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Obecně o knize:

Dawid  Howe  je  profesorem  sociální  práce  na  Univerzitě  East  Anglia,  Norwich.  

Předmětem  jeho  výzkumných  zájmů  je  zejména  teorie  a  praxe  sociální  práce  s rodinou, 

teorie vazby a problematika adopce.

Autor  knihy se  zabývá praxí  sociální  práce z hlediska způsobů,  jakými  jsou organizováni  

terénní  pracovníci  a  jejich  práce  v organizacích  sociálních  služeb.  Hlavními  východisky  

autora  jsou  jednak  výsledky  empirických  výzkumů,  které  byly  realizovány  v 80.  letech 

20. století v rámci Úřadů sociálních služeb v Anglii1, a dále teoretické koncepty sociologie  

organizace,  byrokracie  a  řízení.  Pozornost  je  věnována  povaze  a  fungování  organizací  

sociálních  služeb,  formám  kontroly,  vlivům  organizace  na  vztah  sociálního  pracovníka  

a  klienta  aj.  Integrace  empirických  a  teoretických  údajů  přináší  inspirativní  pohled  na 

povahu sociální práce z širšího sociologického hlediska, ale zároveň i pocit znepokojení nad 

sílící byrokratizací organizace práce a pracovníků v sociálních službách. I přes prostorovou 

a časovou determinaci díla je autorovo pojetí problematiky výrazným obohacením aktuální  

diskuse  o  zkvalitnění  systému  sociálních  služeb  v  ČR.  Kniha  je  určena  sociálním 

pracovníkům, studentům sociální práce a dalším odborníkům v sociální oblasti.

10. Vzestup manažera v sociální péči (The Rise of the Welfare Work), 
s. 141-157

V desáté kapitole se autor zabývá fenoménem vzestupu manažera v organizacích sociálních 

služeb,  na  který  je  nahlíženo  nejen  z pozice  profese  sociální  práce,  ale  především 

sociologickou  perspektivou. Autor se nejprve se zaměřuje na analýzu pojmu ,služební třídy,  

z hlediska  dělby  práce  v pojetí  marxistických  teoretiků,  načež  navazují  úvahy  o  rozvoji  

moderního  státu,  jenž  je  spjat  s  růstem  státních  intervencí,  rozvojem  sociálních  služeb 
1 Výzkumy  v 80.  l.  min.  stol.  v  rámci  Social  services  departments  (=  SSDs,  Úřadů  sociálních  služeb),  
jež  poskytují  sociální  služby  dětem,  seniorům,  fyzicky  a  mentálně  handicapovaným.  Autor  využívá  jednak 
kvantitativní  data  o  typech,  počtu  a  řízení  aktivit  praxe  sociální  práce,  a  dále  kvalitativní  data  o  pocitech 
a zkušenostech sociálních pracovníků SSDs, přičemž oba typy výsledků jsou zpracovávány autorem na úrovni 
deskripce.



a osobních sociálních služeb. Autor však zdůrazňuje, že i přes tento rozvoj nedošlo ke zvýšení  

moci profese sociální práce, za jehož příčinu označuje neschopnost sociální práce vymezit  

obsah své praxe. Tím se jen posílila role manažerů sociálních služeb, kteří převzali kontrolu  

nad  organizacemi  sociálních  služeb.  Významný  je  zde  také  vliv  vztahu  státu  a  profese.  

Na příkladě situace 70. l. 20. stol. v Anglii autor ilustruje to, že stát na jedné straně umožnil  

personální posílení v sociálních službách, ale na druhé straně sociální práci upřel kontrolu  

nad svou praxí. Postavení sociální práce jako profese ovlivňují i další faktory - technologické 

a ideologické slabiny. V poslední části kapitoly autor sumarizuje předchozí úvahy a analyzuje  

důsledky posílení role manažera sociálních služeb. První oblast důsledků je identifikována 

v manažerském vymezení sociální práce a sociálních služeb (vliv ,manažerismu,2). Manažeři  

vymezují  obsah  praxe  sociální  práce  v souladu  s legislativními  a  politickými  požadavky 

(vymezují postupy, koordinují pracovníky, kontrolují zdroje) a zvyšují svou kontrolu a omezují  

moc profesionálů. Druhou oblastí důsledků – je manažerské rozhodování o typech, umístění a  

vzdělání sociálních pracovníků v organizacích sociálních služeb. Autor uvádí příklad z Úřadů 

sociálních služeb  v 80. letech 20. stol. v Anglii, kdy management začal upřednostňovat méně  

kvalitní  výcvik  sociálních  pracovníků,  který  byl  však  dostupnější  a  zajišťoval  ,poddajné,  

pracovníky.  Třetí  oblast  důsledků se odráží  ve  formě organizace.  Management  sociálních  

služeb usiluje o zavádění mechanistické formy organizace, jež umožňuje lepší kontrolu práce 

i pracovníků, preferuje administrativu na úkor přímé práce s klienty a omezuje autonomní 

rozhodování  pracovníků  o  své  práci.  Čtvrtou  oblast  důsledků  dokreslují  stanoviska 

a  zkušenosti  sociálních  pracovníků  Úřadů  sociálních  služeb  z  80.  let  20.  stol.  v Anglii,  

kde  mnoho  terénních  pracovníků  vnímalo  svou  organizaci  jako  vysoce  byrokratickou  

(omezení pravidly, centrální řízení aj.). Jak už bylo zmíněno, při formulaci odlišných postojů 

terénních pracovníků vyvstává riziko ohrožení manažerů, jehož výsledkem je zapojování méně  

kvalifikovaných a poddajných zaměstnanců. Poslední  oblast  důsledků je  identifikována ve 

formách  profesních  organizací  sociálních  pracovníků,  prostřednictvím  kterých  mohou 

sociální pracovníci lépe vyjadřovat své odlišné názory. Autorem zprostředkované zkušenosti  

z odlišného prostředí  anglických organizací sociálních služeb poukazují na trend posílení  

role  manažera  sociálních  služeb.  Je  otázkou,  zda  podobnou  zkušenost  zažívají  či  budou 

zažívat české organizace sociálních služeb. Možná, že i přes odlišnost podmínek nalezneme  

podobné tendence v českých organizacích sociálních služeb. Text tak čtenářům poskytuje širší  

perspektivu  problematiky,  jež  možná  poodhalí  skryté  souvislosti  jejich  vlastní  praxe  

v sociálních službách a umožní lepší porozumění profesnímu jednání.

2„Manažerismus“ charakterizuje důraz na rozumové postupy managementu v sociální práci.



     Rozsah moci a profesní kontroly, jež mají manažeři sociálních služeb a sociální pracovníci, 

se zvýšil spolu s všeobecným rozmachem sociálních služeb. V těchto souvislostech je sociální 

práce  vymezena  ve  vztahu  k  obecné  politické  prosperitě  a  zájmům  různých  profesí 

zapojených do práce. Debata je rozvinuta skrze čtyři následující stadia:

     1. Růst „služebních tříd“

     2. Rozmach osobních sociálních služeb

     3. Slabina „profesionálního projektu“ sociální práce

     4. Vzestup manažera sociálních služeb

1. Růst „služebních tříd“

     Vzestup profesionálních, administrativních a manažerských zaměstnanců „zvláště pak 

v privátních  a  veřejných  byrokraciích“  představoval  něco  jako  problém  pro  společenské 

a třídní analytiky. Tyto profesní skupiny byly popisovány jako „služební třídy“ Rennerem 

(1953) a jako placená střední  třída (the Salaried Middle Class -  dále  jen SMC) Gouldem 

(1980). Ačkoliv takovéto skupiny nesdílí vlastnická práva na prostředky produkce, ani nejsou 

elitou státní  moci,  je přesto jejich práce brána jako neproduktivní;  „nejsou sami pro sebe 

zdrojem nadhodnoty, ale spíše zátěží pro tuto nadhodnotu, jež je získána… od pracující třídy“ 

(Goldthorpe 1982, str. 167). Služební třídy zaujímají „střední vrstvu“ mezi tím, co marxisté 

tradičně  spatřují  jako  přímé  rozdělení  mezi  třídami,  představujícími  kapitál 

a  práci.  Konkrétněji  to  byl  růst  státních  aktivit  a  rostoucí  míra  technologických 

a  organizačních  záležitostí,  jež  vedly  k rozmachu  počtu  zaměstnanců  „služební  třídy“. 

Goldthorpe (1982, str.  172) odhaduje,  že  se  objem pracovní  síly  zvýšil  ze  zhruba 5-10% 

na dnešních 20-25%.

     Marxisticky  orientovaní  spisovatelé  nahlíželi  na  služební  třídu  jako  na  v podstatě 

prozatímní. „Členové této vrstvy jsou předurčeni k tomu splynout buďto s pracující  třídou 

skrze proces  „proletarializace“,  nebo myslitelně avšak v menším rozsahu s  kapitalistickou 

třídou skrze proces „začlenění“ (Goldthorpe 1982, str. 162). Soudobé zpracování této pozice 

najdeme v díle Carchediho (1977). Johnson (1977) využívá Carchediho analýzy k vysvětlení 

profesí  v třídní  struktuře.  Johnson  vysvětluje,  že  střední  třídu  můžeme vymezit  jak  skrze 

kapitál, tak i práci. Pokud jsou zapojeni do dohledu, kontroly a udržování práce, uskutečňují 



poslání „globálního kapitálu“. Ale v rozsahu, v němž  jsou lidé jako manažeři, profesionálové 

a administrativní pracovníci také zahrnuti do koordinace pracovního procesu a poskytování 

speciálních  znalostí  a   své  kvalifikace,  jsou  též  nezbytnou  součástí   výrobního  procesu; 

jsou součástí „kolektivního pracovníka“.

     Třídní pozice profesionálů je přechodná a nejednoznačná, ale pravděpodobně ji lze rozřešit 

jedním ze dvou způsobů. Profesionální práce se může stát buďto (i) zmechanizovanou, rutinní 

a „proletarizovanou“, nebo (ii)  určenou a spojenou s vlastníky kapitálu,  protože kontrolují 

praxi produktivních pracovníků.  Johnson (1977, str.  106-107) odkazuje na účetnictví  jako 

na příklad, v němž byla „profese“ rozdělena oběma směry. Několik málo vysoce postavených 

účetních,  jednajících  v zájmu  kapitálu,  ve  skutečnosti  vytvořilo  rutinní  pracovní  praktiky 

a „účetnický“ systém, jež jsou realizovány účetními s nízkou kvalifikací. Jejich práce je tímto 

„stlačena“,  aby se mohli  stát  bližší  součástí  pracovního procesu.  A tak  zatímco vrcholný 

management,  založený  účetními,  slouží  kapitálu  a  činí  tak  jejich  vlastní  práci  dostatečně 

„neurčitou“  na  to,  aby  ji  jiní  nebyli  schopni  kontrolovat,  „má  totéž  poslání  účinek 

zdůrazňování  formální  stránky pracovních aktivit  jejich podřízených kolegů,  čímž vytváří 

podmínky pro devalvaci práce“ (Johnson 1977, str. 108).

     Přestože se marxisté pokoušejí vysvětlit profesionální úspěch různých profesních skupin, 

skrze zkoumání jejich vztahu ke kapitálu a k pracovnímu procesu, vyskytlo se též množství 

novějších pokusů o to, jak chápat služební třídy, mimo jednoduché dělení na dvě části-kapitál 

a  práci  (Goldthorpe  1982;  Gould 1980).  Marxistické studie  sociálního státu  vidí  zajištění 

vzdělání,  zdraví  a  sociálních  služeb  jako  prospěšný  kapitál  (během  produkce  zdraví 

vede tlak pracovní síly k „sociální harmonii“ (O’Connor 1973, str. 6) a přeměně společensky 

„neužitečných“ v produktivní jednotlivce (Gouldner 1971, str.  76-77)).  Politická „pravice“ 

vidí  pracující  třídu  jako  hlavního  poživatele  sociální  péče,  jenž  způsobuje  její  vzrůstající 

náklady (výdaje kapitálových investic). Gould nicméně naznačuje, že služební třídy neboli 

SMC jsou  hlavními  přispěvateli  toho,  že  se  zvyšuje  sociální  zaopatření  a  státní  aktivita. 

Mimoto  také  jednají  tak,  aby  upevnili  a  zabezpečili  takovéto  výhody.  Čili  „jsou  sociální 

byrokracie  provozovány  stejným  způsobem  jako  pokud  jde  o  SMC“  (Gould  1980, 

str.  407).  Mají  schopnost  vymezit  potřeby  a  způsob,  jakým  mohou  být  využity. 

Mají „schopnost jednat ve svém vlastním zájmu“ (Gould 1980, str. 410). Stejně jako Johnson 

(1982),  i  Gould  vidí  vývoj  SMC  a  moderního  státu  jako  úzce  spjaté  fenomény, 

v  nichž  je  „pečující  stát  založen  na  hodnotách  a  sleduje  cíle  a  zájmy  SMC“ 

(Gould 1980, str. 402). 



     Gould svým naznačováním, že „kontrola“ je převážně v rukou SMC, poskytuje nejsilnější 

argument pro existenci nezávislých, sebe středných služeb a střední třídy, jež mají prospěch 

z podporování sociálního státu. Toto je názor služební třídy, „rozvíjející strategie k zachování 

a  rozmachu  své  vlastní  pozice“  (Crompton  a  Jones  1984,  str.  223).  Nicméně  Crompton 

a Jones uzavírají svůj přehled diskusí o zřetelném zlomu, mezi rutinní praxí pracující třídy 

na jedné straně a nezávislou, volně jednající praxí služebních tříd na druhé straně, jež je příliš 

náhlý:

   „ Spíše je zde „nepříliš hladké“ kontinuum od rutinní… k autoritativní manažerské práci, 

rozlišené na základě úředních termínů a podmínek práce. Proto bychom argumentovali tím, 

že spíše než pokoušet se blíže určit „služební třídu“, je lepší chápat tento stav jako kontinuum, 

kdy na jednom pólu stojí skupina „zmechanizovaných“ rutinních pracovníků, zaujímajících 

v profesním uspořádání „proletářskou“ pozici, na druhém pólu vrstva řídících pracovníků…“ 

(Crompton a Jones 1984, str. 224)

 

2.Rozmach osobních sociálních služeb

     Podle Hama a Hilla (1984, str. 23) můžeme vymezit stát na základě institucí, jež jej tvoří 

a  funkcí,  jež  tyto  instituce  vykonávají.  Jednou  z hlavních  rolí  státu  je  udržovat  právo 

a  pořádek.  Poslední  dobou  začal  být  značně  zapojován  do  zajišťování  služeb  a  řízení 

hospodářství.  Co se vskutku jeví „zřetelným na moderním státě,  je  povaha a  rozsah jeho 

intervencí“ (Ham a Hill 1984, str. 22).

     Rostoucí zapojování státu do prosperity a jednání obyvatelstva během dvacátého století 

vedlo  ke  znatelnému rozmachu  v sociálních  službách,  včetně  osobních  sociálních  služeb. 

Abercrombie a Urry (1983, str. 4) píší, že počet pracovníků v sociální péči se asi dvacetkrát 

zvýšil  mezi  lety  1911-1981.  Během  70.  let  20.  stol.  se  podíl  všech  veřejných  výdajů 

do osobních sociálních služeb zdvojnásobil, vzrostl z 0.9 – na 1.9 procenta (Goldberg a Hatch 

1981,  str.1),  a  představoval  tak nejvyšší  nárůst  výdajů orgánů místní  správy, ve službách 

vůbec. Renner, během zavádění pojmu služební třídy, umisťuje pracovníky sociální služby 

(„činitelé  šíření  prosperity“)  dovnitř  této  třídy  (viz.  Goldthorpe  1982,  str.  167). 

Ve skutečnosti někteří pozorovatelé „seebohmovské“3 reorganizace odborů sociálních služeb, 

vidí rozmach jako podporovaný hlavně manažery sociální péče a profesionály v sociální práci, 

nikým dalším (Gough 1979, str. 94; Leonard 1974).

3 Seebohm Report, (1968), Report of the Comittee on Local Authority and Allied Personal Social Services, 
Cmnd 3703, HMSO, London.



     Slučování  a  rozmach osobních  sociálních služeb  zcela  jistě  vytvořily  mnohem větší 

společenství  zaměstnanců  v oblasti  sociální  péče.  Mezi  lety  1971-1974  se  zvýšil  počet 

sociálních pracovníků o více než 50 procent (Bamford 1982, str. 5). Ale zdaleka ne všichni 

byli předurčeni k růstu co do velikosti a profesního postavení. Uvnitř nových odborů sociální 

péče  bylo  větší  množství  dosažitelných  příležitostí,  povinností  a  moci,  jež  mohlo  být 

rozprostřeno  buďto  rovnoměrně,  napříč  různými  profesními  skupinami  ve  strukturálně 

plochých organizacích nebo rozvrstveno uvnitř pyramidálních struktur, s určitými skupinami, 

jež  většinu  moci  drží  ve  svých  rukou  a  ponechávají  jí  jen  málo  ostatním.  Zabezpečení 

kontroly nad obsahem práce,  zavázalo různé skupiny k tomu,  aby navázaly své podstatné 

schopnosti  k předpokladům obsaženým v legislativě  a  zdrojům,  poskytovaných  k podpoře 

existence státních sociálních agentur.  Ať už  bude kontrola  rozprostřena  rovnoměrně nebo 

soustředěna  v rukou  několika   málo  jedinců,  bude  to  mít  postupně  přímý  vztah  k přijaté 

organizační struktuře.

     Tímto by nemusel rozmach osobních sociálních služeb vést k přirozenému růstu všech 

profesí služební třídy. Spíše by to mohla být příležitost ke zvýšení své kontroly pro určité 

skupiny  na  úkor  jiných,  jejichž  práce,  se  tímto  v důsledku  může  stát  více  rutinní, 

naprogramovanou a přímou – ve zkratce „proletarizovanou“. Profesní prosperita různých typů 

terénních  pracovníků  musí  být  chápána  jako  část  procesu,  v němž  politici,  manažeři 

a  profesionálové  soupeří  o  kontrolu  jak  nad  způsobem chápání  práce,  tak  nad  reakcemi 

učiněnými ve světle tohoto chápání. 

3. Slabina „profesionálního projektu“ terénních sociálních pracovníků

     Státní podpora osobních sociálních služeb vytváří dvě oblasti, v nichž mohou profese 

usilovat o kontrolu a zodpovědnost: (i) správa a organizace státu zplnomocňuje odborníky, 

aby  reagovali  na  sociální  problémy  a  potřeby  a  (ii)  odborná  znalost  a  dovednosti 

k efektivnímu řešení sociálních problémů a potřeb, tak jak jsou vymezeny státem. 

     Strategie užité manažery a profesionály, zůstávají, do jisté míry, v opozici. Aby byly věci 

chápány způsobem, jakým chtějí manažeři, musí se profesionálové vzdát části své kontroly 

a  obráceně.  Manažerské  postupy  jsou  navrhovány  tak,  aby  minimalizovaly  závislost 

na schopnostech jiných skupin, což vede ke zvyšování kontroly nad organizačními záměry 

a  hodnotami.  Jak  jsme  viděli  u  užitých  postupů,  včetně  rozpadu  a  rutinizace  odborných 

a  komplexních  činností  (skrze  proces  zmechanizování).  V tomto  směru  ti,  jež  dříve  měli 



odborné a hodnotné schopnosti, ztratili právo na výsadní zacházení. Obdobně pak ti, jež věřili, 

že mají  důležité znalosti  a  odborné praktické dovednosti,  budou hledat  způsob jak odolat 

manažerské kontrole a skrytému podceňování jejich práce. 

     „Profesionalismus si žádá alternativní formu dělby práce, jež nahradí byrokratickou moc… 

Tam  kde  převládá  profesní  moc,  úkolem  práce  „je,  kdo  ji  bude  vykonávat,  způsob, 

jakým bude vykonávána a hodnocena, je kontrolován lidmi, již ve skutečnosti  vykonávají 

produktivní práci“… Tímto je moc přisuzována institucionalizované kvalifikaci… Kupříkladu 

v medicíně  je  dělba  práce,  uspořádána  a  koordinována  nejvlivnější  profesí,  spíše  než 

managementem“ (Johnson 1977, str. 97) 

     Dvě základní oblasti práce, setrvávají mimo kontrolu nynějších sociálních pracovníků: 

(i) vymezení klientů a jejich potřeb („problém“) a (ii) povaha dostupných reakcí (metoda). 

Obě jsou vymezeny státem. Takže kupříkladu, „klient probačního úředníka“, píše Johnson 

(1977,  str.  108),  „je…  vytvářen  a  zaručován  chodem  justičního  systému.“  Tento  styl 

analyzování byl zachycen a napodoben pouze několika málo autory píšící o sociální práci. 

Jejich argumentem bylo, že, sociologicky vzato, mají sociální pracovníci základní a potřebný 

vztah  ke  státu  a  společnosti;  toto  je  v povaze  profese,  tak  jak  je  běžně  vymezována 

(Davies,  M.  1981;  Howe  1979;  Philp  1979).  Přestože  mají  manažeři  sklon  přijímat  tyto 

záležitosti a podle toho „vyladit“ své schopnosti, profesionálové byli méně spolehliví, zvláště 

pak  v přijímání  široké  podstaty  zákoně  stanovených  reakcí.  Profesní  skupiny,  jež  dávají 

najevo odlišné chápaní věcí, bez záruky výsledku jejich úsilí, pravděpodobněji získají méně 

zmocnění  a  volnosti  v jednání.  Toto  je  případ  sociálních  pracovníků.  A  jsou  to  právě 

manažeři,  jež získali  úlohu omezování,  kontrolování a organizování sociálních pracovníků 

a  jejich  reakcí.  Toto  ještě  dále  zvýšilo  profesní  moc  manažerů  (např.  viz.  Parry,  Rustin 

a Satyamurti (vydáno) 1979, různá místa). 

     Růst  státní  aktivity  v osobních  sociálních službách,  způsobil  sociálním pracovníkům 

dvě věci. Zviditelnil šíři a rozsah profesních zájmů. Ale opravdová schopnost státu vymezit 

a vytvořit práci v osobních sociálních službách, upřela profesi samé kontrolu nad obsahem její 

vlastní praxe. Johnson již v předstihu jasně odmítá myšlenku toho, že v blízkém vztahu mezi 

státem a profesemi, mají profese jakékoliv mimořádné kvality, o nichž se říká, že spočívají 

v jejich znalostech a schopnostech. 

    „Alternativní  historie  vztahu  stát/profese,  jež  zdůrazňuje  autonomii  profesí,  zastává 

stanovisko, že stát je tím, kdo zasahuje a omezuje, ale hledá též zdroj profesní autonomie 

v určitém  základu  profesionalismu,  jež  spočívá  za  mocí  státu  kontrolovat  –  rozdílně 

charakterizované jako kompetence, kvalifikace, znalost,  technika atd. Celistvost profesních 



znalostí  a  vnitřní  podstata  profesní  kvalifikace  či  techniky,  je  viděna  jako  zrcadlo  této 

alternativní  historie,  zaznamenané  jako  proces  profesionalizace… Běžnou  verzí  této  teze 

o  autonomii  je  ta,  kde  je  na  profesní  techniku  nahlíženo tak,  že  funguje  jako  všeobecné 

omezení  státní  moci.  Technika  stojí  vně  a  předurčuje  výsledek  mocenských  vztahů. 

V souladu  s takovýmito  tezemi  je  autonomie  profese  na  tak  dlouho,  dokud  je  profese 

osvobozena od „technického hodnocení“ státem. Nicméně to, co tvoří  profesionální praxi, 

včetně  techniky,  může  být  samo  o  sobě  výsledkem  státního/profesního  vztahu“ 

(Johnson 1982, str. 189-190)

     Sociální pracovníci byli obviněni z toho, že selhávají v dodávání zboží. Jejich styl praxe 

a  volba  intelektuální  podpory  znamenala,  že  přinejmenším  bylo  lehké  zapudit  sociální 

pracovníky  jako  profesionální  „lehkou  váhu“.  Množství  důvodů  přispělo  ke  slabině 

„profesionálního  projektu“,  z nichž  některé  se  rovnaly  „podřezávání  si  pod sebou větve“. 

Takovéto  důvody  mohou  být  shrnuty  pod  dvě  hlavní  hlavičky:  technologickou 

a ideologickou. 

     Zaprvé  to  jsou  technologické  slabiny (např.  Fischer  1973;  Reid  a  Hanrahan  1981). 

Existoval zde dlouho zavedený zvyk v sociální práci, zvláště pak během výcviku, snažit se 

být hvězdou ve vědě. Sociální pracovníci si zvolili náhled na sebe samé jako na praktické 

behaviorální a sociální vědce. Následující přijetí vědeckého postavení je skrytým nebo častěji 

otevřeným záměrem nápravy,  s poznámkou,  že  profesionál  může  předvídat  a  kontrolovat 

výsledek.  Neexistuje  žádný  profesionální  užitek,  jehož  má  být  docíleno,  skrze  plýtvání 

terapeutickými dovednostmi na  to,  snažit  se  napravit  nenapravitelné,  z důvodu relativního 

nedostatku  kvalifikovaných  pracovníků  v práci  se  seniory  a  handicapovanými. 

Sociální pracovníci pokračují v chápání sebe samých jakožto někoho, kdo napravuje sociálně 

a  behaviorálně  nenapravitelné.  A  na  základě  tohoto  samozvaného  práva  jsou  často 

posuzováni. Nezdá se,  že by delikventi přestali být delikventy a zneužívající rodiče pokračují 

ve zneužívání svých dětí, navzdory úsilí sociálních pracovníků.  

     Jednání  sociální  práce  v zásadních  a  citlivých  oblastech  (kromě zákonných  poměrů 

či opravdu zvláštních nebo banálních situací, kde např. mohou uspět behaviorální techniky) 

již  nezaručuje  jiný  konkrétní  výsledek,  než  snahu  mnoha  dalších  zainteresovaných  lidí. 

Sociální práce nevlastní ani technologii či spíše to ani není věcí této profese nějakou mít. 

Mattinson a Sinclair vypozorovali, že v případě snížení poptávky po ovladatelných podílech, 

byli sociální pracovníci „ponecháni s klienty, již byli z důvodů veřejného zájmu, zákonných 

požadavků a  běžné  lidskosti  shledáni  jako  vysoce  přednostní  či  byli  poptáváni.  Nicméně 

nebyli  právě  nejpřístupnější  k řešení.“  (1979  str.  294  –  295)  Ve  své  studii  týmů  úřadů 



sociálních služeb, Corby (1982, str. 634) zaznamenává, že „sociální pracovníci s dlouhodobou 

klientelou  nebyli  charakterističtí  aktivitami  směřujícími  k řešení  problému“.  Nezdá  se, 

že by se agentura propůjčovala takovémuto typu práce a „tím pádem byl kladen malý důraz 

na postup či význam dosažených cílů“ (str. 634) Přestože vyhodnocení mělo být „formováno 

profesionály“, se skutečná intervence zdá být určována agenturou, naznačující rozkol mezi 

profesionální teorií a praxí úřadů, jež je na vzestupu. 

     Proto se může zdát, že pro mnoho konvenčně školených sociálních pracovníků, je život 

v rozsáhlých odborech sociální péče frustrující;  vnímají,  že jejich profesionální schopnosti 

jsou  buďto  nepodstatné,  nevhodné  či  neefektivní.  Moc  pracovníků  je  závislá  na  míře, 

v níž  jsou  schopni  minimalizovat  nejistotu  pro  organizaci.  Pokud  profesní  technologie 

neomezí nejistotu, pak takováto profese zůstane relativně slabou. 

     Zadruhé to jsou ideologické „slabiny“. Spíše než adaptovat klienty na termíny technických 

problémů,  ideologické  postavení  upřednostňuje  vidění  klientů  v termínech  etických 

a politických otázek (Esland 1976, str. 56). Přestože je základním znakem dbát na klientovo 

stanovisko, což je vskutku principem praxe sociální práce, může toto být kritizováno jako 

slabošství, důvěřivost a přílišná tolerantnost. Toto je princip, jež podněcuje druhé, aby viděli 

sociálního  pracovníka  jako  někoho,  jehož  úsudku  můžeme  věřit,  nebo  jehož  praxe  je 

hodnověrná.  Jiní  mohou pochybovat  o rozvážnosti  sociálních pracovníků,  stranících svým 

klientům. Zpochybňují  jejich profesionalitu  a  naráží  na to,  že  možná nehrají  úplně podle 

pravidel. Pokud jsou sociální pracovníci lidmi, jež mají sklon sympatizovat s klienty, jejich 

profesní volnost dávat „praktické“ odpovědi a jejich přání vidět své klienty svým způsobem, 

bude  zpochybňována,  zvláště  protože jsou klienti  vymezeni  společností.  Takovéto mínění 

pravděpodobně  nepodpoří  získání  profesní  sebekontroly.  Pearson  (1973)  to  vidí  tak, 

že  na  sociální  pracovníky  může  být  nahlíženo  jako  na  „sociální  bandity“,  vedoucí  útěk 

na okraj společnosti, drancující bohaté a dávající chudým, „zprivatizované řešení nesnází“. 

Sociální práce obchoduje s „nejistými hodnotami“ (Clarck 1956),  v názoru na něž zůstává 

veřejnost  zcela  rozpolcená.  To je  případ  „sociálních  pracovníků,  jež  mají  výjimečně kdy 

svobodu ve výběru kterékoliv ideologie, jež se jim líbí, protože je jejich praxe… ohraničena 

systémy, nad nimiž mají pouze malou kontrolu“ (Hardiker 1981, str. 100).

     Možná,  že  hlavním  hříchem  sociálního  pracovníka  není  pouze  stranit  klientovi, 

ale zajít ještě dál a obvinit stát z klientových potíží. Pokud je toto způsob, jakým sociální 

pracovníci vidí svou roli, když si troufají definovat věci takové jaké jsou, pak jim zcela jistě 

nebude dána šance kontrolovat své vlastní aktivity. Profese vytvořené a podporované státem 

nemohou  vzkvétat,  pokud  „koušou  do  ruky,  jež  je  živí“.  Pro  zopakování,  „ideologické 



základy  indeterminace4 nejsou  použitelné  za  účelem  profesního  vykořisťování“ 

(Johnson 1977, str. 108). Nebo jak Perrow (1972, str. 151) cynicky poznamenává „důležitým 

bodem pro organizační teorii je to, že spočívá na základech regulačních funkcí, jimiž jsou 

organizace  posuzovány,  ne  na  jejich  ohlášených  služebních  záměrech.  Dozorci  nejsou 

propuštěni za to, že nenapravují vězně; úředníci či terapeutové v psychiatrii neléčí duševně 

choré;  úředník  sociální  oblasti  kvůli  tomu,  že  nezajistí  místo,  nebo  nescelí  rozvrácené 

domovy… zanedbání kontroly, podplácení či oddělování jeho či jejích výloh přináší potíže.“ 

     Načasování negativních výzkumných studií výkonnosti praxe sociální práce (např. Fischer 

1973; Mullen a Dumpson 1973) a radikální kritika hlavního proudu sociální práce v raných 

70.  letech  20.  stol.,  by  jen  stěží  mohly  být  horší  pro  takovou  profesi,  jejíž  respekt 

a postavení je potřeba upevnit. Tradiční praxe v případové práci nebyla vymezená na dvou 

ze svých hlavních základů: své technologii a ideologii. A to natolik, že těmito kritiky byla 

nabídnuta  opatření,  jež  zklamala  v jakémkoli  přijatelném  způsobu  vztahu  k potřebám 

a  očekáváním  praxe  osobních  sociálních  služeb.  Behaviorální  formulace  vědeckých 

případových  pracovníků  a  odbojné  řečnictví  radikálů,  se  k tomu  příliš  nevyjadřovalo, 

což  bylo  vyrozuměno  státními  sociálními  pracovníky.  Jejich  poselství  bylo  viděno  jako 

nepodstatné, vzhledem k současným problémům (Cohen 1975). Obé zklamalo sociální práci.

     Prázdnota,  jež  mezi  nimi  zůstala,  byla  zaplněna  rolí  organizačního  manažera. 

Manažer využil velmi rozdílného druhu pravomoci a jako jediný neopomíjel  pravidla hry. 

Vzrůstající škála sociálních činností a údajná nevýkonnost sociálních pracovníků, poskytla 

jasnou příležitost pro manažery a jejich metodám, založeným na schopnosti zjednodušovat, 

koordinovat,  standardizovat,  regulovat  a  zkoumat  úsilí  pracovníků  na  tomto  poli. 

Dokud sociální pracovníci  trvají  na vymezení sebe samých jako buďto tradičních činitelů 

změny  (terapeutický  přístup)  podporovaných  slabou  technologií,  nebo  jako  soudců 

politických a ideologických pravd (radikální přístup), budou jejich profesní ambice zůstávat 

nenaplněné. Nebo, jak to uvádí Butrym (976, str. 12) „vnitřní podstatou sociální práce je její 

bezbrannost  vůči  pokřivení  psychoterapií  či  politikou“.  Profesionál  v sociálních  profesích 

„nemůže nikdy zapomenout,  že je živoucím ztělesněním veřejného mínění,  jež  nesmí být 

potupeno“ (Nokes, 1967, str. 32). 

     Lipského pojem „úředníka první linie“5 (street level bureaucrat) (1980) shrnuje určité 

zoufalé naděje (jak technické, tak ideologické) sociálních pracovníků. Lidé často nastupují 

do veřejného zaměstnání, „a tím přinejmenším přijímají závazek k určité službě. Přesto jim 
4 Indeterminismus – názor odmítající vždy platnou příčinnost.
5 Překlad pojmu dle: Musil, L. „ráda bych Vám pomohla, ale“ Dilemata práce s klienty v organizacích. 
Vyd. 1. Brno: Marek Zeman, 2004. ISBN 80-903070-1-9, (s. 47).



pravá podstata práce zabraňuje přiblížit se k ideálnímu pojetí své práce. Ohromný celkový 

počet případů a nedostatečné zdroje, spojené s nejistotou  ohledně metod a nepředvídatelností 

ohledně klientů, maří jejich úsilí, jakožto pracovníků ve službách“ (část xii). Je zde pocit, 

že  nejsou  ovládány  buďto  výsledky  nebo  suroviny  (okolnosti  klienta).  Takže  přesto, 

že se zdá, že profesionálové v sociální práci mají značnou míru svobody a volnosti jednání, 

napětí a nejistota v práci je vede k přijetí rutinizovaných, omezených a pravidly ohraničených 

praktik Smith 1981). Smith (1981, str. 49) ve svých studiích vskutku dospěl k přesvědčení, 

že „jednání profesionálních sociálních pracovníků bylo…spíše předvídatelné“.

    

4.Vzestup manažera sociálních služeb a byrokratické kontroly
     

     Slabina „profesionálního projektu“ sociálních pracovníků a  jejich neschopnost rozvinout 

technologii,  jež  je  buďto  prokazatelně  účinná  nebo  podstatná  pro  většinu  práce, 

tak jak je vymezena, znamená, že je vhodné, aby širší kontrolu a organizaci osobních služeb 

měli  manažeři.  „Tam,  kde  je  slabý  profesionální  prvek,“  píše  Mishra  (1981,  str.  129), 

„mohou  mít  služby  větší  sklon  k byrokratizaci.“  V  dobách  nejistoty  a  změn,  „jakákoliv 

skupina  s jasnou  představou  toho,  jak  postupovat,  musí  být  dobře  umístěna, 

aby  získala  silnou  pozici“,  což  je  přesně  to,  co  udělali  manažeři  sociální  péče  podle 

Glastonburyho a kol. (1980, str. 40).

     Přestože většina manažerů je kvalifikovanými sociálními pracovníky, jejich dovednosti 

a zájmy se posunuly a byly podporovány směrem k na managementu založeným postupům 

a  idejím.  V 70.  letech  20.  stol.,  napříč  všemi  zdravotnickými  a  sociálními  službami, 

byl kladen důraz na zavedení manažerské kontroly a dosahování administrativní racionálnosti, 

užíváním idejí  odvozených z podnikového řízení (Cawson 1982, str.  84; Kakabadse 1982, 

str. 42 a 51). Zejména pak Seebohmská zpráva6 a rané návrhy na formu odborů sociálních 

služeb  získaly  inspiraci  z modelů  průmyslové  formy  (Glastonbury  a  kol.  1980,  str.45; 

Leonard  1978,  str.  47).  Toto  podnítilo  vzestup  manažera  sociálních  služeb. 

„Není  překvapením“,  poznamenává  Glastonbury  a  kol.  (1980,  str.  71),  „…  zjistit, 

že management rozvíjí  široký rozsah kontrolních postupů jak pro své vlastní zabezpečení, 

tak  pro  to,  aby  se  vyrovnali  s pokračující  nestabilitou  v první  linii.“  Proto  manažeři 

a byrokratická organizace vycházejí ze specifického kontextu, v němž se ostatním profesím 

a jejich postupům nedaří mít přesvědčivý nebo přijatelný vliv na práci, tak jak ji vnímají ti, již 

6 Seebohm Report, (1968), Report of the Comittee on Local Authority and Allied Personal Social Services, 
Cmnd 3703, HMSO, London.



formulují  legislativu,  poskytují  zdroje,  či  schvalují  odezvy.  V tomto smyslu  mají  sociální 

pracovníci takovou organizaci, jakou si zaslouží. A tak je Bamford (1982), sám manažerem, 

oprávněný  napsat,  že  záměrem  jeho  knihy  o  řízení  sociální  práce  je  „rozvíjet  tvrzení, 

že schopný a citlivý management může mít nesmírný vliv na kvalitu běžné praxe“ (str. 1) 

a zakončuje tvrzením, že nezávislost sociální práce a schopnost dělat rozhodnutí je nezbytně 

omezená skrze očekávání agentury, politická omezení a dostupnost zdrojů (str. 171 – 172). 

„Je  důležité“,  shrnuje  Bamfort,  „že  velký  objem plánování  a  tvorby  politiky  by  měl  být 

centrálně zachován“ (str. 186). 

     Vzestup manažera  sociálních služeb měl  množství  významů a důsledků pro sociální 

pracovníky,  jejich  praxi  a  organizaci.  Těmito  důsledky  se  budeme  zabývat  v následující 

posloupnosti:

(i) Manažerské vymezení sociálních služeb a sociální práce

(ii) Typy pracovníků a jejich výcvik 

(iii) Forma organizace

(iv) Stanoviska a zkušenosti sociálních pracovníků v odborech sociálních služeb

(v) Formy profesní organizace pro sociální pracovníky: sjednocení.

(i) Manažerské vymezení sociálních služeb a sociální práce

     Manažeři  vymezují  „úkolové  prostředí“  takovým  způsobem,  aby  bylo  v souladu 

s politickou a legislativní perspektivou agentury, zatímco by v tom samém čase odpovídalo 

jejich vlastním technickým dovednostem a porozumění. Například skrze redefinování práce 

jakožto  směřující  přímo  vpřed,  postrádající  jakoukoliv  podstatnou  nejistotu,  jež  může 

přetěžovat rehabilitační zdroje organizace, pak jediná možná ponechaná kontrola v takovéto 

práci připadá těm, jež na prvním místě činí rozhodnutí, aby předepsali a podhodnotili práci. 

Toto je údělem služeb nabízených seniorům a handicapovaným. Hodnota a stabilita manažerů 

upravuje vztah s jejich prostředím. Úsilí kolem omezení nejistoty bere na sebe často podobu 

standardizování  úkonů,  aby učinili  práci  více jednotnou, a  tím pádem snadněji  řiditelnou. 

Takže, předtím než obvodní lékař telefonicky oznámí nemoc, měl by vypsat neschopenku. 

Musí být svolány porady, pokud se vyskytne případ, v němž je podezření z „nenáhodného“ 

zranění. Manažeři jsou poté těmi, již dělají řadu klíčových věcí:

(a) Vymezují charakteristiky praxe; rozvíjejí prostředí, postupy a úkoly, jež pomáhají řešit 

racionální záležitosti.



(b) Koordinují a sjednocují pracovníky a jejich práci, již naprogramovali a rozdělili.

(c) Představují „formu“ a „tvar“ pro různá úsilí pracovníků základní úrovně.

(d) Kontrolují zdroje (např. počet hodin domácí péče).

(e) Sestavují normativní strukturu organizace.

     Tyto aktivity jsou skutečným prostředkem kontroly. Manažeři oddělují jakoukoli existující 

nejistotu  do  procesu,  takže  poté  jejich  „akt“  sestavování  systémů  praxe,  kontroly 

a rozdělování zdrojů, jež určuje práci podřízených, zůstává hlavním svobodným aktem celé 

branže.  „Jazyk  rozumové  tvorby  politiky  je  stylem  projevu  rozsáhlého  podniku“ 

(Cawson  1982,  str.  84),  užívaným  manažery  sociálních  služeb  k omezení  moci 

„profesionálů“.  Politika  je  prostředkem uplatňování  kontroly.  „Manažerismus“  je  součástí 

poválečného důrazu na rozumové postupy managementu v sociální práci. Takto Seebohmská 

zpráva  (str.  184)  věří,  že  „účinné  uplatňování  zmocněné  autority  nezbytně  znamená, 

že  ústředí  by  mělo  vytvářet  naváděcí  instrukce  všeobecné  politiky“.  Postupy,  manuály 

a  kontroly  vážou  praxi  k logice  managementu.  Plánování  práce  je  strategií  kontroly. 

Od  pracovníků  je  toho  méně  požadováno;  mají  méně  zodpovědnosti,  méně  iniciativy, 

méně volnosti jednání a menší vynalézavost. A na oplátku je méně dáváno; méně kontroly, 

méně moci, méně peněz.

(ii) Typy pracovníků a jejich výcvik

     Perrow (1965, str. 947 – 948) tvrdí, že „změna chápání podstaty lidského materiálu“ 

vede  „k  různým koncepcím  úkolů,  jež  by  měly  být  vykonávány  podle  nich  či  pro  ně“. 

Ve  významných  oblastech  sociálních  služeb  a  sociální  práce,  jež  jsou  vnímány 

jako přímočaré a schopné řízení skrze kombinaci úkolu rutinizace,  předpisů a dostupných 

zdrojů, existuje menší potřeba nátlaku terénní práce, aby byl zcela osazena „profesionálně“ 

orientovanými profesionály. 

 Satyamurti (1981, str. 185) tvrdí, že rozšíření pocitu, že staré schopnosti v případové práci 

jsou ztraceny díky reorganizaci,  spojené se zvětšením velikosti organizace,  vedlo radikály 

k tomu,  že  odkazují  na  svá  oddělení  jako  na  „Seebohmské  továrny“,  „s  jejich  vedlejším 

významem - posun od živnostenské práce k manufaktuře montážních linek“. Když studenti 

vyšli z výcviku se základní profesionální kvalifikací, článek v Social Work Today (1. 8. 78) 

podotýká,  že  „vstoupili  na  oddělení,  kde  byli  systematicky  zmechanizováni 

a  odosobněni“.  Případová  práce  byla  často  viděna  jako  nepodstatná  a  nevhodná. 



Avšak  zde nebyla žádná nová dovednost,  jež by převzala  její  místo,  žádný nový postup 

nebo  systematická  soustava  vědění.  Sociální  pracovníci  strávili  značné  množství  času 

rutinními úkoly a  administrativní  prací,  zahrnující  jen malé dovednosti  (Satyamurti  1981, 

str.  185).  A  s takovýmito  změnami  podoby  praxe,  nepozorujeme  pouze  zjevné 

zmechanizování  profesionálního  pracovníka,  ale  též  vzrůstající  využívání 

„nekvalifikovaných“ pracovníků - asistentů sociální práce v sociálních službách a pomocnou 

sílu v probační službě.          

     „Manažerismus“ prokázal, že je všeprostupující a zdá se, že zvrátil mnoho nadějí raných 

stoupenců  Seebohmské  zprávy.  Očekávalo  se,  že  po  reorganizaci  by  se  sociální  tradice, 

nabízející  rutinní  služby  agentury,  podřídila  důmyslným  dovednostem  nezávislých 

a  individualizovaných  praktik  profesionálů.  Nakonec  by  mnozí  tvrdili,  že  zvrat  nastal: 

že  nyní,  nejen práce  se  seniory  a  handicapovanými,  jež  je  stále  vedena  byrokraticky, 

ale  mnohem  více  v péče  o dítě,  duševní  zdraví  a  práce  s rodinou,  má  zvýšený  sklon 

k předurčení  manažery.  Hey  (1977,  str.  17)  popisuje  úřady  sociálních  služeb  jako  „větší 

a lepší sociální úřady“. Vyjádřeno jiným způsobem, pracovník, jenž je nyní upřednostňován 

řídícími  pracovníky  má  spíše  charakteristiky  starého,  nekvalifikovaného  sociálního 

pracovníka, nežli nově kvalifikovaného držitele CQSW7.

     Mnoho vedoucích sociálních služeb by rádo vidělo výcvik více spjatý s jejich vlastními 

úřady  tak,  ať  je  vytvářen  přizpůsobivý,  více  slučitelný  druh  terénního  pracovníka. 

Mary  Hope  (1977,  str.  26),  školící  pracovnice  úřadu  sociálních  služeb,  napsala, 

že  „s  ohledem  na  vhodnost  pracovního  výcviku,  je  téměř  všeobecně  potvrzeno, 

že CQSW připravuje studenty na úkoly, jež není možno plnit v rámci  běžných místních úřadů 

organizace odboru sociálních služeb“. Shaw a Walton (1978), věří, že „vedoucí jsou občas 

sváděni  k tomu  požadovat  „úhledně  balené“  sociální  pracovníky,  vyškolené  k tomu, 

aby bez diskuze následovali  pravidla“.  A skupina patnácti  vedoucích CQSW kurzů řekla, 

že to co odbory chtěly, byl „poddajný technik“, jež by bez diskuze trpělivě realizoval postupy 

agentury (Akhurst 1980). Kakabadse (1982) potvrzuje tyto obavy. Z jeho studií  terénních 

pracovníků  se  zdá,  že  „poselství  předávané  pracovníkovi,  jež  opouští  svou  organizaci, 

aby se setkal s klientem, je dodržovat již ustanovené normy a regulace“ (Kakabadse 1982, 

str.112) nebo jak uvádí jeden pracovník „naučil jsem se, že jsem v prvé řadě úředníkem místní 

správy a až poté sociálním pracovníkem…nikdo nemůže jednat mimo zákon a nikdo nemůže 

jednat mimo jejich politiku“ (str. 114).

7 The Certificate Quality Social Work (CQSW).



     Jistě  zde  nyní  existuje  model  pro  výcvik  pracovníků  dle  stylu  managementu. 

„The Certificate of Social Service“ (CCS), je méně náročnou kvalifikací než CQSW, založený 

na   jednodenním  výcviku,  prováděném v průběhu  činnosti.  Toto  bylo  původně  navrženo 

pro  asistenty  v sociální  práci,  organizátory  pomoci  v domácnosti,  rezidenční  pracovníky 

– lidi, jež často pracují v předepsaném stylu s „druhou třídou“ skupin klientů (např. se seniory 

a handicapovanými). Pokud jsou aktivity sociálního pracovníka více omezené a vystavené 

kontrole, pak z toho vyplývá, že CSS typ výcviku bude v manažerském duchu. 

     Zatímco výcvik je přiměřenou zkušeností pro ty, již plní předepsané úkoly, profesionální 

vzdělání nasvědčuje tomu, že profesionálové jednající autonomně, by také měli být schopni 

tázat se a rozumět „důvodu proč“ se věci stávají. CSS kurzy vyškolují lidi. „Výcvik ovlivňuje 

získávání  vhodných  odhadů  a  návyků  jak  reagovat  v omezených  konvenčních  situacích; 

postrádá  širší  poznávací  významy  vzdělání“  (Peters  1966,  str.  33).  Současná  existující 

stanoviska  k sociální  práci,  zastávaná  manažery  sociálních  služeb  je,  že  vhodný  terénní 

pracovník je spíše produktem výcviku a ne vzdělání. Tak jak uvádějí dva vedoucí odborů 

sociálních  služeb,  přinejmenším  CSS  vyškoluje  lidi  „dělat  práci,  jež  se  po  nich  žádá“ 

(citováno v Jonesovi 1983, str. 118). 

     Přehled CCETSW (1983) pracovní skupiny, Qualifying Teaching Policies Paper 20:1, 

se pokouší posunout výcvikové záležitosti o stupeň dále. Doporučuje vyřazení CSS a CQSW 

a jejich nahrazení jednou základní kvalifikací pro všechny terénní pracovníky a rezidenční 

pracovníky. Nově navrhovaná kvalifikace, jež se odvolává na manažery odborů sociálních 

služeb, je spíše jako základní výcvikový koncept vyžadovaný v CSS. „Rozlišení mezi sociální 

prací  a  sociálními  službami“,  prohlašuje  tato  pracovní  skupina,  „jež  bylo  podstatné 

v minulosti,  se  nám nyní  jeví  jako  nevhodné“  (str.  3).  Ačkoliv  rada  připouští,  že  je  zde 

potřeba respektovat nezávislost vzdělávací instituce, dává přesto podnět k tomu, aby „návrhy 

na  vzdělání  a  výcvikové  programy,  předložené  radě  ke schválení,  byly  podpořeny 

jak  zaměstnavatelem,  tak  profesionálními  zájmy  a  nebyly  prostě  jen  sestaveny 

a  představovány  vzdělávacími  institucemi“  (str.  7).  V podobném  duchu  ,the  Standing 

Conference  Certificate  in  Social  Service,  (1983)  navrhuje  model  integračního  výcviku 

v osobních sociálních službách. „Výcvik by měl být založen na rozboru úkolů, dovedností 

a znalostí, vyžadovaných tak, aby vyhovovaly cílům služeb“ (str.1) a měl by být více vztažen 

k pracovním požadavkům, se studenty vybíranými jak agenturami, tak kolegy (str. 6 a 2).

(iii) Forma organizace



     Styl  organizace  „předurčuje  druh  politiky,  jež  může  být  efektivně  uplatněna“ 

(Webb a Wistow 1982, str.  20).  „Mechanistické“ formy organizace se hodí k manažersky 

založeným postupům. Black a kol. (1983, str. 201) si všimli, že ústřední management úřadů 

sociálních  služeb,  určuje  strukturu  -  a  to  v  „Aber“,  například  „odráží  touhu  vrchního 

managementu zavést  po celém hrabství  jednotnost“  v oblastních týmech.  Různá spojování 

centralizace  a  formalizace  uvnitř  pyramidálních  a  hierarchických  mocenských  struktur 

se stala převažujícím vzorem organizace pro většinu odborů sociálních služeb. S tímto typem 

struktury jsou manažeři schopni (i) určovat úkoly a rozdělovat zdroje, a (ii) koordinovat řízení 

a  vztahy mezi  těmito dvěma a těmi,  jež provádějí  práci.  Manažeři  „vytvářejí,  ko-ordinují 

a kontrolují“ dělbu práce (Johnson 1977, str.  97).  Sociální pracovníci stále více nacházejí 

sami sebe ve světě manažerské manufaktury: postupy managementu při nakládání s případy, 

určování  žebříčku  priorit,  posudkové  formuláře,  praktické  manuály,  pořadí  postupů. 

Při  plnění  takovýchto  úkolů,  nejenže  je  účinněji  veden  sociální  pracovník,  ale  také  jeho 

„schopnosti  jsou  redefinovány,  aby  se  slučovaly  se  schopností  managementu  kontrolovat 

lidské zdroje“ (Lee 1982, str. 29).

     Dle Glastonburyho a kol. (1980, str. 71), v odboru sociálních služeb jednoho hrabství, 

měli přes 400 různých formulářů a několik stovek stran detailních administrativních instrukcí. 

Jones (1983, str. 123-124) zmiňuje odbor sociálních služeb v Gateshead, mající 96 formulářů, 

jež  používají  sociální  pracovníci,  protože  odbor  hledá  způsob  „jak  usměrňovat  aktivity 

sociálních pracovníků v jejich přímém kontaktu s klienty“. Jak se ze sociálních pracovníků 

stávají  více  jakoby  „potulní“  úředníci,  s formuláři  a  seznamy,  jež  řídí  obsah  praxe  mezi 

pracovníkem  a  klientem,  má  pracovník  méně  a  méně  prostoru  pro  „manévrování“. 

Bezprostředně  za  přísnějšími  postupy,  více  kategorické  posudkové  formuláře  a  stupnice 

priorit, následovalo užívání počítačů a s tím spojené „značkování  více krabic“, se zdá být čím 

dál  tím  běžnější  v úřadech  sociálních  služeb.  Například  v Gatesheadu,  Jones  (1983, 

str. 127-130) zaznamenává, že se zavedením počítačů mělo zlepšit vedení práce, nabízející 

větší kontrolu nad tím, co dělá sociální pracovník a přinášející „velmi potřebnou disciplínu 

v registrování  případů“.  V tomto  administrativou  zaplněném  prostředí,  pracovníci  cítili, 

že mají jen málo nezávislosti; jsou předepsány formy posuzování případů, přibývá kontrol 

a  pracovníkům  je  „neustále  připomínána  jejich  prvořadá  zodpovědnost  vůči  agentuře“ 

(Black a kol. 1983, str. 204-208). Ve více specializovaných oblastech se kontrola posunula 

také více do ústředí. Shearer (v Glastonburym a kol. 1980, str. 80) popisuje, jak jeden úřad 

sociálních služeb používá „dvě  velké impozantní červené knihy“ pravidel a směrnic pro užití 

v práci  na  případech,  týkajících  se  péče  o  dítě,  jež  musí  být  dodržovány  do  písmene. 



Všeobecně byla hlavní reakcí úřadu sociálních služeb, na problém „nenáhodného“ zranění 

u dětí, ta administrativní, v níž postupy působí jako administrativní kontrola nad sociální prací 

(Glastonbury a kol. 1980, kapitola 7).

     Ve svém výzkumu Kakabadse (1982, str. 7) předpokládá, že Seebohmské návrhy vedly 

ke  zvýšení  byrokracie  v odborech  sociální  péče,  navzdory  mnoha včasným doporučením, 

že by se sociální organizace měly vyvarovat „mechanistické“ podoby a jít za více flexibilní, 

„organickou“ formou struktury (např. Algie 1970; Barter 1969). Nicméně pouhé doporučení 

na  formu  struktury,  postrádá  pointu,  že  jednotlivé  organizační  struktury  představují  druh 

kontroly,  vykonávaný specifickou profesní  skupinou.  Různé skupiny prosazují  různé typy 

kontroly  nad  jejich  prací  a  proto  vyžadují  různé  typy  organizace.  Kontrola  založená 

na odborné znalosti a dovednosti, vedoucí ke strukturám upřednostňovaným profesionálními 

skupinami, nemůže být jednoduše doporučena jako vhodnější. Kakabadse (1982, str. 64-65) 

vidí  množství  rutinní  práce  v úřadech  sociálních  služeb  jako  dobrý  ukazatel  stupně 

přítomného usměrňování a dodržování norem. Zdá se, že pracovníci úřadu sociálních služeb 

vidí své úřady „jako centralizované, na základě rozhodnutí přijímaných“ v „každodenní práci 

…omezené  pravidly  a  postupy,  vedoucí  ke  zdání  rutinnosti“.  Kontroloři  byli  považováni 

za mocně zapojené do rozhodování. Všeobecně „respondenti označili, že způsob, jakým jsou 

organizace  zavedené,  má  málo  co  do  činění  s jejich  profesionálním  výcvikem  a  zájmy“ 

(Kakabadse 1982, str. 67). „Pro sociální pracovníky“, poznamenává Satyamurti (1981, str. 23) 

„byly zákonné povinnosti rámcem, v němž byly vymezeny jejich cíle; pro vedoucího vytvářejí 

cíle  sami  o  sobě“.  Crompton  a  Jones  (1984,  str.  226)  rozpoznávají  to,  čemu  věří, 

že dlouhodobá tendence manažerů, aby  mohli centralizovat kontrolu „nejen pracovní síly, 

ale též investic, politiky a rozhodnutí“, se tak stane spíše soustředěnou než rozptýlenou.

(iv) Stanoviska a zkušenosti sociálních pracovníků v odborech sociálních služeb

                                                       

     Většina  zaznamenaných  terénních  pracovníků  popisuje  úřady  sociálních  služeb 

jako byrokratické. Existuje zde všeobecný pocit,  že je až příliš  vedeno a  praxe omezena 

(Jones  1983,  kapitola  7;  Satyamurti  1981;  Stevenson  a  Parsloe  1978,  str.  315),  terénní 

pracovníci  cítí,  že  jsou  pouhými  kolečky  v rozsáhlém  odborovém  stroji.  Cawson  (1982, 

str. 97) věří, že „manažerismus… v sociální práci zašel dále, než v jiných oblastech sociální 



politiky“.  Black  a  kol.  (1983,  str.  202)   ve  studii  úřadů  sociálních  služeb,  opakovaně 

vypozorovali,  že  se  pracovníci  cítili  omezeni  pravidly  a  centrálně  řízeni,  že  „sociální 

pracovníci  nebyli  pány  svého  osudu“,  což  vyústilo  v pocity  „bezmocnosti“,  „frustrace 

a rozladění“ (str. 215).

     Respondenti v Kakabadsově studii vidí svůj úřad jako formalizovaný. Terénní pracovníci 

vidí sami sebe „ne pod kontrolou svého obsahu práce“ (1982, str. 64), omezené a postrádající 

„informace  o  plánech  a  programech  organizace“,  což  je  dokladem  všeobecných  pocitů 

anonymity vůči managementu (str. 107). Terénní pracovníci, jež mají pocit, že mají alespoň 

trochu  moci  ovlivňovat  management  či  uskutečnit  změnu,  se  stali  „ochotnými  vinit 

management  z nepřijatelných stránek jejich situace“ (Mattinson a Sinclair  1979,  str.  279). 

Převaha takovýchto negativních stanovisek naznačuje, že zde existuje přinejmenším slovní 

odpor terénních pracovníků vůči kontrolním postupům managementu. Takovýto nedostatek 

ideologické  kontroly  si  žádá,  aby  manažeři  užívali  méně  choulostivé  formy  moci, 

včetně „tažné pozice“, a zavedení méně kvalifikované a více „poddajné“ pracovní síly.

(v) Formy profesní organizace pro sociální pracovníky: sjednocení

     Vytvoření organizací sociální práce podél linií podnikového řízení, spojené s posunem 

vnímání  terénního  pracovníka  směrem  od  nezávislého  profesionála  k  zaměstnanci  místní 

správy, povzbudil mnoho pracovníků se základní kvalifikací, aby se raději spojili do odborů, 

než  profesionálních  organizací.  Role  a  moc  odborů  byla  více  a  více  důležitou  dimenzí 

pracovních  podmínek  a  praxe  mnohých  zaměstnanců  úřadů  sociálních  služeb 

(Parry a Parry 1979, str. 43-44).

     Není náhodou, že k prvním velkým stávkám v sociální práci došlo ke konci 70. let 20. stol, 

když  „počáteční  prach  usedl“  na  úřady  sociální  služeb  a  jejich  pravá  podoba  začala  být 

zřejmá. Organizování podél profesionálních linií dává podnět k tomu, že sociální pracovníci 

vidí  sami  sebe  tak,  že  dosáhli  určité  kontroly  nad  svou  vlastní  praxí.  Obrat  k odborům 

ukazuje, že zájmy terénních pracovníků již nejsou stejné jako zájmy jejich zaměstnavatele. 

Jones (1983, kapitola 7) ve svém přezkoumání sociálních pracovníků,  jakožto potenciálně 

„nesnadně  zvladatelných  zaměstnanců“,  shrnuje,  že  zaměstnavatelé  a  manažeři  věří, 

že by profesionální pracovníci „měli být nekriticky oddaní politice hrabství“. Při sestavování 

organizací a postupů k zabezpečení konformity pracovníka, je profesionální nezávislost rušivá 

a „odborářství“ se jeví jako vhodnější forma organizace pracovníků (Jones 1983, kapitola 8).


