
Téma habilitačnej práce: IMPLEMENTÁCIA METÓD, PRÍSTUPOV A STRATÉGIÍ V SOCIÁLNYCH 

SLUŽBÁCH A PORADENSTVE  

Autor: PhDr. Peter Slovák PhD.  

Oponent: prof. PhDr. Ján Gabura  PhD.  

Odbor: Sociálna práca  

Pripomienky k habilitačnej práci: (školiteľ nekladie otázky)  

Téma efektívneho využívania metód sociálnej práce v procese spolupráce sociálneho pracovníka s klientom je 

stále aktuálna a teória i prax avizujú potrebu ďalšieho skúmania tohto fenoménu. Preto oceňujem výber témy 

autorom práce. Problematický je tematicky široký záber autora, ktorý neumožňuje v kontexte rozsahu 

habilitačnej práce spracovať komplexne teóriu metód, prístupov a stratégií využívaných v sociálnych službách. 

Zúženie témy na metódy práce v oblasti sociálnych služieb pre seniorov, by autorovi umožnilo hlbšie 

uchopenie problematiky a účinnejšie prepojenie na oblasť výskumu. Široký záber spôsoboval v práci konfúziu 

uvedených pojmov (metóda, prístup, stratégia, ale aj postup či technika). Okrem metodológie sú teoretickými 

prediktormi využívania konkrétnych metód prístupy, ktoré vytvárajú rámec využitia metódy. Prístupy teda 

nenadväzujú na metódy (str. 8, 12), ale metódy vychádzajú z prístupov. Podľa mňa nie je prístupom 

psychológia osobnosti. Autor primárne v celej práci pracuje iba s metódami, prístupy a stratégie len lexikálne 

definuje. Už v názve práce sa objavuje protirečenie, pretože v kontexte témy je poradenstvo, ktoré je súčasne 

jednou z metód sociálnych služieb. Pri spracovávaní témy metódy chýba jednoznačné rozdelenie metód podľa 

oblastí, ktorých sa týkajú (výskumné, procesné, intervenčné, riadiace), a preto prichádza v texte často k ich 

konfúzii. Výskumné metódy nie sú priamou súčasťou sociálnych služieb (str. 29). Podkapitola o riadení tiež 

priamo nekorešponduje s témou práce, pretože tieto metódy nie sú metódy výkonu sociálnych služieb, ale sú 

to metódy riadenia. V práci nie je konkretizovaný autor považujúci sled etáp práce s klientom za metódu (str. 

14). Vôbec nie sú zadefinované pojmy submetódy (str. 22) a mikrometódy (str. 23) a ich vzťah k centrálnej 

téme. Dalo by sa polemizovať s Matouškom (str. 11), ktorý tvrdí, že každá sústredená pozornosť zameraná na 

klienta môže byť označená ako metóda. Rogers by asi nesúhlasil, keby niekto akceptáciu či empatiu označil 

ako metódy práce. Ani prezentovanú sústredenú pozornosť by som neoznačil za metódu. Z textu nie je jasné 

prečo autor poradenstvo, psychoterapiu a supervíziu označuje za moderné metódy práce (vznikli na prelome 

devätnásteho a dvadsiateho storočia). Autor v habilitačnej práci často využíva spojenie „objektívny pohľad“, 

aké sú jeho kritériá na objektivitu (napr. str. 9). Procesná metóda diagnostiky (hodnotenia) je spracovaná 

uspokojivo, bolo by však užitočné rozdeliť diagnostiku na psychologickú a sociálnu, prípadne na 

štandardizovanú a neštandardizovanú, aby sa nám do konceptu práce nedostala osobnostná diagnostika. 

Moderné poradenstvo nie je hľadanie a prijatie rady ( str. 35). Autor na str. 57 a 60 uvádza rovnaký citát o 

pozitívnej komunikácii, pričom nie je vysvetlené čo je to pozitívna komunikácia. V teórii som sa nestretol s 

pojmom behaviorálna skupina. Behaviorálny prístup frekventovane využíva skupinovú prácu, ale skupiny delí 

podľa špecifických kritérií. Ale so skupinami pracuje aj dynamický prístup, humanistický prístup, systémový 

prístup i eklektický prístup. Transakčná analýza nevyhodnocuje ľudské schopnosti (str. 64). Facilitácia 

nepodporuje rivalitu v skupine, skôr sa využíva ako metóda riešenia konfliktov treťou, nezávislou stranou (str. 

65). Je sanácia forma či metóda (str. 87)? Z textu nie je jasné čo je sociálna terapia, na jednej strane ju autor 

považuje za postup, v inej časti za prístup, v ďalšej za metódu. Sociálnej terapii sa určite nevenovali Rogers, 

Satirová, Kratochvíl a už vôbec nie Strieženec, Matoušek či Levická. Keď niekto napíše niekoľko riadkov v 

publikácii neznamená to, že sa tejto téme odborne venuje. Zástupcovia konkrétnych škôl rodinnej terapie, 

realitnej terapie, kognitívnobehaviorálnej terapie, asertívnej terapie, naratívnej terapie by asi nesúhlasili s tým, 

aby boli považovaní za súčasť sociálnej terapie. Sú to samostatné terapeutické školy s vlastnými teoretickými 

východiskami a metódami práce. Do tohto zoznamu vôbec nepatria encounterové skupiny (spôsob práce so 

skupinou) a svojpomocné a podporné skupiny, ktorých cieľom nie sú terapeutické intervencie. Metódy 

sociálnej terapie na str. 93 tvoria zmes predpokladov pre terapeutickú prácu, terapeutických prístupov 

(behaviorálny, naratívny), škôl (Satirová, systemická, logoterapia), techník (Riegrova technika ostrov rodiny) 

a podporných terapií (animoterapia, ergoterapia). Teoretický koncept sociálnej terapie by mal problém 

akceptovať tvrdenie autora, že za sociálnu terapiu možno označiť akúkoľvek vlastnú činnosť sociálneho 

pracovníka s klientom, pri zachovaní vysokej profesionality a tímovej práce. Ide vlastne o prvok sociálneho 

poradenstva s vecným zameraním (str. 95). Vychádzajúc z takejto koncepcie by väčšina sociálnych 



pracovníkov a sociálnych poradcov bola sociálnymi terapeutmi, bez akéhokoľvek akreditovaného výcviku. 

Zúžiť metódy behaviorálnej terapie na video home trainig nie je prípustné. Zameranie sa autora na 

problematiku kvality života ešte viac rozširuje tematický priestor práce. Autor vychádza z toho, že kvalita 

života je subjektívna kategória, ktorá nie je sama o sebe uchopiteľná. Informáciu o nej môžeme mať iba cez 

jednotlivé domény, ktoré sa na tvorbe tohto pojmu zúčastňujú. Problém so zisťovaním kvality života autor vidí 

v tom, že kvalita života sa často meria cez rôzne kvantifikátory. Samotná kvalita služieb sociálnom zariadení 

by mala byť porovnávaná aj s možnou kvalitou života v domácom prostredí. V texte o kvalite sa opakujú 

predchádzajúce časti textu (napríklad na str. 108, 109, 110 text zo strany 100 až 102). Prezentovaným cieľom 

habilitačnej práce je priblížiť najpoužívanejšie kontaktné metódy sociálnej práce v oblasti starostlivosti a 

poskytovania sociálnych služieb klientovi zariadenia pre seniorov, porovnať spôsoby zavedenia moderných 

spôsobov práce a vzťahu s jedincom, ktorý si vyžaduje osobitnú pozornosť a špecifický prístup. Otázne je či 

sa autorovi podarilo priblížiť najpoužívanejšie metódy sociálnej práce v tejto oblasti, mnohé štandardne 

využívané metódy v práci nenachádzame ( sprevádzanie, rozvoj kognitívneho a emocionálneho potenciálu, 

metódy spolupráce s rodinou a sociálnym okolím klienta, nácviky, posilňovanie pozitívneho správania, metódy 

riešenia konfliktov atď.). Autor vôbec nepíše o procese zavádzania „moderných spôsobov práce“, neporovnáva 

jednotlivé metódy, neidentifikuje ich indikácie, potenciál a riziká. Predpokladám, že dôvodom je práve príliš 

široký tematický záber autora, prípadne nesystematické spracovanie textu. Cieľom výskumu habilitačnej práce 

bolo zistiť, či je rozdiel v subjektívne vnímaných benefitoch, ktoré vyplývajú z vybraných metód práce so 

sociálnymi klientmi v zariadeniach pre seniorov. Autor chce porovnať tieto benefity v organizáciách, kde tieto 

metódy využívali s hlbokou znalosťou a kde bez potrebnej erudície. Nie je jasná metodológia toho, podľa 

akých kritérií autor delil organizácie do týchto dvoch skupín (samotné vytypovanie nie je príliš objektívne 

kritérium). Otázne je, či využitá metóda bez potrebnej erudície spĺňa kritéria pre označene tejto aktivity 

napríklad terapiou. Či je etické, aby človek, ktorí nie je v metóde zorientovaný, túto metódu využíval pri práci 

s klientom. Celkom dobre chápem snahu autora diferencovať kvalifikované a nekvalifikované intervencie 

odborných pracovníkov, ale to mohol zmapovať výskumom medzi pracovníkmi. Napriek tomu, že autor v 

úvode avizuje najfrekventovanejšie, štandardné metódy, pre svoj výskum si vybral tie menej frekventované. 

Napriek tomu, že robím supervíziu v mnohých sociálnych zariadeniach pre seniorov, nikdy som sa nestretol s 

tým, aby v jednej organizácii boli pracovníci kvalifikovaní na realizáciu všetkých terapeutických metód. 

Mohol by autor pri obhajobe uviesť konkrétne zariadenia, kde realizoval výskum? Pre mňa je centrálnou 

otázkou či pracovníci využívajúci tieto metódy mali potrebnú kvalifikáciu a certifikované výcviky. Možno by 

bolo užitočné zistiť najprv činnosti, ktoré pracovníci využívajú a až potom ich označovať názvami. Otvorenou 

otázkou ostáva či je 17 klientov jedného zariadenia dostatočnou vzorkou pre kvantitatívny výskum a akou 

metódou boli vyberaní. Pri všeobecne formulovaných hypotézach, ktoré sami logicky predikujú výsledky 

chýba operacionalizácia. Samotné výsledky sú jednoduchým triedením výskumných údajov bez využitia 

korelácií, autor využil jednoduché štatistické metódy, ktoré formálne popíšu skúmaný jav, ale nevytvoria 

priestor pre porovnávaciu analýzu, pretože nevypovedajú nič o faktoroch, ktoré rozdiely spôsobujú. V 

interpretácii sa autor znova odvoláva na sociálnu terapiu, ktorá nebola predmetom výskumu, otázne je nakoľko 

zistil autor skutočný stav implementácie a využívania „moderných“ metód. Ťažko zistiť či klienti za 

ergoterapiu považovali samotnú prácu alebo kvalifikovaný terapeutický rozhovor v kontexte pracovných 

aktivít. Výsledkom výskumu je zmapovanie benefitov z podobných aktivít u dvoch rozdielnych skupín 

respondentov, ktorí na škále hodnotili mieru svojich ziskov pri využívaní prezentovaných metód. Z formálnej 

stránky (gramatika, štylistika) práca spĺňa požadované kritéria. Rezervy mal autor pri práci s literatúrou. V 

texte uvádza mená iba prvých autorov, českých a slovenských autorov by mal citovať z originálov. Najväčším 

problémom citovania je, že autori uvedení v texte absentujú v zozname použitej literatúry: Vlk a kol. str. 14, 

Cohen, str. 18, Bedrnová a kol. str. 27, Úlehla, str. 31, Rieger, str. 65, Sedlák, str. 78, Kingová, str. 83, 

Sokolowska, str. 88.  

Autor si vybral veľmi obsiahlu a náročnú tému habilitačnej práce, čo mu trochu robilo problémy so 

systematickým spracovaním. Väčšina odborného spĺňa vyžadované kritériá, a preto navrhujem predloženú 

prácu na obhajobu. Po úspešnej obhajobe navrhujem udeliť uchádzačovi titul docent v odbore sociálna práca.  
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