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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.

9. Kontrolování významu sociální činnosti 
(Controlling the Meaning of Welfare Work), s. 122-140

V deváté kapitole dochází k syntéze empirické a teoretické roviny předchozích částí práce,  

což poskytuje inovativní pohled na zkoumanou problematiku. Úvod kapitoly přináší úvahy  

nad utvářením podoby praxe sociální práce, jež ovlivňují zájmy dvou profesních skupin –  

sociálních  pracovníků  a  manažerů  sociálních  služeb,  přičemž  každá  skupina  uplatňuje  

rozdílné  profesní  strategie  kontroly  práce.  Vlivy  obou profesních  skupin  jsou  popisovány  
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.



v rámci  jednotlivých  témat.  První  téma  ,Typy  reakcí  v jednotlivých  druzích  případů, 

analyzuje autonomii jednání sociálního pracovníka s určitými cílovými skupinami. Autonomie 

jednání pracovníka zahrnuje kontrolu  (nad „ materiálem“- při vymezování klientů a reakcí),  

kterou  pracovník  buď  disponuje  (pak  jde  o  ,profesionální  kontrolu,),  nebo  nedisponuje  

(moc  má  management  organizace,  tzv.  ,manažerská  kontrola,).  V organizacích  sociálních 

služeb se stále více prosazuje profesní skupina manažerů, jež omezuje autonomii sociálních 

pracovníků  ve  významných  oblastech  organizace  (s  vysokou  mírou  nejistoty),  což  je  

například oblast péče o dítě. U této cílové skupiny je nezávislý úsudek profesionála postupně 

nahrazován předurčenými postupy skrze centrální kontrolu reakcí. Menší omezení profesní  

praxe existují  v oblastech pro organizaci  méně důležitých  -   například v  péči  o  seniory  

a  handicapované.  Zde  se  uplatňuje  nepřímá  kontrola  prostřednictvím  ideologické  

hegemonie2. O rovnováze manažerské a profesionální moci pojednává druhé téma s názvem 

,Šíření, výskyt a vývoj reakcí,. V další části autor zkoumá vztah mezi typy činností, problémy,  

pracovníky             a cílovými skupinami organizací sociálních služeb a následně vyvozuje, že  

na určování obsahu praxe nemají zásadní vliv sociální pracovníci ani klienti, ale ta profesní  

skupina,     která je  schopna určit  způsob vnímání  klientů,  což  jsou dle  autora manažeři  

organizací sociálních služeb. Manažeři aktivně vymezují význam praxe sociální práce, a to  

skrze  standardizaci  práce  a  strukturu  organizace,  jež  ovlivňují  vnímání  klientů,  způsoby  

reakcí               u sociálního pracovníka a určují význam jednotlivých klientských skupin.  

Navazující  čtvrté  téma  ,Šíření  a  rozdělování  terénních  pracovníků  a  klientských  skupin,  

pokračuje ve zkoumání významu vymezování klientely i reakcí pracovníka, což je ilustrováno 

na dvou skupinách                 (1. péče o rodinu a dítě a 2. péče o seniory a mentálně  

handicapované).  Z výsledků výzkumů vyplynulo,  že  v oblasti  práce  se  seniory,  na základě  

určení  manažerů,  se  uplatňují  méně  kvalifikovaní  pracovníci  (sociální  asistenti),  kteří  

vykonávají vymezené rutinní činnosti. Kvalifikovaní pracovníci se častěji vyskytují v oblasti  

péče o rodinu a dítě, kde mají větší možnost autonomního rozhodování, protože manažerské  

techniky nemohou reakce pracovníka plně předurčit. Ale i v této oblasti narůstá vliv kontroly  

manažerů, protože úspěchy sociální práce nesplnily společenská očekávání. Ve shrnutí autor  

poukazuje na podstatu profese sociální práce, kterou je vymezení obsahu profesní praxe, jež  

determinuje  chápání  klientely   a  způsobů  práce  s ní.  O  podstatě  profese  sociální  práce 

vypovídají právě omezení profesní praxe (ona manažerská kontrola), kterým však v diskusích 

o  sociální  práci  není  přikládána  patřičná  pozornost.  Přihlédnutím  k často  opomíjeným 

skutečnostem  utváření  organizací  sociálních  služeb  můžeme  odhalit  některé  příčiny  

2 Myšlení a jednání pracovníků determinuje ideologie organizace a její manažeři (viz. originál s. 112).



současného postavení sociální práce                 jako profese a snad i nástroje pro jeho  

zlepšení.  

     Předešlé kapitoly vymezily řadu konceptů, jež mohou být užity k pochopení organizace 

pracovníků a jejich práce v osobních sociálních službách:

1. Kontrola postaty a vymezování práce.

2. Kontrola obsahu práce.

3. Kontrola organizací pracovníků a práce.

4. Moc odvozená od takovýchto kontrol.

5. Možný  konflikt,  jenž  existuje  mezi  profesními  skupinami  soutěžícími  o  dosažení 

kontroly nad obsahem práce.

     Tyto ideje a koncepty nabízí šanci na normální výklad podstaty řady fenoménů, včetně 

šíření  a  rozlišování  sociálních  pracovníků,  jejich  praxe  a  vzory  odpovědí  v jednotlivých 

případech. Vysvětlování, tak jak je zahrnuto, počíná zahrnovat myšlenky, týkající se podstaty 

sociální  práce  a  její  organizace.  V tomto  případě  jsou  vytvořeny  spojení  uvnitř  stejného 

pojmového  schématu  mezi  (i)  prací,  (ii)  profesními  skupinami,  jež  se  pouští  do  práce 

a (iii) vztah mezi těmito skupinami, včetně jejich organizace.

     Co se odehrává v politice profesní kontroly není zcela odloučeno od toho, co se odehrává 

v  praxi  terénního  pracovníka.  Zkoumání  případové  praxe  sociální  práce  s odkazem 

jen na „profesionální“ koncepty sociální práce, neumožňuje vytváření širších spojení mezi 

praxí sociální práce a organizací sociálních pracovníků. Místo vnímání organizace sociálních 

pracovníků jakožto neblahého omezení  praxe,  může  být  organizace  sociálních pracovníků 

vnímána jako vyšší úroveň vyplývající z těch samých pojmových součástí,  jež se objevují 

na „mikroúrovni“ individuální praxe. Pozorovatelný v takovémto výkladu je názor, že sociální 

práce a ti,  jež ji  „nárokují“ jako svůj „profesionální zájem“, nejsou jedinými soudci toho, 

co je „nejlepší“ a „správné“ ve jménu sociální práce. Definice sociální práce spíše vycházejí 

z konkurenčních  názorů  rozdílných  profesních  a  zájmových  skupin  (srov.  Glastonbury 

a kol. 1980, str. 26).

     Tento pohled sociálních profesí a jejich práce naznačuje, že právě sociální práce nemá 

základní  kvality,  jež  umožní  utvořit  univerzální  definice,  že  sociální  práce  nemá  žádnou 

esenciální podstatu, jen čeká na to, až bude vyjádřená pomocí těch profesních skupin, jež věří 

samy sobě, že jsou v pozici vyřknout pravou podstatu práce. Terénní pracovníci a sociální 



manažeři  reprezentují  dvě  profesní  skupiny,  jež  užívají  různých  strategií  k ustanovení 

kontroly nad hotovou prací a takto jsou věci viděny jejich způsobem, s ohledem na jejich 

zájmy.  Kromě  vztahu  mezi  těmito  alternativními  strategiemi  a  jejich  rozdílnými 

„technologickými“ základy, se vynořuje podoba práce, dělba práce, styl užité technologie, 

struktura organizace a vymezení „suroviny“ (klienti, jejich potřeby a problémy).

Postup výkladu

     Během práce uskutečňované v jednotlivých případech (kapitola 53), jsou odkryty základní 

elementy,  jež  charakterizují  vztah  mezi  profesní  kontrolou  a  obsahem praxe.  Rozlišování 

tohoto  základního  vztahu  nenapomáhá  pouze  vysvětlení  šíření  typů  reakcí  přítomných 

v jednotlivých případech, ale může být též využita k vysvětlení širší řady fenoménů, včetně 

profilů  činnosti  (kapitola  44)  a  obecného  šíření  terénních  pracovníků  a  jejich  práce 

(kapitola  25).  Vysvětlení  nabízená  v kapitole  36 jsou  nyní  nahrazena  a  zahrnuta 

do „ekonomicky -  přecházejícího teoretického vysvětlení“,  popsaného v kapitole 6,  7 a 8. 

Výklad výsledků je předložen v následujícím pořadí:

1. Typy reakcí v jednotlivých druzích případů (objasňuje výsledky z kapitoly 5). 

2. Vzor  reakcí  a  jejich vývoj  během a mezi  případy (pokračující  objasnění  výsledků 

5. kapitoly).

3. Šíření aktivit mezi terénními pracovníky klientskými skupinami (objasňující výsledky 

kapitoly 4).

4. Šíření  a  rozlišení  terénních  pracovníků  a  jejich  klientských  skupin  (objasňující 

výsledky kapitoly 2).

1. Typy reakcí v jednotlivých druzích případů

3 5. k „Controlling the Content of Practice“ (výsledky výzkumů mj. poukazují na větší vliv manažerské kontroly 
při určování obsahu praxe sociální práce).
4 4. k „Who is Doing with Whom?“ (výsledky výzkumů mj. poukazují  na vliv charakteristik klientských skupin 
na určování obsahu praxe).
5 2. k „The Stratification of Social Workers and their Work“ (výsledky výzkumů mj. poukazují na souvislost 
mezi určitými cílovými skupinami klientů a určitými typy sociálních pracovníků).
6 3. k „Ditching the Dirty Work“ (výsledky výzkumů mj. popisují rozlišování sociální práce: na více prestižní – 
oblast péče o rodinu a dítě, a méně prestižní – oblast péče o seniory a osoby s mentálním handicapem).



      Během vedení jednotlivých případů, terénní pracovníci vnímají a chápou svou práci, 

a  poté  různými  způsoby  reagují.  Volnost  a  omezení  jsou  zakoušeny  či  rozpoznány 

díky  takovémuto  vnímání,  chápání  a  reakcím,  což  nám  něco  málo  naznačuje  o  objemu 

kontroly  práce,  jež  terénní  pracovníci  mají  nebo  jim  chybí.  Vnímání  a  chápání  jsou 

podněcovány  buďto  profesionály  a  osobními  teoriemi  o  praxi  nebo  organizačními 

a  administrativními  požadavky.  Kontrola  nad  obsahem části  praxe  je  tedy  zasazena  buď 

do profesionálního prosazování, nebo manažerských záměrů. Kontrola z hlediska sociálního 

pracovníka může být více  či méně dosažitelná kolem dvou dimenzí: 

(i) Kontrola  nad  „surovinami“  samotnými;  ta  je  rozsahem,  v  němž  pracovníkovy 

schopnosti a profesní technologie mohou mít předvídatelný efekt na klienty a jejich 

problémy. 

(ii) Kontrola nad způsobem, jakým jsou klienti vnímáni a chápáni a jejich nabídnuté 

odpovědi; ta je rozsahem, v němž jsou odpovědi sociálních pracovníků předepsány 

a formovány, buďto jednotlivým pracovníkem („profesionální“ kontrola) či jinými, 

zvláště  manažery,  buďto  přímo  (centralizovaná  kontrola  managementu)  nebo 

nepřímo (formalizovaná kontrola managementu).

     Rozsah kontroly zakoušené či svěřené sociálním pracovníkům nám umožňuje říci něco 

o jejich povolání a podstatě jejich praxe. Výsledky rozhovorů (kapitola 5) mohou být nyní 

vykládány  kolem toho,  zdali  jsou  či  nejsou  dvě  dimenze  kontroly  přítomny,  či  chybí 

v jednotlivých oblastech praxe terénní práce.  Takto pro terénní pracovníky jsou možné 

následující teoreticky možné pozice:

1. Terénní  pracovník  má  osobní  kontrolu  svých  prací  („profesionální  kontrola“) 

zahrnující:  (i)  „suroviny“,  to  jsou  lidé,  události  a  okolnosti,  jež  tvoří  případy, 

(ii) odezvy učiněné během práce s případem (neprogramované, jsou na pracovníkově 

volném uvážení).

2. terénní  pracovník  nemá  kontrolu  nad  obsahem  své  práce,  zahrnující:  (i)  chování 

„surovin“,  (ii)  odezvy  během  práce  na  případu,  buďto  v důsledku  organizačních 

omezení, struktury, podoby, pravidel a zdrojů (formalizovaná kontrola managamentu) 

nebo výslovné příkazy managerů (centralizovaná kontrola managamentu).

     Rozpoznání  síly  moci  či  slabosti,  co  se  týče  v rozsahu  kontroly  držené  terénními 

pracovníky  na  složky praxe,  nám nabízí  jasné  pochopení  profesního  postavení  sociálních 



pracovníků.  Pokud  existuje  slabá  kontrola  nad  obojím,  jak  nad  „surovinami“,  tak  nad 

odezvami  činěnými  v praxi,  pak  je  nepravděpodobné,  že  sociální  pracovníci  mají  práci 

definovanou tak, aby vyhovovala jejich profesním schopnostem nebo není pravděpodobné 

vytváření organizací, jež udělí kontrolu a moc jejich profesi. Mapování kontur kontroly praxe 

odhaluje, kde leží rovnováha moci mezi pracovníkem a vedoucím jeho agentury. Toto nám 

poskytly  výsledky  kapitoly  5  a  nyní  už  jen  zůstává,  abychom  popsali  ve  zřetelnějších 

termínech  profesní rozdíly, jež existují mezi terénními pracovníky a jejich vedoucími.

     Výsledky ukazují, že dva hlavní rozměry kontroly nad obsahem práce, byly v případě 

terénních  sociálních  pracovníků  všeobecně  omezené.  Profesní  schopnosti  a  techniky 

pracovníka,  přestože  často  pracovníci  usilují  o  nenaprogramované  odezvy,  všeobecně 

selhávají  v tom,  aby  lidi  a  jejich  situace  dostali  pod  dostatečnou  kontrolu.  V  případě 

takovýchto  selhání  byly  užity  jak  manažery,  tak  správci,  více  omezující  strategie. 

Užití  formálních  postupů  a  zákonných  prostředků  umožnilo,  aby  situace  byly  vnímány 

v užším slova smyslu, a tímto by pak mohlo být snadněji dosaženo kontroly. Reakce nejsou 

pracovníkův vlastní výtvor. Formálně programované reakce, jež se hojně vyskytovaly napříč 

všemi klientskými skupinami,  naznačovaly,  že manažerská kontrola je stálá  a převažující. 

Výsledkem takovéto slabiny je to, že terénní pracovníci jsou vystavováni kontrole odkudkoliv 

– buďto hybností vývoje případu („surovina“ jde svou vlastní cestou) nebo skrze manažery, 

již  stanovují  odpovědi,  ovlivněné  skrze  dělbu  práce,  zajištění  zdrojů,  postupů a  směrnic. 

Též  by  zde  měl  být  prvek  „vedoucí  znající  nejlépe“  –  forma  kolektivního  rozčarování 

nad manažerskými právy, organizační zjištění, že formální postupy jsou prověřeny „nejlepší 

cestou“, a to vytvářením nejméně vhodné odezvy.

     Samozřejmě zde existuje blízký vztah mezi slabinou kvalifikace sociálního pracovníka 

a  silnou  kontrolou  používanou  manažery.  V termínech  prosazování  práva  ke  kontrole 

a vymezení povahy práce, manažeři a sociální pracovníci představují dvě rozdílné profesní 

strategie. Obě užívají rozdílného technologického základu a jsou rozhodně užívány pro různé 

účely.  „Profesionální“  záměr a prostředky měly v sociální činnosti  menší úspěch nežli  ty, 

užívané  manažery.  Jak  uvádí  Pearson  (1975,  str.  56),  sociální  pracovník 

„i na nejzákladnějším stupni vykonávání práce zprostředkovává klientovu odpověď… nemůže 

s jistotou říci, že když udělá A, „způsobí“ B.“ Podobným způsobem přemítá jeden z mých 

respondentů:

     „Opravdu si myslím, že dosáhnu nějaké zvláštní změny; skrze to, co dělám, co zamýšlím, 

jako  třeba  zabránit  Barymu  v  krádeži.  Zamýšlím,  zkouším,  probírám  se  všemi  návrhy 

a on buď přestane nebo ne. Dosud nepřestal! Prostě to nevzdám.“



     V práci se seniory Goldberg a Watburton (1979, str. 94) vypozorovali: „Přes dvě třetiny 

případů, u nichž byla předepsána pečovatelská služba a občasná kontrola, je ještě před dalším 

posouzením ovlivnily neočekávané události, které byly mimo kontrolu sociálních pracovníků. 

    Důsledek na  „managamentu  založených“  technik  k dosahování  kontroly,  není  jen  to, 

že  je  omezena  kontrola  sociálními  pracovníky,  ale  též,  že  obsah  práce  je  předepsán, 

a to jak otevřeně („na autoritě založené směrnice“), tak skrytě (skrze administrativní podobu 

a strukturu). Zřejmá a skrytá kontrola se vyskytuje napříč všemi oblastmi práce, ale skutečné 

mísení  a  šíření  se  liší  nejvíce  mezi  prací  s dětmi  a  jejich  rodinami  na  jedné  straně 

a prací  se seniory a „slabými“ na straně druhé.

     Přímé a  obvyklé,  též  otevřené  manažerské  zapojení  do  praxe  terénních  pracovníků, 

bylo nejběžnější v péči o rodinu a dítě. Bylo tomu tak zvláště tehdy, když okolnosti chování 

jednotlivce  byly  jasně  propojeny  se  zákonnými  povinnostmi  agentury.  V rozhodujících 

situacích  byla  omezena  pracovníkova  volnost  v rozhodování,  s přímým  odvoláním 

na  směrnice,  politiku,  postup  a  manažerskou  autoritu.  Volnost  v rozhodování,  zvláště, 

nad  užitými  metodami,  byla  největší  v těch  situacích,  kde  výsledek  nebyl  rozhodujícím 

zájmem  agentury  nebo  tam  kde  na  tom  záleží,  jak  běžně  rozumíme,  pravděpodobně 

nepředstavoval organizaci s velkou nejistotou, v termínech jejích povinností. Jak jeden terénní 

pracovník uvedl, odkazující na užití rodinné terapie jako techniky práce:     

     „Můj oblastní vedoucí pracovník se nezajímá o způsob jakým to dělám, tak dlouho, dokud 

to dělám, tak dlouho dokud tam jsem a mohu říci, že tam jsem.“

     V takových  případech,  přestože  je  povoleno  jednat  způsoby  založenými  na  vlastní 

kvalifikaci  a  terminologii,  byly  terénní  pracovníci  v zásadě  nasměrováni  oddělením, 

kde působí a upozorňováni na to, co se děje. Přinejmenším v některých případech, nezajímalo 

dané  oddělení  to,  jak  pracovníci  zvládají  způsob  svého  začlenění,  což  je  zachyceno 

ve smutném povšimnutí jedné mladé a nově kvalifikované ženy: 

     „Bylo mi řečeno mým oblastním vedoucím pracovníkem, že nebudu moci pokračovat 

v kurzu (týdenní  workshop na  téma rodinné terapie).  Opravdu mě zajímá práce  s rodinou 

a vidím ji…tedy jako užitečný způsob nakládání s mnoha mými případy, víte. Řekl, že je mu 

líto, ale jestli se opravdu chci specializovat na tento typ práce, raději bych měla být v nějaké 

specializované agentuře. Byl to tedy luxus, jemuž jsme se nemohli oblastním týmem rovnat? 

Ptám se?“

     Když klienti začínají dávat najevo vlastnosti, jež organizace vnímá jako podstatné pro svou 

činnost, je sociálním pracovníkům odňata kontrola volného jednání. Případ pak byl umístěn 

v pevnější  struktuře  administrativní  autority  a  podpory.  Takže  například,  když  náctiletí 



spáchají přestupek nebo rodiče jsou podezřelí z toho, že jsou pro své děti hrozbou, se reakce 

terénního pracovníka podřizují  buďto procedurálním směrnicím nebo příkazům vedoucích. 

Cooper (v Glastobury a kol. 1980, str. 78) pozoroval, že v jednom odboru sociálních služeb, 

v průběhu  toho,  když  činí  rozhodnutí  v oblasti  péče  o  dítě  „v  němž  byly  zahrnuty 

přinejmenším čtyři články oddělení“ se sklonem vnímat rozhodnutí jako soustředěné do rukou 

komise  a  managamentu  v rozhodujících  oblastech  péče  o  dítě,  ztrácí  pracovník  kontrolu 

nad obsahem své vlastní praxe a následuje plány jiných.

     Parton (1979 a 1981) bral v úvahu podobné vlivy na práci v praxi péče o dítě, v případech 

podezřelého  neúrazového  zranění.  Zkoumal  narůstající  znepokojení  a  úzkost  obklopující 

zjištění, že je dítě týráno. Vztahuje k sobě ustanovení o zneužívání dítěte jakožto problému 

a  „morální  paniku“  vzbuzující  „jistých  vlivných  ekonomických  záměrů,  ideologické 

a materiální podstaty britské společnosti“ (1981, str. 394). V 70. letech 20. stol. byla rodina 

jakožto instituce vnímána, že je v „nebezpečí“, „obětí“ tolerantnosti 60. let 20. stol. Rozvíjel 

se pocit,  „že něco musí být učiněno“. Parton (1981, str.  393) cituje článek z The Sunday 

Times,  z  11.  listopadu  1973,  jež  obhajuje,  že  fyzické  ubližování  dítěti  „poraněně  děsí 

veřejnost  a  je  kategorií,  v níž  společnost  selhává  ve  smyslu  svých  povinností… tragédie 

Manicoliové si zaslouží pozornost, protože její smrt vyvolala národní skandál“. Spíše nežli 

vidět rodinu jako „zanedbávající“ či „nevhodnou“, což už tak bylo v případech 50. a 60. let 

20 stol., začaly být viděny jako násilné a deviantní, umožňující formám sociální kontroly být 

vhodnou  reakcí,  jejíž  zásady  znamenaly  nátlak  a  rozkazy.  Způsob,  jakým  byl  problém 

pojímán  a  způsob,  jímž  byly  ustanoveny  priority,  stále  více  ovlivňovaly  odbor  zdraví 

a  sociálních  služeb  (DHSS7).  To  v důsledku  ovlivnilo  vymezení  práce  a  praxe  manažerů 

a terénních pracovníků.

     V tomto  prostředí  mohou  být  deviantní  rodiny,  tak  přípustné  praktiky  sociálních 

pracovníků, kontrolovány a ukázňovány. „Morální panika související  se zneužíváním dětí, 

byla neoddělitelně související s debatami o podstatě a řízení sociální práce a zodpovědnosti 

sociálních  pracovníků…  Toto  je  nyní  hlavním  zájmem  profesionálů  a  oddělení, 

jež  je  zaměstnávají“  (Parton  1981,  str.  406).  Sociální  pracovníci  začali  být  nuceni  k více 

nátlakovému  vztahu  s velkým  množstvím  rodin.  Jejich  praxe,  jak  tvrdí  Holman, 

byla oprávněně podporována k tomu, aby byla více potlačující, zasahující a „osvobozující“. 

Parton (1981, str. 407) cituje Jordana ohledně změny role sociálního pracovníka: 

     „Toto je spojeno více s problémem vyšetření a postupování při obvinění ze zneužívání 

a  špatného  zacházení  s dětmi,  jež  je  konec  konců  jednou  z povinností  lokální  autority 

7 Department health and social services (DHSS).



sociálních pracovníků. „Toto se vyskytuje jako mnohem větší a udává tón veškeré jiné práci 

s dětmi „v ohrožení“. V „riziku“ začíná znamenat „v ohrožení rodičů“, spíše než „v ohrožení 

budoucí  péčí“…  sociální  pracovníci  stále  více  nebádali,  aby  jednali  jako  zachránci, 

zachraňující děti před zájmy a nezodpovědnostmi rodičů.“

     Praxe  sociálních  pracovníků  v oblasti  péče  o  dítě  a  práce  s rodinou není  jednoduše 

ponechána na profesionálním úsudku pracovníka. Pracovníkovo chápání jednotlivých případů 

a jeho reakce, jež jsou výsledkem „širších společenských procesů“, strukturálního rozvoje 

a  role  státu  (Parton  1981,  str.  409-410).  „Panika  nad  zneužíváním dětí  ovlivnila  priority 

oddělení,  pracovní  náplň  a  profesionální  praxe  v termínech  problémů  rodiny  a  dítěte. 

Takovéto směřování se nyní zdá být přijímáno jako přirozené pro ty na poli sociální práce“ 

(Parton 1981, str. 409). 

     Čistým výsledkem zvýšeného dohledu a přímé kontroly určitých rodin, podle Partona 

je „že odebrání dítěte od jeho rodičů je nyní viděno mnohem více jako první, nikoliv poslední 

možnost“ (1983, str. 392). Mezi březnem 1972 a březnem 1976, zde byl téměř čtyřnásobný 

nárůst v množství dětí odebraných ,Place of Safety orders,  (204 na 759). A zatímco pouze 

jedno novorozené dítě bylo nedobrovolně odňato z péče, 81 oddělení poskytlo v roce 1970 

evidenci,  ta  samá oddělení  v roce 1978 zaznamenala  takovýchto  odnětí  42  (Parton  1981, 

str. 392-393). Šetření z odboru zdraví a sociálních služeb poskytlo odhalení, že se o 27% 

zvýšil počet dětí, za něž byla převzata rodičovská práva mezi lety 1976 – 1979, počet vzrostl 

ze 14.500 na 18.400. V roce 1980 asi 41% z dětí v dobrovolnické péči a Anglii a Walesu bylo 

vystaveno rozkladu rodičovských práv. Praxe v sociální práci, zřejmě nefunguje v sociálním, 

politickém či profesním vakuu.

     Skryté metody kontroly pronikly do praxe se všemi klientskými skupinami. Nicméně práce 

se seniory a handicapovanými částečně podléhala nepřímým metodám kontroly a předpisů. 

Terénní pracovníci  opět měli  značnou volnost  v rozhodování  nad způsobem svých reakcí. 

Jejich jednání nebylo vymezeno v přesných detailech. Nicméně pracovníkovo vnímání klientů 

a způsob rozpoznávání a chápání jejich potřeb, byl upraven uvnitř systému formulovaného 

organizací a jejími manažery. Klienti byli viděni jako jednotlivci, jejichž potřeby mohou být 

rozpoznány a pokryty v termínech dostupných zdrojů; bylo s nimi rozmlouváno pro získání 

informací, jež by určily jejich vhodnost pro existující služby.

     Lee (1982) popisuje osvojení administrativně navržených systémů praxe a zodpovědnosti 

sociálními  pracovníky,  vidí  práci  více  a  více  vystavovanou  „  technologizaci  a  rutinnímu 

zmechanizování“.  Bamford (1982,  str.  38)  ve své knize adresované manažerům v sociální 



práci,  zmiňuje  užití  „Operačních  priorit  systémů“  v Úřadech  sociálních  služeb8, 

které  „poskytují  manažerům další  návazné  kontrolování  pracovních  operací“, stejně  jako 

náhled na vhodné odezvy z perspektivy agentury. Jedna z mých dotazovaných, kvalifikovaná 

sociální  pracovnice,  shledává  svou  práci  jako  předepsanou  a  její  vyhlídky  limitované, 

v případě  fyzicky  handicapovaných,  třebaže  věřila,  že  může  vidět  jiné  potřeby  a  metody 

práce:    

     „Agentura… ti nedává příliš mnoho času k personálnímu poradenství v případech jako 

jsou tyto. V systému zdrojů jsi jak příjemce, tak poskytovatelem omezeného rozsahu zdrojů 

a to je v zásadě to, jak se předpokládá, že budu tento případ řešit. Ale kdybych doopravdy 

mohla, tak bych poskytla poradenství Petrově matce.“  

     Telefonický  průzkum vedený Neillem (1982) se zaměřil na postupy a kritéria související 

s Part  III aplikovaným  v 33  místních  úřadech  v  GLC oblasti  na  podzim  roku  19779. 

Přestože  existovaly  obměny  ve  způsobu,  jímž  byly  Part  III  uchazeči  vymezeni,  rozbor 

poukazuje na vztah mezi případovou praxí, procesem rozhodování a „důležitými potřebami 

a zájmy organizací“ (str. 241). Úlohu, jež hrají manažeři ve stanovování způsobilosti a priorit, 

jsou obě viděny v poskytování zdrojů (množství „Part III“ dostupných lůžek) a sklon k tomu, 

aby konečná rozhodnutí byla činěna centrálně, na mnoha úřadech:     

      Ve  dvou  třetinách  (21)  úřadů,  byly  v činnosti  dva  systémy klasifikace.  Přednostní 

uchazeči  byli  nejprve  vybíráni  doporučujícími  sociálními  pracovníky  v poradě  s jejich 

staršími  kolegy,  v oblastním  úřadu  nebo  nemocnici.  Tito  vybraní  „přednostní“  uchazeči 

byli pak dále tříděni centrální správní osobou či výborem… v deseti ze zbývajících správních 

odborů, byli všichni „Part 3“ uchazeči třízeni centrálním úřadem a přednostní uchazeči poté 

vybíráni výborem nebo jednotlivcem (Nelil 1982, str. 237).

     Existoval zde tlak na sociální pracovníky, aby vymezili situaci klienta v rozhodujících 

podmínkách, za účelem získání „Part 3“ místa. Nedostatek zdrojů, v tomto případě, ovlivnil 

učiněná zhodnocení.  Také to  vedlo k potřebě  organizace  kontrolovat  rozhodnutí  a  to  tak, 

že se přijímají centrálně.

     Výsledky Neillova výzkumu a dalších studií, navrhují obecný model, v němž jsou klienti 

měřeni užitím pravidel úřadu, abychom zjistili, v jakém rozsahu jsou vhodné pro dostupné 

služby. Formuláře k vyplnění kontrolují  a řídí vnímání a odezvy. V tomto smyslu sociální 

pracovníci  přijímají  „prokrustovský“10 typ  praxe,  v němž  základní  podoba  služeb,  včetně 

8 Social services departments - Úřady sociálních služeb v Anglii.
9 In Neill, J. (1982) „Some Variations in Policy and Procedure relating to Part 3 Applications in the GCL 
Area“, in British Journal of Social Work, 12, č.3.
10„Prokrustovo lože“ = nepříjemné, trapné, svízelné postavení.



cesty k jejich dosažení a přístupu je tvořena manažery tlumočícími legislativu. Black a kol. 

(1983)  dosáhli  podobných  závěrů:  v poskytování  odborných  služeb  byl  „jednotlivými 

potřebami  nežli  rutinizovanými  postupy“  (str.  219)  a  „pro  seniory  byly  problémy znovu 

vyvozeny tak, aby se hodily k dostupným řešením existujících odborných služeb“. (str. 222) 

Těmito způsoby manažeři kontrolují obsah mnoha oblastí praxe terénní práce. Toto se dále 

odráží  v dělbě  práce,  v níž  existuje  jasné  potvrzení  toho,  že  práce  se  seniory 

a handicapovanými obsahuje relativně nový a jednoznačný nařizující prvek. Nekvalifikovaní 

pracovníci  v této  oblasti  práce  převládají.  Ve skutečnosti  původ asistentů  v sociální  práci 

a sociálních poradců spočívá v náborové politice úřadů sociálních služeb v raných 70. letech 

20. stol., kdy manažeři usilovali o nárůst počtu pracovníků, schopných pracovat se seniory 

a handicapovanými (Hey 1979).

2. Šíření, výskyt a vývoj reakcí

Rozpad nezávislých „profesionálních“ typů kontroly, což způsobily postupy v sociální práci, 

do  reakcí,  jež  odráží  manažersky  podnícené  chápání,  získává  další  upevnění,  pokud 

je považováno za návod k rozpadu. Pokud manažerské postupy přijmou své charakteristické 

rysy  a  hlavně  svou  moc  z výkladů  a  spravování  stanov  a  společenských  očekávání 

z personální sociální péče v podniku, pak dva hlavní směry rozpadu mohou být předvídány: 

(i) Legislativa  v oblasti  péče  o  dítě,  obrací  samu  sebe  ke  standardům  chování, 

jimiž  se  projevují  děti  a  jejich  rodiče.  Práce  odborů  sociálních  služeb  v sobě 

zahrnuje dozor, monitorování a kontrolování prospívání a chování dětí. Práce není 

předepsána ve smyslu „napravování“ či „zlepšování“ chování, ale spíše ve smyslu 

ustanovení pravidel a postupů ohledně toho, jaké reakce by se měly vyskytnout, 

pokud  rozpoznáme  určité  druhy  chování.  Takto  reakce  v této  oblasti  práce 

vyvstávají  podél  škály možností:  nezávislé  reakce  v průběhu  pracovníkovy 

kontroly  rozložené  do  programovaných  a  skutečně,  v některých  případech, 

centrálně  kontrolovaných  reakcí.  Měly  by  se  plánovat  odezvy,  jež  sociální 

pracovníci buďto sami zformují či jsou řízené, v případě, když je vedení klientů 

zřetelně směřuje k zákonným zájmům, navzdory odbornému úsilí profesionálního 

sociálního pracovníka. 

(ii) Práce se seniory a  handicapovanými spočívá na legislativě,  jež ve všeobecných 

termínech popisuje služby a zdroje, které tyto klientské skupiny mohou očekávat 



od  místních  úřadů.  Od  počátku  si  většina  pracovníků  osvojila  „služební“ 

perspektivu.  Toto je  uspořádáno uvnitř  manažersky navržené  struktury postupů, 

zdrojů a reakcí.

     V obou hlavních oblastech praxe – práce s dětmi a práce se seniory a handicapovanými 

– se kontrola posunula ve prospěch manažerů, ačkoli celkový charakter kontrolních postupů 

se  liší  v každém  případu.  Mechanismus  skryté  kontroly  umožňuje  rutinu,  objevují  se 

nereflexivní odezvy, ke kterým organizace nepotřebuje zaměstnávat samostatně kvalifikované 

pracovníky.  Kontrola  je  nejúčinnější,  když  je  důvtipná  a  skrytá,  když  pracovníci  ani 

nerozpoznají, že zde mohou být jiné způsoby chápání práce. V těchto situacích není potřeba 

manažerů  ke zjevnému předvedení  moci.  Tato  forma kontroly  („ideologická hegemonie“) 

je nejvíce převažující v práci se seniory a handicapovanými.

      Kontrola práce v oblasti péče o dítě je více zřejmá a znatelná. Chování je posuzováno, 

jsou  uplatňovány  zákony  a  používány  postupy.  Management  a  zákonné  vymezení  jsou 

„na povrchu“,  zčásti  proto,  že  pracovníci  jsou  žádáni,  aby  vyhodnotili  fakta  ve  prospěch 

agentury, což  pak zaváže management odhalit svůj styl, zjevným dovoláváním se na zákonné 

normy, řídící orgány a směrnice. Skutečnost, že se zdá, že péče o dítě a práce s rodinou v sobě 

spíše  zahrnuje  ukázky  nejistoty,  jež  neústupně  setrvávají  mimo  odbornou  pravomoc 

jak právníků, tak manažerů (recidivisté, osoby unikající před spravedlností, rodiny ve vleklé 

chudobě,  pěstounské  domovy  jež  selhaly),  je  věcí,  jež  musí  vyvstanout  na  mysli, 

když se zvažuje šíření a specializace (rozlišování) pracovníků a jejich praxe. Pokud žádná 

strategie  profesních  skupin  nemůže  provádět  dostatečnou  kontrolu  nad  případovou  praxí, 

pak ani žádná skupina namůže zcela rozhodovat o praxi a pracovní organizaci jiných.

     Jak  již  bylo  řečeno,  otevřená  kontrola  má  slabší  mocenský  základ  než  ty,  zřízené 

normativní  dohodou.  Do  té  míry,  že  moc  je  slabší,  existují-li  zde  určité  možnosti 

pro  pracovníky  prosazovat  svůj  vlastní  profesní  kontrolní  základ.  V  určitých  situacích, 

sociální  pracovníci  rozpoznávají,  že  mají  jiné  chápání  a  stanovisko  k práci.  Přesně  takto 

spočívá  v odděleních  sociálních  služeb  rovnováha  kontroly,  i  když  méně  předvídatelné 

v oblasti  péče  o  dítě,  v rukou  manažerů,  přestože  byli  sociální  pracovníci  schopni  hledat 

určitou svobodu. Ironií je, že tato méně dokonalá forma kontroly v záležitostech péče o dítě, 

nejenže  vytvořila  více  příkladů  otevřených  neshod  mezi  profesními  skupinami, 

ale též byl svědkem zjevného užití moci ve formě manažerských příkazů. Manažerská moc se 

tímto jeví nejvíce nehoráznou v těch oblastech práce, jež jsou nejméně pod detailní kontrolou 

manažerů.



Přehled typů reakcí objevujících se v případové praxi

Pracovníkova kontrola nad:

"Surovinami"
Rozhodujícími 
reakcemi v případu

+ +
Silná profesionální kontrola/vysoká míra 

pracovníkovy volnosti v rozhodování

- +
Slabá profesionální kontrola/vysoká míra 

pracovníkovy volnosti v rozhodování

+ -
Slabá manažerská kontrola/nízká míra 

pracovníkovy volnosti v rozhodování

- -
Silná manažerská kontrola/nízká míra 

pracovníkovy volnosti v rozhodování

          Tabulka 9.1  Čtyři profesní stupně kontroly nad obsahem praxe

     Tabulka 9.1 sumarizuje teoreticky možné pozice terénních pracovníků. Pokud je pracovník 

schopen kontrolovat rozhodující reakce v případu a má vysokou míru volnosti u rozhodování 

nad obsahem praxe,  profesionální  kontrola  je  silná.  V případě praxe terénních pracovníků 

na úřadech sociálních služeb,  pracovníci  měli  příznačně méně kontroly nad rozhodujícími 

reakcemi v případu a zakoušeli málo moci nad svým volným rozhodováním. Toto není věcí 

profesionální kontroly. A přestože manažerská kontrola nebyla jednotně silná, přece držela 

rovnováhu  moci  napříč  všemi  kategoriemi  klientských  skupin  a  byla  nejdůvtipnější 

a nejzarytější v práci se seniory a handicapovanými. 

     Význam, jenž mají různé typy klientských skupin pro organizace a reakce očekávané 

ve  světle  tohoto významu,  jsou určovány manažery,  tak,  jak si  vykládají  instrukce a  roli 

agentury  v komunitě.  Účelem  takovéto  kontroly  je  ovlivnit  obsah  praxe  v terénní  práci 

v dalekosáhlých  a  pronikajících  směrech.  Jak  Smith  a  Ames  (1976,  str.  52)  připomínají, 

„způsob, jímž oddělení jako celek funguje, rozhodně omezuje jak způsob, jímž jsou přijímána 

rozhodnutí, tak výsledek takovýchto rozhodnutí v oblastních týmech.“

     

3. Profil činnosti a problému



     Statistické profily  byly sepsány do tabulek,  dle  rozsahu a  typu problémů a činností 

spjatých  s různými  typy  terénních  pracovníků  a  klientských  skupin  (viz.  Kapitola  411). 

Profily  problémů a  činností  byly  shledány  jako  (i)  lišící  se  mezi  klientskými  skupinami, 

(ii) shodné pro odlišné typy terénních pracovníků, pracujících se stejnou klientskou skupinou. 

Ve shrnutí těchto výsledků byly záležitosti vzaty k označení toho, že charakteristické rysy 

klientské  skupiny  předurčují  uskutečňovaný  typ  práce,  bez  ohledu  na  typ  terénního 

pracovníka. Zdá se, že terénní pracovníci nekontrolují obsah praxe s klientskou skupinou.

     Nicméně v této fázi výkladu, nám předložení vybraných konceptů sociologické literatury 

umožní  „profilovat“  výsledky,  k jejich  interpretování  v hlubší  teoretické  rovině.  V zásadě 

to ale není sama o sobě klientská skupina, kdo kontroluje obsah právníkovy praxe. Spíše je to 

způsob, jímž jsou různé klientské skupiny vnímány, chápány a vymezovány těmi profesními 

skupinami,  jež  jsou  schopny  popsat  práci  na  základě  jejich  vlastního  vzezření,  zájmů 

a  schopností.  Manažeři  odboru  sociálních  služeb  nereagují  pasivně  na  své  „úkolové 

prostředí“. Aktivně jej vymezují a formují kdekoliv je to možné, takže je sladěno s jejich 

vlastními  schopnostmi  a  zdroji.  Ve  světle  manažerských  výkladů  a  vymezení,  klientské 

skupiny přejímají význam, jež mají.

     Jednotliví  klienti  uvnitř  jednotlivých klientských skupin mohou ztělesňovat odchylku 

dostatečnou k tomu, aby narušili původní rovnováhu, v níž „práce předurčuje pracovníka“. 

Ale  z hlediska  nynějších  analýz,  stejný  problém  a  profily  činností,  dělané  různými  typy 

pracovníka pro tu samou klientskou skupinu nám naznačuje, že nezáleží na tom, jaké mohou 

být jedinečnosti v daném případu, případy, týkající se té samé klientské skupiny jsou, vcelku 

vzato, vnímány a vedeny jednotně. 

     A naopak, pokud terénní pracovníci, užívají svou profesní kvalifikaci, kontrolují obsah 

práce  („pracovník  určuje  práci“),  můžeme  očekávat,  že  různé  typy  terénních  pracovníků 

(kvalifikovaní  a  nekvalifikovaní)  pracující  s tou  samou  skupinou  klientů  by  tvořili  různé 

„profily“. A protože toto není ten případ, navrhuje se další mechanismus - kontrolovat vztah 

mezi  prací  a  pracovníkem. Užíváním konceptu profesní  kontroly,  fráze „práce předurčuje 

pracovníka“, může být viděna jako pouhý povrch, jež se jeví jako hlubší stav.  

     Jednotlivé klientské skupiny jsou „standardizovány“ výrobními postupy a strukturami 

organizace.  „Jedinečnosti“  (skutečné  nejistoty)  jednotlivých  klientů  jsou  procesem 

standardizace  potlačené  či  ztracené.  Klientská  skupina,  jakožto  „surovina“  organizace, 

je  vymezena  skrze  pravidla,  postup,  metodu  výroby  a  dostupné  zdroje.  Jako  vykladači 

pravidel a návrháři práce, manažeři kontrolují obsah práce. Jejich chápání proniká organizací 
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i  praxí,  takže pracovníci  myslí  a  jednají  na základě toho,  jak organizace vnímá klientské 

skupiny. Takže ačkoli se definice jednotlivých klientských skupin liší, a tím vytváří různé 

profily  pro  jednotlivé  klientské  skupiny,  různé  typy  pracovníků,  kteří  pracují 

v té samé klientské skupině, ztělesňují ty samé „profily“. 

     Manažeři  určují  význam jednotlivých skupin klientů pro organizaci,  a tím předurčují 

vnímání  a  reakce  terénních  pracovníků  tváří  v tvář  každé  jednotlivé  skupině  klientů. 

Jeden z Harrisonových respondentů (1979, str. 71) viděl práci se seniory očima organizace:

     „Myslím,  že v obou těchto  kancelářích,  zcela  jistě  v té,  v níž  jsem působil  předtím, 

se sociální činnost jeví jako, tímto myslím termín, jež užívám pro práci se seniory, nakloněna 

tomu  být  vcelku  výhradně  přidělená  sociálním  asistentům  a  v jejich  kompetenci 

není případová práce. Víte, je to o tom dělat více mechanickou práci, ve smyslu dopravy, atd., 

myslím, že když oddělení  tvrdí,  že  sociální  činnost  je  vhodným využitím času sociálních 

asistentů, pak to něco značí.“ 

     Organizace je též vnímána tak, že ovlivňuje pracovníkovo chování již v raných stadiích 

zapojení.  Addison  (1982)  vidí  organizaci,  jež  určuje  práci  ve  stadiu  přijímání  na úřadu 

sociálních služeb, jak se pokouší bránit samu sebe proti celé škále obav, zahrnující množství 

práce,  naléhavost  případů  a  pocit  nemožnosti,  nepředvídatelnosti  a  hostility  v prostředí. 

Stejně  jako  to,  co  vidí  jako  racionální  ve  světle  těchto  požadavků,  úřady 

„musí  racionalizovat  své  služby  a  formálním  způsobem  sestavit  priority“ 

(str. 615-616). Smyslem pro organizaci a její pracovníky je vnímat a chápat prostředí a klienty 

jednotlivými  specifickými  způsoby,  za  účelem  omezení  obav,  minimalizace  nejistoty 

a řízení práce.                                       

     Pokud  organizace  ovlivňuje  praxi  pracovníků,  jsou  očekávány  jisté  společné  rysy 

v přijatých přístupech a prováděných činnostech. Tím, že zde existuje více společného nežli 

rozdílného  mezi  sociálními  pracovníky  v praxi,  si  uvědomilo  množství  autorů,  kteří, 

jako já, vysvětlují tyto záležitosti na základě strukturálních hranic, jež omezují a předurčují 

obsah  práce  (Bailey  1980;  Black  a  kol.1983;  Hardiker  1981,  str.  102). 

Přesto raději nežli prostě vidět organizaci v určité netečnosti, předem danou, chápe současný 

výklad  organizaci  jako  produkt  jednotlivých profesních  skupin  a  jejich  zájmů a  postupů. 

V případě úřadů sociálních služeb je to manažer, kdo složitě vymýšlel „strukturální hranice“, 

jež usměrňují a předem rozhodují o hlavních elementech praxe.

4. Šíření a rozdělování terénních pracovníků a skupin klientů



     Na první pohled je množství neurčitosti  a nejistoty,  srovnávajíce profese,  jež působí 

ve  sféře  morálního  jednání,  sociálních  problémů  a  lidského  chování,  vysoké.  Příležitost 

k rozhodování  o  tom,  jak  mají  být  věci  chápány  a  jak  by  odborníci  měli  postupovat, 

je znatelná. Ale přestože by se lidé měli pokoušet vysvětlit kriminalitu či násilí, existence 

takovýchto kategorií jednání závisí na morálních a společenských soudech, jež jsou činěny 

vůči  takovýmto  typům jednání.  Takovéto  záležitosti  nemohou  být  odvozeny  z vědeckých 

teorií (Downie a Loudfoot 1978; Hesse 1978). Komunity reagují  na chování svých členů, 

a  tímto  se  stávají  zodpovědnými  za  označení  jejich  jednání  některých  jednotlivců 

za nepřijatelné,  antisociální  a  netolerovatelné.  Předpoklad,  jež  je  základem veškeré  praxe 

v sociální práci, je, že klienti jsou klienty, ne kvůli nějakému vrozenému stavu, ale protože je 

takto společnost vymezuje (Davies, M. 1981; Howe 1979; Warham1977). Sociální pracovníci 

vskutku  nemají  žádné  zmocnění  vymezit  svou klientelu.  Kontrolování  toho,  jak  chápeme 

a  reagujeme  na  úřady  „normálním“  a  „vhodným“  morálním  a  společenským  způsobem, 

nejsou  „ideologické  základy  neurčitosti“  jednoduše  dostupné  sociálním  pracovníkům 

za  účelem  profesní  kontroly  (Johnson  1977,  str.  108).  Stát,  jakožto  třetí  strana, 

zprostředkovává  kontakt  mezi  odborníkem  a  klientem.  Nicméně  zde  existují  dvě  oblasti 

v práci  osobních  sociálních  služeb,  nad  nimiž  mohou  profesní  skupiny  zjednat  určitou 

kontrolu:

(i) typ práce a klientské skupiny, s určitými oblastmi, na něž je pohlíženo jako na více 

rozhodující nebo citlivé nežli jsou ostatní;

(ii) způsoby  a  postupy,  jež  jsou  dostupné  ke  zvládání  práce,  zejména  v oblastech, 

kde uspokojivé či odpovídající výsledky nejsou snadno zaručitelné. 

     Pokud máme tato hlediska,  potom by měly být  různé klientské skupiny posuzovány 

na základě nejistoty, jež je vymezuje jako vyjádření jejich společenského významu a jejich 

přístupnosti  pro jednotlivé typy profesních technik a  dovedností.  Každá klientská skupina 

nabízí typ práce, jež poskytuje různým profesním skupinám větší či menší šanci na zvýšení 

kontroly  nad  obsahem praxe.  Šíření  a  specializace  terénních  pracovníků  nyní  mohou být 

vysvětleny s odkazem na místo kontroly,  tak,  jak se  objevuje mezi  manažery a terénními 

pracovníky, zvláště pak, jak ovlivňuje význam dávaný různým klientským skupinám. Způsob, 

jakým jsou vymezeny jednotlivé klientské skupiny a je jim dáván význam různými profesními 

skupinami, ovlivňuje jak praxi, vymezenou jakožto náležitou, tak typ pracovníka, přiděleného 

takovéto skupině klientů.



     Vysvětlení nabízená v kapitole 312, nejsou zcela nadbytečná, uvádějí totiž širší souvislosti. 

Kvalifikovaní sociální pracovníci „se zbavují své špinavé práce“; senioři a handicapovaní jsou 

posláni k méně kvalifikovaným pracovníkům. Avšak důvod k takovémuto odvrhnutí spočívá 

méně  v  jejich  skutečné  nevhodnosti  pro  posuzování  kvalifikovanými  pracovníky  a  více 

v  možnosti  manažerů  přesně  kontrolovat  význam,  jež  mají  takovéto  skupiny  klientů 

pro organizaci a její zdroje. Skutečně je tomu tak, že práce spojená se seniory a postiženými 

začíná být rutinní a standardizovaná, s malou šancí či potřebou použít pracovníkova volného 

úsudku.  Vztah  mezi  určitým  typem  pracovníka  a  druhy  práce  může  být  nyní  zvažován 

na základě rovnováhy kontroly nad významem a obsahem praxe, tak, jak se vyskytuje mezi 

manažery  a  terénními  pracovníky.  O  dvou  hlavních  skupinách  klientů  (senioři 

a handicapovaní, a děti a jejich rodiny) bude nyní pojednáváno ve světle tohoto pojmového 

rámce.

Senioři, fyzicky a mentálně handicapované osoby

     Legislativa a  politika ovlivňující  některé  klientské skupiny umožňuje relativně jasný 

výklad  „významu“,  dávanému lidem a  jejich  problémům,  přinejmenším to,  jak  ovlivňuje 

agenturu, její organizaci a služby. Pravá nejistota je „jasně vymezena“ hranicemi zákonných 

zájmů a jejich organizačním výkladem. Pokud je  možno rozmístit  zdroje  předvídatelným, 

předepsaným a rutinním způsobem, vymezeným podmínkami, kontrola spočívá v rukou těch, 

jež  dávají  službám podobu,  nikoliv  těch,  jež  je  provádějí.  Toto  je  důvod,  proč  formálně 

naprogramované reakce „služby“ převažují v práci se seniory a handicapovanými.     

     „Profesionální“  postupy  v  sociální  práci  jsou  nevhodné,  pokud  se  agentury  týká, 

pro velkou část  práce se  seniory a  handicapovanými,  protože vyžadují  pouze  jednoduché 

reakce k tomu, aby dosáhli vysněného výsledku. Proto sociální pracovníci, jež získají kontrolu 

nad obsahem praxe, mají malé šance pracovat se seniory a handicapovanými. Manažerské 

postupy  jsou  více  vhodné,  přiměřené  a  účinné.  Není  zde  potřeba  vidět  či  chápat  práci 

v komplexnějších  pojmech.  Mimoto  kvůli  nezvratnému stavu  seniorů  a  handicapovaných, 

zůstává  nezměnitelným  a  jistým,  že  není  žádným  přínosem,  aby  jiné  profesní  skupiny 

definovaly práci spjatou s těmito skupinami klientů, senioři zůstávají seniory a handicapovaní 

handicapovanými.  V  takovémto  případě  není  potřeba  předat  kontrolu  jiným  profesním 

skupinám,  pracujícím  v těchto  oblastech.  Opravdu  vše,  co  je  od  pracovníků  žádáno, 

je aby následovaly postupy, v nichž definované zdroje odpovídají  definovaným potřebám. 
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Jak říká Larson, (1977, str.  222) „má ve většině profesí  rutinizovaná odbornost sklon být 

rovnocennou „špinavé práci“, jíž profese přenášejí na pomocné profese.“

Děti a jejich rodiny

     Zatímco legislativa a její výklad, týkající se na seniorů a handicapovaných, umožňuje 

souhrn reakcí, jimiž můžeme náležitě popsat poskytování služeb a postupů, legislativa týkající 

se  rodiny  a  péče  o  dítě  vyžaduje  odlišný  výklad.  “Surovina“  zneužívajících  rodičů 

a  delikventních  mladistvých  je  vnímána  a  chápána  jako  mající  velkou  vnitřní  složitost 

a  nejistotu.  Není  snadno  dosažitelné  „udělat  něco“  s takovýmto  jednáním.  Dva  hlavní 

a rozdílné využitelné postupy jsou - kontrola a náprava, kde kontrola znamená buďto oddělit 

lidi  (,děti  od  násilnických  rodičů,)  nebo  je  vyloučit  (,delikventy  z komunity,). 

Oba skýtají možnost učinit materiál stabilním a jistým, ale užívají přitom různé techniky.

     Strategie založené na kontrole oddělují či vylučují ty, jež se špatně chovají,  od těch, 

jež trpí v důsledku takovéhoto jednání. V tomto smyslu je delikventní jednání považováno 

za  nepřijatelné.  Nové  zákonné  poměry  nabízejí  „jistotu“,  s  ohledem  na  klienta  trpícího 

v důsledku  delikventního  jednání.  Ku  příkladu  rodiče  nemohou  napadnout  své  děti  nebo 

mladiství spáchat trestný čin, pokud již nebudou v komunitě. Přestože tyto situace přinášejí 

okamžitou pomoc, je dlouhodobý výsledek mnohem méně jistý. Důvěra v tento směr jednání 

není  úplná.  Pokud  je  podpořen  návrat  dětí  k rodičům  nebo  jsou  delikventi  navráceni 

do komunity, není zde žádná jistota, že věci budou lepší.

     Techniky nápravy usilují o změnu chování a postojů těch, jež „selhávají“, čímž odstraňují 

nežádoucí chování a postoje delikventů. Podporuje to možnost trvalejšího řešení problému, 

vymezeného právem, komunitou a jejími činiteli. Nicméně postup, jež podporuje tento typ 

profesní praxe, je nedostatečný a opět zde není žádná záruka, že předepsaný výsledek bude 

dosažen. Takže přesto, že náprava je možností jak zacházet s lidmi tak, aby jejich nepřijatelné 

chování  bylo  odstraněno  (čímž  z ní  činí  potenciálně  líbivý  postup),  její  slabinou  je, 

že techniky administrativní a zákonné kontroly, ačkoliv se nezaměřují na původní příčiny, 

mají přesto krátce až střednědobý vliv na omezení nejistoty, třebaže časově omezený.

     Práce  s rodinou  a  péče  o  dítě  musí  být  chápána  takovým  způsobem,  že  se  žádné 

„profesionální“,  ani  manažerské  technologie  zcela  „nepoperou“  s  hlavními  rysy  práce. 

Obě mají částečný, krátkodobý nebo by někdo řekl pyrrhův úspěch v omezování nejistoty. 

Šance na zvýšení profesní kontroly nad obsahem praxe v oblasti péče o dítě, je pro sociální 



pracovníky  stále  otevřena,  jelikož  manažeři  byli  schopni  vymyslet  jen  takové  odezvy, 

jež nabízejí pouze stabilizaci, kontrolování či dohled nad chováním klienta, bez jakéhokoliv 

stálého řešení. Přesně tak tyto limitované odezvy odrážejí zákonná zmocnění, jež tvoří základ 

mnohé práce odboru sociálních služeb. Proto když dojde na identifikování oblastí, jež mají 

určitou  šanci  upevnit  moc,  pokud  se  osvědčí  technologie,  nabízí  práce  s dětmi  a  jejich 

rodinami největší naději, nebo jak by se to mohlo jevit, zvláště kvalifikovaným pracovníkům, 

jež usilují o to zdokonalit a upotřebit své profesní dovednosti.

     Můžeme proto očekávat, že „profesionální“ techniky na jedné straně a formální postupy 

a předpisy, tak jak jsou vymezeny manažery, na straně druhé, by byly dvěma hlavními vzory 

reakcí. Toto se jeví jako shodné s výsledky popsanými v kapitole 513. Nicméně rovnováha se 

naklání  směrem k  manažery  navrženým reakcím,  odrážejícím stávající  převahu,  jež  mají 

administrativní  technologie  v práci  v osobních  sociálních  službách.  Ale  manažerské 

stanovisko není dost silné na to, aby znemožnilo alternativní pracovníkovo vnímání praxe 

v péči  o  dítě.  Toto  může  občas  vést  ke  konfliktu  nebo  odporu  ze  strany  pracovníka. 

A to v okamžiku, když se v práci objevují trhliny v „manažerské hegemonii“, týkající se péče 

o  dítě,  jež  vedou  k uplatňování  hrubější,  ale  slabší  formy  moci:  užití  hierarchické  moci 

a nátlaku.

     Trend, přestože pouze v práci,  týkající  se péče o dítě,  zdá se směřuje k manažerům, 

zvyšujícím svou kontrolu nad praxí.  Ačkoliv  rozsáhlé  financování  práce,  týkající  se  péče 

o  dítě,  nabízí  šanci  na  profesní  volnost,  nedostatek  zřejmého či  prokazatelného  úspěchu, 

vedl  k dalším  omezením  rozmístěným  okolo  pracovníkovy  sebekontroly.  Například 

doporučení,  jež  následují  bezprostředně  za  úmrtím  dítěte  během  „nenáhodného  úrazu“, 

často naznačují potřebu zpřísněné organizační kontroly a větší součinnosti mezi různými typy 

a úrovněmi pracovníka. Kontrolování a ukázňování pracovníkova jednání, aby se podrobil 

stanoveným postupům, spadá do organizační sféry manažerů.

     Thorpeova doporučení (Thorpe 1977, Thorpe 1979, Thorpe a kol.1979, Thorpe a kol.1980) 

vyplývají  z jeho  Studie  střednědobého  působení14,  jež  také  nahlíží  na  zvyšování  kontroly 

řízení.  Jeho  práce  je  obzvláště  zajímavá,  protože  popisuje  vliv  sociálních  pracovníků, 

zvyšujících  svá  oprávnění  k praktikování  preventivních  a  terapeutických  dovedností, 

ve  vztahu  k adolescentům,  jež  spáchali  přestupek  a,  což  je  podstatnější,  adolescentům 

(a  mladším  dětem),  jež  jsou  považováni  za  „rizikové“  vůči  páchání  přestupků. 

Jeho výzkum v praxi „IT“ a jeho účinků, ukazuje zcela jasně, že tyto typy výsledků zásahů 

13 5.k. „Controlling the Content of Practice“
14 Intermediate Treatment studies (Intermediate Treatment = IT).



sociálního pracovníka, vedly ke zvýšení počtu mladých lidí, umístěných do nařízené péče, 

zvýšení počtu dětí vstupující do oblasti odborů sociálních služeb a následné zvýšení nákladů 

pro  tyto  odbory.  Zdá  se,  že  profesionální  úsilí  v předcházení  tomu,  aby  se  děti  dostaly 

do jejich péče, vedlo ke zvýšení počtu dětí, majících zkušenost se soudy a nařízenou péčí. 

Thorpe  radí,  aby  manažeři  zavedli  přísnější  kritéria  do  praxe  „IT“  pracovníků, 

čímž  omezí  profesionální  autonomii  a  sníží  počet  a  „typ“  dětí,  jímž  se  dostává  zvláštní 

pozornosti „profesionálů“, aby omezili škody a újmy, jež byly napáchány.

Shrnutí

     Schopnost profesní skupiny kontrolovat obsah své vlastní praxe, vymezuje řadu fenoménů. 

Pro  sociální  pracovníky  toto  zahrnuje  typ  činností,  jež  zaujímají  místo  v případové praxi 

a organizaci terénních pracovníků a jejich práce. Pojetí kontroly nad obsahem praxe propojuje 

a  prostupuje  jednotlivými  empirickými  úrovněmi  a  jejich  výkladem.  Mechanismus, 

jež  pomáhá vysvětlit  převahu standardizovaných předepsaných reakcí  „služeb“  v práci  se 

seniory  nebo  rozložení  volného  rozhodování  profesionálů  do  administrativně  a  zákonně 

vymezených  postupů  v práci  s dětmi,  též  vysvětluje  rozdílné  šíření  terénních  pracovníků 

a klientských skupin. Praxe a organizace jsou chápány jako skutečně provázané fenomény.

     Vysvětlování  chování  sociálních  pracovníků  v případové  praxi  inklinuje  k tomu, 

aby  k němu bylo  přistupováno  výhradně  na  základě  teorií  „profesionální“  sociální  práce. 

Pokud je praxe sociálního pracovníka vnímána jako byrokraticky stanovená, je toto vnímáno 

jako  důvod  k lítosti.  Podobně  pak  převládající  organizace  sociálních  pracovníků, 

jež  je  posuzována  na  základě  schopnosti  profese  upevnit  svou  profesionální  pozici. 

Lepší  postavení  sociálních  pracovníků  je  často  bráno jako  samozřejmě žádané.  Jakákoliv 

omezení uvalená na profesionální rozvoj, totiž zvýšení pracovníkovy kontroly, jsou viděna 

jako nesprávná. Avšak profesionální omezení a slabiny, jsou málokdy brány jako ukazatelé 

skutečné  podstaty  sociální  práce,  a  takto  může  být  její  charakter  chápán  pouze  v širším 

kontextu, jež leží mimo kontrolu sociálních pracovníků. V hledání toho, jak rozpoznat běžné 

souvislosti  mezi  „mikro“ a  „makro“ úrovní  pozorování,  to není jen již  zmiňovaný blízký 

vztah mezi jednotlivými částmi praxe a organizací sociálních pracovníků, ale též podstata 

činnosti  sama  o  sobě,  jež  je  brána  jako  ukotvená  ve  svém  sociálním  kontextu. 

Jak  Salaman  (1978,  str.  523)  připomíná  svým čtenářům,  „organizace  odrážejí  a  odhalují 



společenské zdroje a zájmy“, a tím „je svět venku také světem uvnitř“, prostupující praxí 

organizace a jejích pracovníků.


