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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.

 
11. Profesní kontrola a podstata sociální práce (Occupational Control 

and the Nature of Social Work), s. 158-164

Autor  v úvodu  kapitoly  hodnotí  stav  profese  sociální  práce  a  diskutuje  některé  z  příčin  

neuspokojivého stavu a jeho možná řešení. Za jednu z příčin nízkého statusu sociální práce  

je označována absence odborných technik sociálních pracovníků, jejíž hlubší kořeny však tkví  

v absenci kontroly a moci profese. Kontrola obsahu praxe sociální práce je totiž určována  

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.



skupinou  manažerů,  kteří  rozhodují  o  významu technik  v sociální  práci.  Řešením situace 

dle  autora  není  zdokonalení  technik  sociálními  pracovníky,  ale  získání  větší  moci  a  

schopnosti  vymezit  obsah  své  profesní  praxe.  Za  další  příčinu  je  považována  nevhodná 

organizace práce  a  pracovníků.  Byrokratická  a  manažerská  orientace  práce  by měla  být  

nahrazena decentralizací s řízením profesionálů v sociální práci. Možnost získání větší moci  

profesionálů hodnotí dvě pozice názorů. Realisté  vymezují sociální práci na základě potřeb  

pracovníků,  legislativy  a  zejména  komunity.  Pesimisté  vnímají  sociální  práci  vymezenou 

především  státem,  jeho  legislativou  a  administrativou.  Převládá  spíše  pesimistický  pocit,  

že  změna  rozhodování  ve  prospěch  profesionálů  není  možná  a  sociální  práce  podléhá  

prostřednictvím  manažerské  kontroly  politickým  vlivům.  V závěru  autor  formuluje  nové 

perspektivy praxe sociální  práce.  I  přes rostoucí  vliv  manažerů v organizacích sociálních 

služeb,  platí,  že  manažeři  (ne  profesionálové)  budou  vždy  handicapováni  svou  distancí  

od praxe. Sociální pracovníci by měli zdůrazňovat svou výjimečnou roli expertů na lidské  

vztahy.  Dále  by  měli  reflektovat  vlivy  státu  na  vztah  sociálního  pracovníka  a  klienta,  

ale  i  na  způsoby  organizování  práce  a  pracovníků.  Sociální  pracovníci  by  měli  usilovat  

o skutečné rozpoznání vzájemných vztahů v organizacích sociálních služeb a zvýšení kontroly  

nad svou praxí, a to tím, že budou sami řídit své postupy podle potřeb klienta. Dosažení  

profesionální  kontroly  nad  obsahem  profesní  praxe  a  změny  chápání  sociální  práce  

nepředstavuje  lehký  proces,  protože  tyto  snahy  zasahují  zájmy  politiků  i  manažerů.  

Je  otázkou,  zda  jsou  předkládaná  doporučení  relevantní  i  pro  naše  české  podmínky.  

Klade si  podobné ambice sociální  práce v  ČR? Chce měnit  své postavení  ve společnosti  

a  společnost  samotnou?  Nebo  ji  postačuje  pocit  rádoby  profesionality,  podporovaný  

naplňováním  méně  významných  profesních  atributů?  I  takovéto  úvahy  evokuje  obsah  

předkládaného textu.

    Na  současný  stav  praxe  sociální  práce  a  organizaci  v úřadech  sociálních  služeb 

je  zřídkakdy  nahlíženo  s uspokojením.  Jsou,  zdá  se,  tři  typy  pozorovatelů.  Každý  z nich 

„diagnostikuje nemoci“ sociální práce ze specifického hlediska a poté přikročuje k nabídce 

„předpisů“.  První  vidí  sociální  práci  jako  odborně  slabou.  Jsou  činěny  návrhy  k posílení 

vědomostního  základu  a  odborných  dovedností  profese.  Druhý  vidí  sociální  práci  jako 

nevhodně  organizovanou.  Pomoc  obvykle  zahrnuje  dávání  větší  volnosti  pracovníkovi 

v organizacích,  jež  jsou  decentralizovány.  Též  existuje  třetí,  nepříliš  obvyklé  hledisko. 

To se dívá na osobní sociální služby a jejich organizaci, z perspektivy vně „sebestřednosti“ 

profese  sociální  práce.  Upřednostňuje  chápání  profese  a  její  praxe  ve  vztahu  k dalším 



faktorům, včetně sociálního, politického a hodnotového prostředí, v němž se sociální práce 

nachází. 

Technické diagnózy a předpisy

     Existuje  velké  množství  literatury,  jež  se  dívá  na  výkon  sociálních  pracovníků 

buďto jako na technologicky slabý či ideologicky pochybný. Sužovaný stav sociální práce 

je vysvětlen na základě těchto slabin. Pokud by sociální pracovníci posílili svůj vědomostní 

základ či přestavěli ideologickou perspektivu ,pokračuje argumentace, profese by buďto mola 

vládnout  větší  profesní  hodnověrností  (např.  stát  se  více  vědeckou:  Brewer  a  Lait  1980; 

Sheldon  1978)  nebo  by  mohla  získat  větší  morální  bezúhonnost  (např.  stát  se  politicky 

významnější: Corrigan a Leonard 1978; Simpkin 1979).

     Jako již tolik „všeléků“ pro praxi sociální práce, každý technologický styl vyžaduje svět, 

jenž  je  nakloněn  jeho  formě.  Této  výsady  se  dostane  sociálním  pracovníkům  zřídka, 

jako  výhody  zůstávají  buďto  neosvědčené,  neprůkazné  nebo  nepřiměřené  pro  práci 

pod kontrolou. Nebezpečím je, že pokud se svět přizpůsobí technice, sociální práce se sama 

o  sobě  stane  zdeformovanou.  „Ačkoliv  je  technikem,  cítí,  že  je-svévolně-omezena 

agenturami,  jež účinně přistřihli  její  křídla“.  Manažeři  se  stali  nedůvěřivými vůči potřebě 

odborných  technik  v každodenní  praxi  a  vidí  „sociální  práci“  jako  příliš  předefinovanou 

a drahou věc pro tvrdý a rušný život přepínaných úřadů sociálních služeb.

     Ale  základní  bod zůstává.  Všeobecné  užívání  jednotlivých  technologií,  nemůže být 

zavedeno dříve, než skupina, jež vykonává profesní moc. Pouze s mocí má profese schopnost 

vymezit  svět  takovým  způsobem,  aby  její  technologie  byly  viděny  jako  vhodné. 

Kontrola  předchází  technologickému  „imperialismu“  a  kontroly  musí  být  dosaženo. 

Technologické předpisy jako lék na slabý stav sociální práce neuznávají, že techniky nejsou 

cíli. Pokud se přehlíží cíle sociální práce, jež aktuálně drží moc v úřadech sociálních služeb, 

pak je nutné se vážně ptát po významu mnoha technik a teorií sociální práce.

Organizační diagnózy a předpisy (nařízení)

     V průběhu  let  byla  na  obou  stranách  Atlantiku  organizace  obviňována  z těžkostí, 

jež  zakouší  profesionální  sociální  pracovníci  (např.  Farmer  a  kol.  1977; Finch  1976). 

Namísto  byrokraticky  a  manažersky  kontrolovaných  forem  praxe  a  organizace  předpis 



obvykle vyžadoval určitou formu decentralizované autority a kontrolu ne v rukou manažerů, 

ale  terénních  sociálních  pracovníků.  Tato  linie  uvažování  se  šíří  přímo  k současnosti, 

s argumenty  pro  praxi,  založenou  na  neodbornosti  a  „sousedských“  týmech  (Handley 

a McGrath 1981). Pinker (1984) pejorativně popisuje tento předpis jako formu „populismu“, 

součást rozčarování nad složitostí moderního průmyslového života.

     Ale opět, dožadovat se více kontroly a moci je jedna věc, získat ji, věc druhá. Argumentem 

bylo,  že  organizace sama o sobě představuje metodu kontroly a  kontrola  je  sama o sobě 

úspěch.  Skupiny,  jež  kontrolují,  upraví  věci  tak,  aby  odpovídaly  jejich  zájmům. 

Posuny v kontrole nepředstavují pouze změny ve způsobu nahlížení na svět, ale také tvrdí, 

že  je  lépe  vidět  svět  takovýmto  způsobem  -  ačkoliv  lépe  pro  koho,  zůstává  rozhodující 

otázkou.

Organizace pracovníků a obsah praxe

     V popisování  a  vysvětlování  šíření  a  rozlišení  sociálních  pracovníků  a  jejich  praxe, 

byl  učiněn  pokus  k porozumění  práce,  na  základě  schopnosti  různých  profesních  skupin 

kontrolovat  to,  co  práce  znamená.  Sociální  práce  je  činností,  jež  je  vymezena  vztahem 

k politické  a  odborné  prosperitě  různých  skupin,  jež  soutěží  o  kontrolu  v oblasti  práce. 

Sociální  práce  nemá  žádnou  základní  podstatu.  Její  existence,  její  znaky  a  styl,  jsou 

výsledkem času, místa a rovnováhy moci mezi těmi profesemi, jež mají zájem „řešit“ určité 

typy chování a sociálních věcí.

     „Profesionální“ organizace nemají žádný zvláštní náhled do práce nebo od boha danou 

moc  odhalit  „pravou“  podstatu  sociální  práce.  Jejich  vymezení  odpovídá  a  odráží  jejich 

zájmy. Tím samým je případ jakékoliv profesní skupiny, jež se může přít o právě ten svůj 

názor na to, jak by měly být věci chápány. Přesto zůstávají  slabí pod vlivem přítomných 

okolností,  mohlo  by  se  stát,  že  takovéto  posuny  v politické  perspektivě  či  změny 

v technickém základu profesionálů,  by  mohly  změnit  současné  klima,  v němž je  chápána 

sociální práce.

     Bylo nabídnuto existenciální hledisko sociální práce, aktivity, jejichž podstata je vymezena 

jejími  okolnostmi.  Takovéto  hledisko  nejenže  vysvětluje  obecné  vymezení  práce, 

ale též určuje typy pracovníka, jež budou pro takovouto práci nejvhodnější. Porozumění práci 

a  pracovníkovi  určitým  způsobem,  určuje  formu  přijaté  organizační  struktury. 

Organizační struktura odráží, zdali kontrola nad obsahem praxe náleží buďto pracovníkům 



či manažerům. Tímto způsobem organizace sociálních pracovníků v úřadech sociálních služeb 

odkrývá kousek toho, co znamená sociální práce v kontextu osobních sociálních služeb.

     V tomto  duchu  jsou  analytici  buďto  pesimisty  nebo  realisty.  Pinker  (realista)  věří, 

že  současný  model  na  klienta  orientované  sociální  práce  je  „základním  rázem“,  „avšak 

potřebuje lepší  vymezení a méně ambiciózní zmocnění“ (Pinker 1982, str.  237). „Sociální 

práce musí být ve svém přístupu jasně výběrová, spíše než všeobecně zaměřená, „reaktivní“, 

spíše než ochranná“ (str. 237). Pinker pokračuje:

„Je více praktické vymezit roli a úkoly sociální práce na základě rozsahu činností, jež sociální 

pracovníci  provádějí  v reakci  na  určitá  základní  pravidla.  První  řada  pravidel  vychází 

z rozsahu  a  rozmanitosti  potřeb,  jimž  čelí  sociální  pracovníci.  Druhá  řada  je  obsažena 

v legislativě, jež vymezuje závazné místní úřady povinnostmi a též označuje řadu přípustných 

závazků. Třetí je vztažena k zaměstnavatelům - statutárním či po jiné stránce těm, jimž jsou 

pracovníci  zodpovědní,  ti,  jež  jsou  sami  sobě  zodpovědní  při  výkonu  své  pravomoci 

a přípustných závazků.“ (Pinker 1982, str. 237)

     „(Tímto) První funkce sociálního pracovníka je dělat svou práci, na základě doporučení 

představovaných jeho  místní  autoritou  a  této  autoritě  je  výhradně  zodpovědný v právním 

a smluvním slova smyslu.“ (Pinker 1982, str. 244)

     Black a kol. (1983) to shrnují více pesimisticky, protože sociální práce je vázána ke státu 

a  jeho  zákonným  omezením,  jež  pronikla  tak,  jak  jsou  do  záležitostí  zodpovědnosti, 

jakékoliv  pokusy  -  posunout  praxi  ve  směru  pracovníkovy  kontroly  nebo  na  komunitě 

založené  praxe,  vypadají  beznadějně.  Změna  v praxi  je  možná  pouze  skrze  změny 

v zákonných  a  administrativních  strukturách,  a  tím  pádem  (jak  to  vnímá  Black  a  kol.) 

je nepravděpodobné, že k tomu dojde (str. 225). Autoři spekulují o tom, že Barclayho zpráva2, 

stejně  jako  Seebohmská  zpráva  předtím,  zklame  ve  svých  nadějích,  neboť  selhala 

v rozpoznání vztahu, jež existuje mezi sociálními pracovníky a zákonných počátcích státu 

a  klientů  (str.  241).  Takže  „jakékoliv  pokusy  o  odloučení  praxe  od  administrativních 

determinant účinného dodání služeb, by byly jako „brát skalpel z rukou chirurga“ (str. 216).

     Manažeři úřadů sociálních služeb interpretují legislativu, vymezují zdroje odpovídající 

zákonným potřebám, navrhují systémy, jež umožní ovládat zákonné záležitosti. Při výkonu 

tohoto,  přijímají  politické  charakteristiky  sociálních  služeb  a  praxe  sociální  práce. 

Pinker  (1982)  to  rozpoznává,  když  říká,  že  „ve velkém rozsahu jsou očekávání,  jež  mají 

zaměstnavatelé  vůči  sociálním  pracovníkům,  přímo  vymezeny  legislativními  požadavky. 

Nezávislost zaměstnávajících skupin je odvozena od volnosti, s níž mohou organizovat své 

2 Barclay Report, (1982), Social Workers, Their Role and Tasks, Bedford Square Press, London.



vlastní  sociální  služby…“  (str.  251).  Manažeři  mají  vskutku  „literární“  způsob  chápání 

legislativy,  a  takto  chápou  seniory,  například,  jako  tvořící  jednotlivé,  specifické  a  běžné 

požadavky organizace, pro něž se perfektně hodí relativně nekvalifikovaní pracovníci.

Nové perspektivy a podstata praxe

     Daným současným zálibám profesionálních sociálních pracovníků se názory manažerů 

a jejich organizace sociální péče mohou zdát, jako ne bezdůvodný pokus o dodání osobních 

sociálních  služeb.  Nicméně  jejich  daná  role  manažerů  (a  ne  profesionálů)  je  nezbytně 

drží v odstupu od činnosti…. Toto zůstává základní slabinou. Jak Mant (1979, str. 119) uvádí 

ve své knize o britských manažerech, „ čím více jsi vzdálen od zákazníků na jedné straně 

a na straně druhé od těch, jež jim něco poskytují, tím je pravděpodobnější, že se může zdát, 

že proces řízení nemá nic společného ani s jedním ani s druhým“. V této chvíli si pak můžeme 

myslet, že  práce osobní sociální služby trpí nejhůře z obou: slabá neúspěšná terénní práce 

a  silní,  ale  nepřístupní  manažeři.  A  znovu,  mimo  tato  zjištění,  by  mělo  být  rozeznáno 

nové uspořádání praxe a její organizace.

     Za prvé, naděje spočívá na sociálních pracovnících, jež přijímají  to, že mají  zvláštní 

kvalifikaci v lidských vztazích. „Možnost vědy o  lidských vztazích, vedle určitostí přírodních 

věd,  neexistuje a  z tohoto důvodu jsou zde vážné pochybnosti  o  opravdovosti  kvalifikace 

sociální  práce,  jež  je  založena  výhradně  na  ni“  (Downie  a  Loudfoot  1978,  str.  119). 

Mnoho dovedností v sociální práci se jeví být běžnými dovednostmi ve společenském životě 

(Pinker  1982,  str.  237).  Downie  a  Loudfoot  (1978,  str.  122)  shrnují  argumenty  jako 

následující:

      „Žádný objem vědění o  tom, co je případ, nemůže nikdy ustanovit to, co bychom s ním 

měli dělat. Potřeba praktického úsudku o tom, co bychom měli dělat, zaručuje naše znalost, 

je  nepopsatelná;  a  proto  zde  jsou  radikální  omezení  možnosti  odborné  znalosti… 

je to na spojení mezi každodenními problémy a těmi klientovými, na něž by se mělo vzdělání 

v sociální  práci  zaměřit,  spíše  než  na  jakémkoliv  pochybném  spojení  mezi  přírodními 

a sociálními vědami.

      Za druhé, stanovisko spočívá na novém výkladu starého rčení „začni tam, kde je klient“. 

Pokud  je  klient  a  jeho  zákonné  rysy,  vymezen  právem  a  komunitou,  je  to  právě  to, 

kde  sociální  pracovník  začíná.  Toto  zůstává  pravdivým, ať  již  jsou povinnosti  sociálního 



pracovníka „hláskovány“ zplnomocněním nebo připouštěny legislativou. Musí přijmout tuto 

rozhodující podstatu vztahu mezi klientem a státem a svou pozici uvnitř něj.

     Třetím elementem je vlastně rozsah druhého. Znalosti a praktického úsudku je dosaženo, 

pokud profesionál předtím neprováděl široký průzkum života klienta, ale vybral si zaměření 

na  jeho  určité  detaily.  Specializace  -  nepříliš  častá  metoda  -  v klientských  skupinách, 

či  při  jejich  sestavování,  přináší  znalost  a  odbornost  v jejich  různých  druzích  k těm, 

jejichž základem je uplatňování sociálních a behaviorálních dovedností. Specializace je již 

uplatňována jako žádoucí předpoklad pro pracovníky na poli duševně nemocných, s potřebou 

oficiálně osvědčených pracovníků. Spíše se zdá, že podobné požadavky budou vyžadovány 

s úctou  k ostatním  ohroženým skupinám.  Pinker  předvídá,  že  další  skupinou  budou  děti, 

u níž dojde ke zmocnění odborných pracovníků. 

     Raději než bojováním, úřady sociálních služeb, stát a management, sociální pracovníci 

spíše získávají na síle, skrze rozpoznávání „názvu hry“, základní předpoklad, jenž obklopuje 

jejich práci. Rozdílné způsoby práce Hazela (1981), pečujícího o problematické dospívající 

a Challise a Daviese (1980), starající se o seniory, již nejsou v rezidenční péči, ilustrují témata 

tohoto oddílu.  Pracovníci  v  obou projektech nepokládají  sami sebe za experty v lidských 

vztazích.  Ani  terapie,  ani  přímá  péče  nejsou  viděny  jako  výsada  sociálních  pracovníků. 

Spíše, v Hazelově práci, „odbornost v lidských vztazích a výchově dětí mají obyčejní lidé, 

již  vedou  úspěšný  rodinný  život  v  komunitě“  (Hazel  1982,  str.  20).  V  práci  Challise 

a Daviese, jsou pečovatelské dovednosti sousedů, členů místní komunity a ostatních profesí 

uchovávány,  aby  podpořily  seniory  v  jejich  vlastních  domovech.  Pracovníci  byli  také 

specialisty. A zatímco byrokratické postupy mohou zkoušet „upevňovat“ klienty a zamykat 

je za mříže služeb a reakcí, jež už existují,  projekt pracovníků se pokouší sestavit  služby 

a reakce okolo potřeb klienta. Pracovníci se stávají poradci, manažery, koordinátory, zkrátka 

„profesionály-manažery“ (Howe 1983).

     Zřejmé v každém projektu bylo,  že  pracovníkovi  byla  dána větší  kontrola  nad jeho 

prací - skrze rozpočet, zdroje a rozhodnutí. Takováto decentralizace kontroly nebyla udělena 

bez námitek. Jak zaznamenává Challis a Davies, musel být stráven určitý čas přesvědčováním 

komise  odboru  sociálních  služeb,  že  projekt  pracovníků,  by  měl  zvýšit  moc 

a autonomii. Pokud jsme se  s takovýmto odporem setkali v časově omezených, pokusných 

projektech,  osazených vysoce kvalifikovanými pracovníky,  pak vyhlídky na velké škálové 

posuny  v  kontrole  nevypadají  slibně.  Předpoklad  politické  a  administrativní  kontroly 

pracovníky,  je  v rozporu se zájmy a „sebe-vnímanými“ dovednostmi politiků a  manažerů 

a jim podobným. Nicméně sociální pracovníci nemají mnoho jiných možností, než přijímat 



vymezené hranice své praxe. Je zbytečné vysmívat se z ústraní.  Jakožto profesní skupina, 

se sociální pracovníci musí  do tohoto zapojit, musí rozvinout a chápat podstatu své práce, 

v rámci jejích  běžných hranic, spíše nežli přijít s novou sadou pravidel a  ode všech ostatních 

očekávat, že „přestanou hrát starou hru a vyzkouší novou“.

     Tyto předpisy vyžadují trpělivost, stejně jako ochotu zříci se sebestředných a neskromných 

sklonů, jež jsou obsaženy uvnitř mnoha teoretických zájmů sociální práce. Pokud organizace 

sociálních pracovníků a jejich praxe v odborech sociálních služeb odhalí relativní podstatu 

sociální  práce  a  přítomná  omezení  moci  jejich  profese,  a  pokud  jsou  sociální  pracovníci 

podněcováni přijmout za své takovéto chápání, ti, již jsou profesně „poddajní“, mohou zjistit, 

že  získají  více  ze  světa  osobních  sociálních  služeb,  než  když  zůstanou  ctižádostiví 

a „velikášští“.


