro sociální stabilitu 

tím, že tlumí sociální napětí a rozvíjí sociální ochranu společnosti tak, aby se sociální 

subjekty mohly plně rozvíjet a působit, realizovat svými silami své cíle. [KREBS, 2010] 

Stát musí garantovat základní ústavní práva obyvatel i tehdy, když nestátní organizace 

selhávají. Poskytované služby mají zákonem stanovenou úroveň i rozsah. Stát používá 
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své kontrolní mechanismy od vydávání licencí, monitorování, přes audit vydávání 

státních financí (grantů, subvencí), až po provádění pravidelných i nepravidelných 

inspekcí.   

Kraj – vyšší územní samosprávný celek, dle zákona č. 347/1997 Sb. ze dne 3. prosince 

1997, o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona 

České národní rady č.1/1993 Sb., Ústava České republiky bylo ustanoveno celkem  

14 krajů. 

[http://www.uplnezneni.cz/zakon/347-1997-sb-o-vytvoreni-vyssich-uzemnich-

samospravnych-celku-a-o-zmene-ustavniho-zakona-ceske-narodni-rady-c-11993-sb-

ustava-ceske-republiky/]12 

Obce – základní územní samosprávný celek, nejnižší samosprávná jednotka státu. Obec 

je právní subjekt, má svůj majetek a vystupuje v právních vztazích na svou 

odpovědnost.  

Obce s rozšířenou působností (tzv. obce III. stupně) jsou mezičlánkem přenesené 

působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními úřady. Obecní úřady obcí  

s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům některé oblasti 

působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro 

další obce v okolí. Na tuto obec může Ministerstvo vnitra ČR přenést celý výkon nebo 

část výkonu přenesené působnosti jiné obce s rozšířenou působností. Celkový počet 

obecních úřadů s rozšířenou působností je 205.  

[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128]13 

 Obce s pověřeným obecním úřadem – vykonává státní správu pro více obcí. 

Je oprávněna rozhodovat o prvním stupni ve správním řízení o právech, právem 

chráněných zájmech a povinnostech občanů. Krajský úřad může na tuto obec přenést 

výkon správy jiné obce. Touto obcí je vždy statutární město. [MATOUŠEK, 2003] 

 

Ministerstva 

Vztah ministerstev a vlády k územním samosprávným celkům upravuje zákon  

č. 129/2000 Sb., o krajích, kde je uvedeno: 

Při výkonu přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny 

příslušnému ministerstvu. 

http://newikis.com/cs/P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost.html
http://newikis.com/cs/P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost.html
http://newikis.com/cs/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va.html
http://newikis.com/cs/Krajsk%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad.html
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     Příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané 

orgány územní samosprávy, řídí v rámci zákonů výkon státní správy vydáváním 

právních předpisů a směrnic; podmínkou platnosti směrnice je její publikace,  

ve výjimečném případě oznámení o vydání ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány 

obcí. 

Obdobně je tomu u vztahu ministerstev ke krajům: 

Příslušná ministerstva, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané 

orgány kraje: 

 přezkoumávají rozhodnutí orgánů kraje vydaná na úseku přenesené působnosti  

ve správním řízení; na přezkoumávání rozhodnutí orgánů kraje vydaných  

ve správním řízení se vztahují ustanovení správního řádu, 

 kontrolují výkon přenesené působnosti orgány kraje na svěřeném úseku. 

[http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129#hlava3]14 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí – vrcholný orgán státní správy v oblasti sociálních 

věcí a práce, který byl zřízen v roce 1990. Připravuje nové zákony a metodiku, podílí  

se na koncipování mzdové a příjmové politiky státu, na kolektivním vyjednávání,  

na procesu legislativní a instituční integrace s Evropskou unií. MPSV ČR je jediným 

ministerstvem ČR, které nemá vlastní vzdělávací instituci, jež by sloužila pracovníkům 

resortu. [MATOUŠEK, 2003] 

 

Česká správa sociálního zabezpečení – samostatná rozpočtová organizace podřízená 

Ministerstvu práce a sociálních věcí. Působí v oblasti sociálního zabezpečení 

(důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby. 

Kompetence ČSSZ jsou upraveny zákonem ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci  

a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. ČSSZ je největší  

a v rámci státní správy ČR zcela výjimečnou finančně-správní institucí, která spravuje 

agendu zhruba 8,5 milionu klientů, z toho více než 2,9 milionu důchodců. Vyplácí přes 

3,5 milionu důchodů a měsíčně kolem 200 tisíc dávek nemocenského pojištění. 

Přínos České správy sociálního zabezpečení do státního rozpočtu tvoří více  

než 1/3 všech příjmů. Jde o peníze, které pravidelně vybírá na pojistném  
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na sociální zabezpečení a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti. 

[http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/profil-organizace/]15 

 

Úřad práce České republiky – správní úřad s celostátní působností a účetní jednotka, 

kterou řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí. ÚP ČR byl zřízen s účinností  

od 1. dubna 2011 zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 

souvisejících zákonů, kterým je vymezena jeho působnost. Dnem účinnosti tohoto 

zákona úřady práce zřízené podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, se považují za kontaktní pracoviště krajských poboček Úřadu 

práce České republiky. Úřad práce plní úkoly v těchto oblastech: zaměstnanosti, 

ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, státní sociální 

podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a inspekce 

poskytování sociálních služeb a pomoci v hmotné nouzi, v rozsahu a za podmínek 

stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební 

neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální 

podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné 

nouzi. Kontaktních pracovišť ÚP je po celé ČR 410, dávkové systémy bude celkem 

vykonávat 3700 osob). [http://portal.mpsv.cz/upcr/oup]16 

 

Podle příslušné legislativy spadá činnost sociálního pracovníka do kompetence 

jednotlivých ministerstev takto:  

 

Ministerstvo vnitra – národnostní menšiny, prevence kriminality, azylové domy, pobyty 

cizích státních příslušníků, uprchlíci. 

 

Ministerstvo spravedlnosti – soudnictví ve věcech mládeže, vězeňská služba a justiční 

stráž, věznice – mužské, ženské, pro mládež, vazební věznice s dohledem, s dozorem, 

s ostrahou, se zvýšenou ostrahou, probační a mediační služba, alternativní tresty. 

 

http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/profil-organizace/
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Ministerstvo zdravotnictví – veřejné zdravotní pojištění, nemocnice, léčebny 

dlouhodobě nemocných, AT poradny, psychiatrické léčebny, kojenecké ústavy, dětské 

domovy pro děti do 3 let, nestátní zdravotnické zařízení, hospice. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – výchovné ústavy nebo ochranné 

výchovy ve školských zařízeních, prevence ve školských zařízeních, diagnostické ústavy, 

dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, střediska výchovné péče, 

pedagogicko-psychologické poradny, základní školy praktické a speciální zařízení. 

 

2.7.2 Nestátní sektor 

 

     Zřizovatelem i poskytovatelem sociální služby mohou být v ČR i nestátní neziskové 

organizace. Tyto subjekty mohou dostávat dotace z veřejných rozpočtů, tj. z rozpočtů 

obcí, krajů a ministerstev, ale nemají na ně právní nárok. Nestátní poskytovatelé 

sociálních služeb do roku 1990 neexistovali. Začali vznikat z důvodu rozvoje občanské 

společnosti v podobě občanských sdružení, nadací, obecně prospěšných společností, 

zájmových organizací, podpůrných spolků, církevních organizací.  

V demokraticky uspořádaném státě plní nestátní subjekty důležité role:  

 posilují povědomí občanské odpovědnosti a solidarity při řešení konkrétních, 

místně a časově determinovaných sociálních problémů svých spoluobčanů, 

 prohlubují státní sociální politiku o etický kontext moderního občanství jako 

výrazu příslušnosti ke státu a spoluodpovědnosti za věci veřejné, 

 zefektivňují sociální činnosti zvýšením jejich adresnosti a snižováním jejich 

nákladů. [Matoušek, 2007, s. 173] 

     Sociální činnost a poskytování sociálních služeb může být i podnikatelským 

programem. Služby hrazené (kupované) státem nebo občany mohou být provozovány 

za úplatu a se ziskem. Některé podnikatelské subjekty jsou k sociální činnosti 

podporovány státem, který jim poskytuje daňové výhody. Vzniká síť podnikatelských 

zařízení, která poskytují sociální služby podle finančních možností a potřeb klienta  

a jeho rodiny. Zatímco stát garantuje pouze nezbytné minimum těm, kteří se o sebe 
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nemohou postarat. Z toho plyne, že soukromé sociální služby může využívat pouze 

movitá klientela.  

 

2.7.3 Sociální služby 

 

     Zřizovateli zařízení poskytujících sociální služby v rezortním pojetí mohou být 

v ČR obce, kraje a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

     Obce v rámci své samostatné působnosti mohou zřizovat sociální služby buď jako 

vlastní organizační složky bez právní subjektivity, nebo jako příspěvkové organizace, 

které mají vlastní právní subjektivitu. V případě vlastní organizační složky se jedná  

o službu nenáročnou na personál. Shodně mohou zřizovat sociální službu i kraje 

a MPSV. Navíc se kraje po roce 2002 staly zřizovateli většiny zařízení sociální péče, 

které předtím zřizovaly okresy. Ministerstvo je navíc zřizovatelem specializovaných 

ústavů s celostátní působností. Financování služeb je buď plně, nebo jen částečně 

hrazeno z rozpočtů jednotlivých subjektů. 

 

Sociální služby se podle právní úpravy dělí do kategorií: 

 

Sociální poradenství - základní sociální poradenství, odborné sociální poradenství  

 

Služby sociální péče - osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, 

průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací 

služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby 

se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, 

chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní 

péče 

 

Služby sociální prevence - raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, 

azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová 

denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné 

péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby 
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pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, 

terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace. 

 

Sociální služby se rozdělují podle forem:  

pobytové  

ambulantní 

terénní [SOKOL, R., TREFILOVÁ, V., 2008] 

Obsah každé z výše jmenovaných služeb je podrobně definován v zákoně č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách. 

   

2.7.4 Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR 

 

     Největším profesním sdružením, které sdružuje poskytovatele sociálních služeb 

v České republice, je Asociace poskytovatelů sociálních služeb v ČR. Jedná  

se o nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů  

sociálních služeb, jehož cílem je zvyšování úrovně. K datu 12. 12. 2013 sdružuje celkem 

941 organizací a 2296 registrovaných služeb. Rozsah jejích činností:   

 zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných 

institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou 

oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb, 

 zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti 

poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních 

odborných zkušeností svým členům, 

 reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti v tuzemsku 

i zahraničí, 

 vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost. 

[http://www.apsscr.cz/cz/asociace/typy-socialnich-sluzeb]17 

 

 

 

 

http://www.apsscr.cz/cz/asociace/typy-socialnich-sluzeb
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3 Praktická část 

     V praktické části jsem pomocí dotazníku, který jsem pro účely práce vytvořila  

(v plném znění je umístěn v příloze práce), zmapovala informovanost celkem  

171 respondentů. Jejich výběr byl řádně promyšlený. Chtěla jsem, aby bylo zřejmé, jaký 

je vývoj názorů a informací mezi generacemi, který je zcela jistě podmíněn historickým 

vývojem sociální sféry.  

     První a současně nejpočetnější skupinu tvoří 64 respondentů ve věku 15–29 let. 

Oslovila jsem Gymnázium J. S. Machara v Brandýse nad Labem. Další respondenty 

v této věkové kategorii jsem vyhledala ve svém okolí. Druhá věková kategorie, 30–60 

let, se do tohoto výstupu zapsala počtem 58 osob. Distribuce probíhala přes e-mail. 

Oslovila jsem celkem 80 konkrétních osob ze svého okolí. Návratnost dotazníku byla 

72,5 %. Poslední angažovaní účastníci dotazníkového šetření jsou lidé starší 61 let, těch 

bylo nejméně, 49 osob. Polovina z dotazovaných jsou klienti domovů s pečovatelskou 

službou v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Zbytek dotazníků vyplnilo blízké okolí. 

Aby bylo možno výsledky vzájemně porovnávat, snažila jsem se získat téměř shodný 

počet vyplněných dotazníků v jednotlivých kategoriích. 

     Velmi pečlivě jsem v tabulce aplikace Microsoft Office Excel zpracovala všech  

171 dotazníků. Již při zadávání dat bylo zřejmé, že některé vyhodnocování nebude 

snadné. Otázky č. 1, 2, 3, 4, 5, 12 a 13 jsou uzavřené. Respondenti se podle předem 

připravených možností mohli snadno rozhodnout pro nejpřijatelnější variantu. 

Polozavřené otázky jsou použity u otázek č. 7, 10 a 11. Nejnáročnější na zpracování 

byly otevřené otázky č. 8 a 9, neboť v sobě skrývaly vysoký počet odpovědí.     

 



42 

 

 

 

     Jak je již uvedeno v úvodu. Graf č. 1 se zaměřuje na věkové rozlišení respondentů. 

Nejmladších ve věku 15 – 29 let je 64. Střední věková kategorie, tedy 30 – 60 let je 

zastoupena 58 osobami. Lidí starších 61 let, tedy z nejstarší věkové kategorie je 49.  
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     Graf č. 2 vychází z historické kapitoly teoretické části. Dotazovaní si měli vybrat ze tří 

možností. Otázka se týkala vzniku povolání sociálního pracovníka. 23 % z celkového 

počtu dotazovaných se domnívá, že počátky výše jmenovaného povolání sahají  

až do 19. století. Nejpočetnější skupinou s tímto názorem je druhá věková kategorie, 

která čítá 30 %. Naopak pouze 4 % ze všech si myslí, že činnost sociálních pracovníků 

má své kořeny až ve 21. století. Z grafu č. 2 je zřejmé, že 73 % všech dotazovaných 

si shodně myslí, že povolání sociálního pracovníka v České republice vzniklo  

ve 20. století. 
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      Ke kapitole 2.4, která podrobně rozebírá diametrálně odlišné nároky na vzdělání 

pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka, se váže graf č. 3. Podle 47 % 

respondentů ze třetí věkové kategorie by sociálnímu pracovníkovi podle legislativy 

stačilo k výkonu profese pouze středoškolské vzdělání. Celkově toto mínění sdílí 39 % 

všech dotazovaných. Naopak rovná polovina z druhé věkové kategorie se shodla  

na názoru, že pro výkon sociálního pracovníka je zapotřebí alespoň absolvování vyšší 

odborné školy. Tento fakt se projevil i na celkovém procentuálním vyjádření, a sice  

43 %. Nejvyšší nároky, tedy vysokoškolské vzdělání, sociálnímu pracovníkovi připisuje 

nejmladší věková kategorie, a to celých 19 % dotazovaných. 
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  Otázka č. 4 taktéž vychází z kapitoly č. 2.4. Týká se tedy požadavků, které klade 

legislativa na post pracovníka v sociálních službách. Graf zeleně znázorňuje 50 % 

dotazovaných ve střední věkové skupině, kteří si myslí, že je zapotřebí nejméně 

základního vzdělání a kurzu pracovníka v sociálních službách. Na první pohled 

se celkové rozdíly mezi odpověďmi ZŠ + kurz pracovníka v sociálních službách, 

SŠ a VOŠ nijak razantně neliší. Nejvyrovnaněji, v průměru 31 %, všichni respondenti 

odpovídali, že je zapotřebí středoškolské vzdělání. Dokonce 9 % z nejmladší věkové 

kategorie označilo jako požadavek na profesi pracovníka v sociálních službách 

vysokoškolské vzdělání.  
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    Ve prospěch kvalitního rozložení infrastruktury mluví i fakt, který je zanesen v grafu 

č. 5. Dotazovaní mohli porovnat dostupnost pomoci sociálního pracovníka v České 

republice vzhledem k době minulé. Až 69 % z nejstarší věkové kategorie se shodlo 

na názoru, že se dostupnost pomoci zlepšuje. Celkově toto stanovisko zastává 62 % 

dotazovaných. Pouze 7 % ze všech si myslí, že je dostupnost horší než dříve. Naopak 

v průměru 20 % ze všech respondentů si na tuto otázku nedokázalo utvořit vlastní 

názor. Jistě se na tomto výsledku podepsala i skutečnost, která je uvedena 

v následujících grafech, a to vysoký počet osob, které se ještě nesetkali s činností 

sociálního pracovníka.  
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     Graf k otázce č. 6 nám znázorňuje názvy institucí/zařízení, ve kterých se lidé 

setkávají s prací sociálního pracovníka. Doporučeno bylo uvést nejméně tři. 

Provázanost s teoretickou částí je v kapitole 2.7 Uplatnění sociálních pracovníků. 

Nejznámější mezi institucemi, ve kterých by sociální pracovníci mohli být zaměstnáni, 

se podle grafu jeví domov pro seniory. Celkem získal 44 % (133 osob), nejčastěji  

ho uvedla střední skupina. Domov s pečovatelskou službou a městský úřad získal každý 

po 28 % ze všech dotázaných. Obě tyto instituce vyzdvihla nejstarší generace téměř 

v 50 %. Naopak nejmladší kategorie uvedla domov s pečovatelskou službou pouze  

v 9 %. Zcela logicky nejčastější odpovědi se týkaly školy 33 %. Stejná kategorie 

preferovala městský úřad a nemocnice v 17 %. 

     Na dalším místě v pořadí, které určil průměr všech dotazovaných, stojí 

za povšimnutí následující instituce: azylový dům 15 %, sociální úřady 12 %, domovy 

pro mentálně postižené 9 %, péče o dítě (zřejmě OSPOD) 8 %, poradny 7 %, 

psychiatrické léčebny 7 %. Na konci výčtu se s 1 % umístily mezinárodní společnosti, 

noclehárny, komunitní centra, asistenční služba, instituce pečující o menšiny 

a bezdomovce. Celkem bylo uvedeno 45 institucí či zařízení. 
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     Graf č. 7 navazuje na otázku z grafu č. 6. Účelem dotazu bylo zjistit, kolik lidí 

v jednotlivých věkových kategoriích přišlo osobně do kontaktu se sociálním 

pracovníkem. Podotázka zjišťovala, v jakých konkrétních zařízeních či institucích.  

Je zřejmé, že nejstarší věková kategorie má vyšší pravděpodobnost potřeby osobního 

kontaktu se sociálním pracovníkem. I z grafu vyplynulo, že pouze 34 % nejmladších 

souhlasilo a 66 % odpovědělo záporně. Porovnáme-li ty samé údaje u nejstarších, 

zjistíme, že 74 % odpovědělo kladně a pouze 26 % odpovědělo, že se osobně nesetkalo 

s prací sociálního pracovníka. Procentuální rozpětí mezi kladnou (59 %) či zápornou  

(41 %) odpovědí je velmi nízké u střední skupiny dotazovaných.  

     Zaměříme-li se na konkrétní instituce/zařízení, celkově jim dominuje pečovatelská 

služba se 14 %, dům s pečovatelskou službou s 9 % a městský úřad s 9 %. U nejstarších 

se o prvenství dělí pečovatelská služba a dům s pečovatelskou službou 31 %. Odlišné 

osobní zkušenosti uvedla střední kategorie - pečovatelská služba 14 % a domov 

pro seniory 10%. Zcela očekávaný byl výsledek u nejmladších - škola 6 % a překvapivě 

druhý městský úřad 5 %. 
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     Za jednu z nejzajímavěji zodpovězených otázek lze pokládat tu, která je znázorněna 

v grafu č. 8 – Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít sociální pracovník? Záměrně nebyla 

tato otázka uzavřená. Byla podmíněna uvedením nejméně tří vlastností. Respondenti 

mohli dostatečně projevit svůj vlastní názor na vlastnosti, které si myslí, že by sociální 

pracovník měl mít. Někteří uvedli jen dvě, naopak jiní až deset. Při zpracování 

dotazníků se objevilo neskutečných 89 vlastností. Mezi nejčetnější s 32 % (pro 

představu 54 hlasů) patří empatie, dále s 30 % trpělivost. Na pomyslném třetím místě 

skončila ochota s 19 %. Podle součtu procent následuje komunikativnost, vzdělanost, 

spolehlivost, vstřícnost, odbornost. Shodných 6 % ze všech respondentů uvádí 

rozhodnost, obětavost a umění naslouchat. V grafu již nejsou uvedeny vlastnosti s 5 % 

- hodný, chápavý, klidný, laskavý, milý, pracovitý, příjemný. Takové vlastnosti jako  

je např. diskrétnost, nestrannost, profesionalita, svědomitost, všestrannost 

a zásadovost uvedl pouze jeden dotazovaný.  
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     Tento pruhový graf nastiňuje preference vlastností sociálních pracovníků  

u jednotlivých věkových skupin. Na prvních dvou místech, jen s opačným pořadím 

se u nejmladší a střední věkové kategorie shodně umístila empatie a trpělivost. 

Nejstarší skupina, tedy lidé nad 61 let, upřednostňuje ochotu 31 % a trpělivost 29 %. 

Jsou to především oni, kteří mají největší zkušenosti s prací sociálních pracovníků. Snad 

právě proto na další místo řadí vstřícnost 24 % a vzdělanost 22 %. Shoda v odpovědích 

je u vlastnosti trpělivost s průměrem 30 %.  
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     Pruhový graf č. 9 vychází z dat, které se vztahují k otázce: V jakých oborech by se 

podle Vás měl sociální pracovník orientovat? Podnět vychází z teoretické části 

2.2 Sociální práce a související obory. Respondenti měli možnost odpovědět 

na otevřenou otázku, a doporučení uvést alespoň tři oblasti. Celkem uvedli 34 oblastí.  

     Skoro polovina všech dotazovaných si myslí, že by se sociální pracovníci měli 

orientovat v právu. Na druhém místě vyhodnotili psychologii s 35 %. Zřejmě z minulých 

dob, kdy byla sociální práce úzce spjata se zdravotnickou, vyplývá i skutečnost, že 30 % 

všech osob uvedlo na třetí pozici oblast zdravotnickou.  

     Na samotném konci řady, tedy pouze s jedním hlasem, se umístily oblasti: český 

jazyk, gerontologie, humanitární práce, charita, matematika, politologie, terapie, 

vězeňství a volnočasové aktivity. 
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     Rozpor mezi generacemi byl na dalších místech. Nejmladší vyzdvihují znalosti 

v oblasti sociologie z 36%. Střední skupina jí přisoudila pouze 10 % a nejstarší 12 %. 

Průměrem sociologie skončila na čtvrté příčce. Lidé ve věku 30 – 60 let upřednostňují 

oblast sociálních metod 21 % a mezilidských vztahů 19 %. O sociálních metodách  

se nezmínila ani jedna ze zbylých skupin. U kategorie nejstarších respondentů získaly 

sociální služby pouze 12 %, což je o 5 % méně než u střední skupiny. Přitom by právě 

senioři měli být nejčastějšími uživateli těchto služeb. 
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    Na otázku, která zjišťovala mínění o užitečnosti práce sociálního pracovníka 

pro společnost, se téměř všechny skupiny jednoznačně shodly na odpovědi ANO. 

Z toho výsledku se dá soudit, že sociální pracovník má již ve společnosti své pevné 

místo i dobré renomé. V podotázce se autor zajímal o důvody, které jednotlivce vedou 

k takovému závěru. Odpovědělo na ni 96 osob. Vyhodnocení můžeme rozdělit 

do následujících skupin: 

60 % - pomáhá a stará se o lidi, kteří jsou v krizi  

15 % - pomáhá zařadit jedince do společnosti 

7 % - preventivní důvody 

5 % - obhajoba práv 

3 % - ano, pokud bude lepší kvalita jeho práce 

2 % - zkoumá společnost 

2 % - neví proč 

1 % - spojuje komunity 

1 % - značí vyspělost společnosti 

Ano

99%

Ne

1%
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     Dotazníková otázka, která je zde graficky znázorněna, zněla: Myslíte si, že by se za 

sociální služby mělo platit? A proč? Více jak polovina, konkrétně 55 % ze střední věkové 

skupiny vyplnilo, že by se za sociální služby mělo platit. Tento názor celkově sdílí 44 % 

ze všech. 41 % z nejmladší skupiny si myslí, že by se za sociální služby platit nemělo.  

Ze střední věkové kategorie by pouze 22 % odsouhlasilo bezplatné sociální služby. 

Celkově by se za ně nemělo platit u 33 % dotazovaných. Nerozhodných je 22 %  

ze všech odpovídajících. 

     Z celkového počtu, tedy ze 171 respondentů, na podotázku (A proč?) odpovědělo  

118 osob, což je poměrně vysoké číslo. Důvody se liší: 

3 % z nich by zaplatila, neboť se vrátí zpět státu (systém sociálních dávek) 

4 % z nich by zaplatila, protože je to náročná činnost 

5 % z nich by je zaplatilo, aby se zvýšil příjem sociálním pracovníkům (nejpočetněji 

nejmladší skupina) 

7 % z nich by služby zpoplatnilo, aby se tím předešlo jejich zneužívání (nejpočetněji 

střední skupina) 

8 % z nich by zaplatilo za sociální služby, pokud by měly vyšší úroveň  
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20 % z nich by zaplatilo, protože je to práce jako každá jiná (nejpočetněji nejmladší) 

13 % z nich by rozhodně neplatilo, neboť by to měly být služby hrazené ze sociálního 

pojištění 

25 % z nich by je nezpoplatňovalo, neboť slouží lidem v nouzi, kteří na ně nemají 

finance 

33 % z nich uvedlo, že na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět (nejpočetněji 

střední věková skupina). Čísla jsou sečtena z odpovědí ANO a NEVÍM, protože 

se dotazovaní shodli na důvodu = JAK/KDY, tedy podle individuálního případu. 

Barevné rozlišení odpovědí: ANO  x  NE  x  NEVÍM 

 

 

 

 

     Mezi odbornější otázky, na které by laická veřejnost nemusela znát odpovědi, 

se řadí právě tato. Zjišťuje, jestli si jednotlivci myslí, že mají sociální pracovníci svůj 

vlastní Etický kodex. Podrobnosti k této tématice jsou uvedeny v kapitole 2.5.1 Etický 

kodex. Jak je zřejmé z výsledků dotazníkového šetření, názory jsou skoro vyrovnané 

mezi odpověďmi Ano (51 %) a Nevím (49 %). Kdybychom na výsledky měli nahlížet 
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podle skupin, tak si 60 % respondentů ze střední věkové kategorie myslí, že Etický 

kodex existuje. Mezi nejstarší věkovou skupinou, která z 63 % neví, se často 

v dotaznících objevily vpisky naznačující nesrozumitelnost otázky. Respondenti neznali 

význam slova kodex. Proto lze hodnotit tento výsledek jako nepřesný. 

 

 

 

     Obdobně odbornou otázku znázorňuje tento pruhový graf. Vyhodnocuje dotaz, 

který se týkal existence profesního zákona o sociálních pracovnících. Celkem 39 % 

všech odpovídajících osob si myslí, že je pozice sociálního pracovníka legislativně 

ošetřena. Je možné, že došlo k záměně se zákonem č. 108/2006 Sb., O sociálních 

službách. Přesto celkem 58 % zaškrtlo odpověď nevím. 
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4 Diskuse 
 

     Vzhledem k tomu, že jsem na počátku studia na VOŠ Mills s.r.o. byla stoupencem 

řady profesně nepolíbených, byl pro mě výběr tématu absolventské práce nelehký. 

Snad právě proto, že jsem měla pouze dobromyslné laické zkušenosti s tímto oborem, 

nabízelo se mi hlubší zamyšlení nad touto společensky prospěšnou profesí a jejím 

vývojem. Nabízelo se téma Postavení sociálního pracovníka v České republice. 

      Myšlenka byla mimo jiné podmíněna prožitky v průběhu praxí. Zastávala jsem 

především pozice v přímé péči a měla jedinečnou možnost sledovat nejzákladnější 

lidské potřeby a požadavky, jejich následné plnění, ať již na úrovni organizace  

či samotné legislativy. Leckdy se návrhy a řešení nesetkávaly s úspěchem. Podle 

odborné terminologie nebyl ideální vztah mezi poptávkou a nabídkou. Začala jsem  

se hlouběji věnovat možnostem, které pracovníci mají, a zjišťovala jsem, jakými 

normami jsou ovlivněni. Přestože byla široká škála možností jak problém vyřešit, 

postrádala jsem u některých pracovníků vstřícnost a chuť k aktivitě. Dokonce jsem  

u nich pozorovala náznaky syndromu vyhoření nebo naopak přepečovávání, které  

je spojené se syndromem pomocníka. 

      Dalším podnětem k volbě tématu bylo soukromé šetření o informovanosti mého 

nejbližšího okolí. Koho si vlastně lidé představují pod pojmem sociální pracovník  

a co ví o jeho kompetencích. Zarážela mě jejich nízká informovanost. Připouštím,  

že moje znalosti před začátkem studia byly obdobné. Celkově se však společnost 

domnívá, že je profese užitečná, což se potvrdilo i při dotazníkovém šetření v grafu  

č. 10. Sociální pracovník se setkává především s lidmi, kteří řeší rozličné sociální 

problémy. Je jejich poradcem a průvodcem po cestách legislativních, ekonomických  

a především krizových. Tuto domněnku mi potvrdily grafy číslo 8a a 8b, ze kterých 

vyplynulo, že od sociálního pracovníka se očekává vysoká míra empatie a trpělivosti. 

Myslím si, že tyto vlastnosti se nadají naučit na žádné škole. Je to deviza, se kterou 

člověk vstupuje do jakékoli pomáhající profese. Podle mého názoru jsou tyto vlastnosti 

u sociálního pracovníka alfou a omega jeho úspěšného konání, které přináší klientům 

uspokojení a zvyšuje tím celospolečenskou reputaci tohoto povolání.  
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     Byla jsem překvapena, jaké drobné nuance ve slovosledu mohou způsobit 

nenaplněná očekávání ze strany klientů a následné předsudky společnosti. Konkrétně 

píši o odlišnostech činnosti sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. 

Příměrem do zdravotnictví by se dalo uvést, že sociální pracovníci jsou lékaři  

a pracovníci v sociálních službách je zdravotnický personál. Nechci rozhodně 

znevažovat pozice pracovníků v sociálních službách. Sama již rok vykonávám činnost 

osobního asistenta pro cílovou skupinu seniorů a fyzicky handicapovaných, především 

vozíčkářů. Mohu říci, že je to práce namáhavá po fyzické stránce, ale mnohem více  

po té psychické. Někteří klienti jsou v domácím prostředí odkázáni sami na sebe, leckdy 

jsou vážně nemocní. Rodina je dlouhou a intenzivní péčí vyčerpaná a dochází 

k hlubokým vztahovým i komunikačním krizím. Rodina hledá různá východiska. Nabízí 

se nárazová poradenská činnost sociálních pracovníků, která reflektuje na momentální 

krizové situace a každodenní výpomoc pracovníků v sociálních službách, vše dle 

požadavků klienta. Z těchto podnětů jsem začala získávat informace o konkrétních 

metodách sociální práce a přístupech ke klientům, což jsem popsala v kapitolách  

2.5 Role sociálního pracovníka a způsoby přístupu k praxi a 2.6 Problémy spojené 

s výkonem pozice sociálního pracovníka. 

     V praktické části jsem zmapovala informovanost tří věkových kategorií: nejmladší, 

střední a nejstarší. Tyto skupiny mají odlišnou zkušenost s historickým vývojem sociální 

sféry na území dnešní České republiky, což se odrazilo v odpovědích. Celkový počet 

respondentů byl 171. Sběr dat mezi nejmladší skupinou jsem uskutečnila na Gymnáziu 

J. S. Machara v Brandýse nad Labem za aktivní pomoci pana profesora A. Horváta. Byla 

jsem velmi příjemně překvapena, jak dobře se studenti v dané tématice orientují. 

Doufám, že jim tato skutečnost pomůže prolomit informační bariéry v časech, kdy 

budou konzultaci sociálního pracovníka více potřebovat. Díky široké podpoře mého 

okolí mi bylo nejbližší rozesílání dotazníků mailem. Oslovila jsem celkem  

80 konkrétních osob ze svého okolí. Návratnost bohužel nebyla zdaleka 100 %. 

Polovina z dotazovaných u nejstarší věkové kategorie patří mezi klienty domovů 

s pečovatelskou službou v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, což částečně ovlivnilo 

výsledky u otázek č. 6 a 7.  Za pomoc s distribucí patří mé poděkování sociálním 

pracovnicím pí. Viplakové a pí. Benediktové DiS.. Aby bylo možno výsledky vzájemně 
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porovnávat, snažila jsem se získat téměř shodný počet vyplněných dotazníků 

v jednotlivých kategoriích. Někteří respondenti mě žádali, abych jim po vyhodnocení 

zaslala správné odpovědi, aby si doplnili základní informace ze sociální oblasti.   

     Školní praxe šla ruku v ruce s teorií. Dařilo se mi na mnoho otázek najít odpovědi 

z obou pramenů. Výhodou byla možno konzultace konkrétních případů a dilemat 

s pedagogy ve škole, kteří mají četné praktické zkušenosti. Dalším a velmi důležitým 

zdrojem informací mi mimo internetu byly i odborné publikace, které jsou hojně 

zastoupeny v Knihovně Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem. Přesto došlo i na 

meziknihovní výpůjčky, aby mohlo být téma mojí absolventské práce kompletně 

zpracováno.  

     Sociální práce a její různorodost se stala mým oblíbeným společenským tématem. 

Snažím se šířit osvětu. Zájem o další studium přetrvává i přes mnohá úskalí, která 

s sebou profese sociálního pracovníka nese. Momentálně bych se označila  

za sociálního eléva. Domnívám se, že až nyní jsem schopna plnohodnotně uplatňovat 

svoje studiem a především praxí získané informace. Pohledů na postavení sociálního 

pracovníka je jistě mnoho, každopádně bych byla ráda, kdyby moje absolventská práce 

byla přínosem pro laickou veřejnost a napomohla jí přiblížit možnosti využití 

profesionálních služeb sociálních pracovníků i pracovníků v sociálních službách. 

Orientace v široké sociální sféře, která by měla umět reagovat na aktuální potřeby celé 

společnosti, není rozhodně jednoduchá.   

 

. 
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Závěr  
 

     V absolventské práci se věnuji postavení sociálního pracovníka v České republice. 

Abych zjistila důvod vzniku této společensky prospěšné profese, musela jsem pátrat 

v historických pramenech, zmapovat její vývoj a současně vyzvednout zlomová období. 

Z odborných zdrojů mohu spekulovat o blízké budoucnosti v podobě připravovaného 

profesního zákona o sociálních pracovnících.   

     Profese sociálního pracovníka je nucena reagovat na různé jevy, kterými prochází 

celá společnost. Historické počátky jsou spojeny s činností filantropických  

a charitativních organizací minulého století. S vyššími požadavky na výkon sociální 

profese docházelo k prvním pokusům o výcvik pracovníků a zakládání odborných škol. 

     Za zlomová období bych označila průmyslovou revoluci, vznik Československé 

republiky a sametovou revoluci. V době průmyslové revoluce se lidé stěhovali za prací. 

Rozpadla se velká rodinná společenství. Počet sociálních problémů se zvýšil. Vznik 

Československé republiky s sebou přinesl rozšíření poradenských služeb a ústavní péče.  

Po sametové revoluci vznikaly nové sociální problémy - nezaměstnanost, navýšení 

kriminality, neskrývaná prostituce, bezdomovectví a migrace uprchlíků přes naše území 

na Západ. Rozvíjela se individuální práce s klienty a nastupoval odklon  

od institucionální péče. Úlohou státu je nyní kvalitní nastavení sociální politiky, 

propojení různých sociálních služeb a dávek tak, aby bylo postaráno o sociálně 

vyloučené osoby. 

     K dosažení dílčích cílů bych uvedla, že se mi podařilo podrobně popsat rozdíl mezi 

sociálním pracovníkem a pracovníkem v sociálních službách. Z praktické části (grafy  

č. 3 a 4) je zřejmé, že širší veřejnost nevidí značný rozdíl v těchto profesích. Na pozici 

pracovníka v sociálních službách podle zákona stačí základní vzdělání  

a stopadesátihodinový kurz pracovníka v sociálních službách. Kdo chce pracovat jako 

sociální pracovník, musí vystudovat minimálně vyšší odbornou školu. Měl by si 

uvědomit, jaké cílové skupině chce pomáhat. Instituce, ve kterých jsou sociální 

pracovníci zaměstnáni, rozdělujeme na státní (ministerstva, kraje, obce) a nestátní 

(neziskové organizace, občanská sdružení, spolky, nadace).   
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     Sociální pracovníci se podílejí, a mnohdy dokonce sami rozhodují o závažných 

změnách v životě lidí. Tato rozhodnutí musí být založena na vysoké profesionalitě, 

protože mají rozhodující vliv na efektivitu systému sociální podpory, sociální péče, 

sociálních služeb, sociálně-právní ochrany dětí a mnoha dalších oblastí. Společenské 

poměry změnily metody i rozsah sociální práce, která již dávno nepředstavuje pouze 

materiální podporu. Úkoly, cíle a možnosti sociální práce nejsou veřejnosti zcela 

známy.  

     Výkon pomáhajících profesí je často spojen s celou řadou obtíží, problémů  

a zklamání, například syndrom vyhoření a syndrom pomocníka. Je na každém z nás, 

sociálních pracovníků, abychom sami rozhodli, kdy ještě dokážeme být svým klientům 

prospěšní a kdy už jim spíše škodíme. Síla supervize by nám mohla být nápomocná, 

bohužel ne vždy za podpory vedení. Důležité je také naučit se rozlišovat pomoc  

od kontroly – nevyžádané pomoci. 

     V praktické části jsem graficky vyhodnotila otázky z nestandardního dotazníku, které 

vyplnilo 171 respondentů. Snažila jsem se oslovit shodný počet osob ze tří věkových 

skupin: nejmladší ve věku 15 – 29 let, střední ve věku 30 – 60 let a nejstarší ve věku 

nad 61 let. Podařilo se mi zmapovat názory a informovanost společnosti na dané téma. 

Odpovědi v dotaznících se lišily, což je podrobně okomentováno v praktické části.  

Zcela neočekávaný byl výsledek u otevřené otázky: Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít 

sociální pracovník? Uvedeno bylo 89 vlastností. Celkově mě výsledky dovedly k názoru, 

že informovanost naší společnosti je mnohem lepší, než jsem očekávala. 

     Myslím si, že se mi podařilo naplnit vytyčené cíle a že by moje absolventská práce 

mohla sloužit jako zdroj informací pro osoby, které by sociální problematika  

z laického hlediska zajímala hlouběji, než bývá v naší republice zvykem.  

 

     Závěrem bych si dovolila uvést citát Josefa Čapka:,,Nemyslím si, že by svět mohl být 

někdy úplně dobrý; jsem si však jistý, že by mohl a musí být nepoměrně lepší.“  
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Summary 

 

 The role of a social worker in the Czech Republic 

 

     The final assignment deals with The role of a social worker in the Czech Republic.  

To understand position of social workers in the society, it is necessary to look back into 

the past. This final assignment maps the development of this profession, together with  

historical turning points, and eventually vision to the future of social work. 

 

      Historical origins of social work are associated with the activities of philanthropic  

and charitable organizations in the last century. The profession of a social worker  

is a relatively young profession that was created as changes in the society occurred, 

advance in science and technology, and the development of the economic situation  

of the society. The establishment of a social worker dates back to the late 19th  

and early 20th century, when first attempts in social workers training started, and also 

first vocational schools were established. 

 

     From the view of development of social services it is necessary to mention industrial 

revolution, when people migrated for the purpose of work and thus large family 

communities broke up. As the result of this fact the number of social problems has 

increased. The second period represents the establishment of Czechoslovakia, when 

counselling and institutional care were established.  The third period was the Velvet 

Revolution. Recently social problems have newly arisen e. g. unemployment, 

undisguised prostitution, and homelessness.  

 

     Social workers influence people’s life. They help them to decide in their difficult life 

situations. Therefore decisions must be based on their professionalism; they may have 

a crucial influence on effectiveness of the social system support, social care, social 

services, social and legal protection of children and many other factors. Social 

conditions changed methods of social work as well as its scope that does not mean 

only material support.  Not enough attention has been given to social work yet. 
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     The role of the state is setting high quality social policy concerning various social 

services and benefits given also to socially excluded people. The institutions in which 

social workers are employed are divided into state (ministries, regions, municipalities) 

and non-governmental (NGOs, civil associations, foundations). Power helping 

professionals are often associated with the number of difficulties, challenges and 

disappointments, such as burnout syndrome and helper syndrome. 

 

     The practical part is based on the questionnaire survey. The questions map basic 

knowledge and opinions of three age groups of the position of a social worker in the 

society. The results of the questionnaire show that social workers should possess 

approximately 89 characteristic features. People do not differentiate post social 

workers and workers in social services. All three groups agreed that social workers 

must know basic legislation, should be good at psychology, be acquainted with offered 

health services, and may be employed in 45 different social institutions. The oldest age 

group (older than 61 years) seeks help of a social worker more often in relation to the 

youngest age group (aged 15 – 19 years). Almost everyone agreed with the fact that 

the profession of a social worker is beneficial to the society.  

 

 Keywords: history, social worker, worker in social services, information of society 
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Příloha č. 1 

Přeji Vám Dobrý den! 

     Ráda bych Vás požádala o malé zastavení v dnešní uspěchané době. Jsem 

studentkou oboru sociální práce při Vyšší odborné škole Mills s.r.o. v Čelákovicích.  

Ke zdárnému zakončení studia jsem si vybrala zpracování vlastního tématu: 

Postavení sociálního pracovníka v České republice. 

     Prosím Vás o krátké zamyšlení se a vyplnění následujících jednoduchých otázek. 

Dotazník je anonymní. Výsledky budou použity pouze jako součást praktické části mé 

absolventské práce.  

 

1. Jaký je váš věk? 
a) 15 - 29 let                                  b) 30 - 60 let                            c) 61 let a více 
 
2. Víte, kdy vzniklo v České republice povolání sociálního pracovníka? 
a) v 19. století 
b) ve 20. století 
c) ve 21. století 
 
3. Jaké nejnižší dosažené vzdělání by měl mít dle legislativy sociální pracovník?  
a) základní a kurz pracovníka v sociálních službách 
b) střední školu 
c) vyšší odbornou školu 
d) vysokou školu 
 
4. Jaké nejnižší dosažené vzdělání by měl mít dle legislativy pracovník v sociálních 
službách?  
a) základní a kurz pracovníka v sociálních službách 
b) střední školu 
c) vyšší odbornou školu 
d) vysokou školu 
 
5. Myslíte si, že je dostupnost pomoci sociálních pracovníků v České republice lepší 
než v předchozích letech?  
a) situace se zlepšuje 
b) situace se zhoršuje 
c) situace je stejná  
d) nevím 
 
6. Kde se lidé setkávají s prací sociálního pracovníka? Uveďte nejméně  
tři instituce/zařízení. 
…………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………..…………………………………………………………………..……………………….. 
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7. Setkal/a jste se osobně s prací sociálního pracovníka? Pokud ano, kde (v jaké 

instituci/zařízení)? 

a)ano 
............................................................................................................................................ 
b) ne 

 
8. Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít sociální pracovník? Uveďte nejméně tři. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. V jakých oblastech by se podle Vás měl sociální pracovník orientovat? Uveďte 

nejméně tři. 

……………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Je práce sociálního pracovníka podle Vás užitečná pro společnost? Proč? 

a) ano 

............................................................................................................................................ 

b) ne 
............................................................................................................................................ 
 
 
11. Myslíte si, že by se za sociální služby mělo platit? A proč?  
a) ano 
…………………………………………………………………………………………………...……………………...………… 
b) ne 
……………………………………………….………………………………………………………………………..…………… 
c) nevím 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 

12. Mají sociální pracovníci svůj vlastní etický kodex? 

a) ano                                            b) ne                                                        c) nevím 

 

13. Existuje profesní zákon sociálních pracovníků? 

a) ano                                             b) ne                                                        c) nevím 

 

Velice děkuji za Váš čas při vyplnění tohoto dotazníku. Hana Čiháková 
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Příloha č. 2  

 

     V kontextu s vývojem sociální sféry se vyvíjely metody sociální práce. Mezi 

nejvýznamnější zakladatele české tradice bezesporu patří tyto tři dámy:  

 

Alice Masaryková (3. 10. 1879 – 29. 11. 1966) - nejstarší dcera Tomáše G. Masaryka  

a jeho ženy Charlotty. Byla vychovávána v demokratickém a liberálním prostředí,  

v němž získala potřebné základy pro svůj budoucí život a činnost. Absolvovala filozofii, 

historii a sociologii na pražské, berlínské a lipské univerzitě. Neustále se věnovala 

sociologii. Chtěla, aby se stala jedním z oborů na pražské univerzitě. Ve Sdružení 

akademicky vzdělaných žen založila sociologickou sekci, zaměřenou nejen na teorii, ale 

též na praxi. Předsedala Mezinárodní konferenci sociální práce. Roku 1918 se prvním 

prezidentem Československé republiky stal T. G. Masaryk. Touto dobou bylo mnoho 

lidí závislých na pomoci svého okolí. Bylo nutné vyškolit sociální pracovníky. S A. 

Berkovou založila roku 1918 Vyšší školu sociální práce pro mladé ženy v Praze, později 

Vyšší škola sociálního zabezpečení. Organizovala sbírky a humanitární akce. Podpořila 

vznik Vyšší školy sociální péče v Praze, později Masarykova škola sociální péče (1936).  

[http://www.novinky.cz/zena/styl/194728-alice-masarykova-s-otcem-krok-

nesrovnala.html] 

 

RNDr. Marie Krakešová (3. 7. 1898 - 22. 2. 1979) – průkopnice sociální práce.  

Po gymnáziu vystudovala Přírodovědnou fakultu UK obory antropologie, zoologie 

a přírodní filosofie a 1. sociální školu. Jako první studentka obdržela stipendium  

ke studiu v USA (1920-1922 sociologie na Vaasar College) a posléze v Praze získala  

na UK u prof. Matějky doktorát přírodních věd (1923). Dostala se k psychologii,  

ale i k sociální práci, jejíž metodiku přenesla do Československa a stala se profesorkou 

našich prvních sociálních a zdravotních škol. V průběhu svého života sepsala několik 

důležitých knih: Sociální případ, 1934; Psychogenese sociálních případů, 1946; 

Výchovná sociální terapie, 1973, Sociální diagnóza a výchovná sociální terapie 1978. 

Úzce spolupracovala rovněž s dr. Alicí Masarykovou a ještě v letech 1946-1949 

přednášela na sociální fakultě Vysoké školy politické a sociální v Praze. Ze sociální práce 
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odstraňovala charitativní prvky, improvizaci, empirismus a ryze technické přístupy. 

Zdůrazňovala nutnost pomoci klientům ke změně životního postoje a k nalezení 

vlastních východisek z problémů, to vše za vysoké odbornosti sociálních pracovníků  

a týmové práce. 

[http://www.laznetousen.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007100011#mkrake

s] 

 

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. se narodila 17. června 1935 v Praze. Její otec byl lékař  

a sociální demokrat, matka učitelka. V roce 1958 dostudovala historii a filosofii  

na Filozofické fakultě Univezity Karlovy v Praze, kde krátce působila. V roce 1965  

se podílela na založení katedry sociologie FF UK, se specializací na problematiku 

mládeže a studentské hnutí. Kvůli své angažovanosti byla po 21. srpnu 1968 z fakulty 

propuštěna. Pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice na geriatrickém oddělení 

Thomayerovy nemocnice v Praze, kde se podílela na výzkumu, avšak bez možnosti 

publikovat. Především v zahraničí publikovala pod různými jmény. Od 70. let 

spolupracovala na distribuci zahraničních i exilových knih do tehdejšího 

Československa. Byla obviněna za podvracení republiky a za pašování literatury  

i vězněna Spolupracovala s Dokumentačním střediskem československé nezávislé 

kultury v Scheinfeldu (SRN), shromaždišti veškerá exilové a samizdatové literatury. 

Po revoluci v roce 1989 byla pozvána opět přednášet sociologii, ale po vzoru 

zahraničních univerzit iniciovala založení katedry sociální práce (nikoli aplikované 

sociologie) na FF UK v Praze, kterou do roku 2000 vedla. Založila také Centrum  

a knihovnu Gender Studies, o. p. s. v Praze, které je spoluzakladatelem a garantem 

podobných center v celé České republice. Je členkou mnoha správních rad nestátních 

nadací (Nadace rozvoje občanské společnosti, Vize 97, Nadace Charty 77-Konto 

Bariéry, Nadace VIA), členkou redakčních rad zahraničních  i domácích odborných 

časopisů (např. Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe, Social 

Research). V roce 1995 získala ocenění Žena Evropy za svůj přínos integraci Evropy.  

V roce 1999 jí byla prezidentem republiky udělena Medaile za zásluhy I. stupně.  

V únoru 2000 získala medaili Alice Masarykové za zásluhy o rozvoj sociální práce v ČR. 

[http://www.spisovatele.cz/jirina-siklova#cv] 
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