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ANOTACE 
Tato práce pojednává o současném pojetí sociální pedagogiky v anglofonních a 
posttotalitních zemích. Hlavní metodou je komparace, interpretace a anylýza 
příslušných zdrojů, zabývajících se tím, jak je vnímana sociální pedagogika v Rusku a 
Velké Británii.  Praktická část spočívá v porovnání studijních plánů magisterských 

oborů Sociální pedagogika a v internetovém výzkumu vysokých škol, kde je možné 

studovat obor či předmět sociální pedagogika.  
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posttotalitní země 

ANNOTATION 
This thesis deals with contemporary concept of social pedagogy in Anglophone and 
post-totalitarian countries. The main method is the comparison, interpretation and 
analysis of relevant resources, dealing with the perception of social pedagogy in Russia 
and the United Kingdom.  The practical part consists of comparison of the studying 
plans of MA programs, where soci8l pedagogy is taught as a specialization, and in 
internet research of higher education institutions, where it is possible to study social 
pedagogy as a discipline or a subject. 
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Úvod 
V současné době můžeme pozorovat stupňující se zájem ze zemí anglo-saské tradice o 
to, jak je pojímána sociální pedagogika v zemích kontinentální Evropy, a to v jejím 
širším pojetí, které převládá v zemích posttotalitních, například v Německu, Rusku, 
Polsku apod.  
Existuje několik příčin rostoucího zájmu hlavních reprezentantů anglofonního světa – 
Velké Británie a Spojených států amerických o sociální pedagogiku.  
Za základní příčinu lze považovat zrychlující se proces globalizace a s tím spojené 
rozšíření anglického jazyka jako lingua-franca. Z toho důvodu se za posledních deset 
let objevilo poměrně mnoho publikací a vědeckých článků od evropských 
a anglických autorů působících v oblasti sociální pedagogiky.  
Vzájemné ovlivňování a vyměňovaní zkušeností ovlivňuje pojetí sociální pedagogiky 
v anglosaském světě. Napříč Evropou existuje přetrvávající tendence sjednocení 
se v oblasti vzdělávání sociálních pracovníku. Angličtí a američtí autoři se zapojují 

do mezinárodních sociálně – pedagogických debat na území evropského kontinentu 
a nechávajíse inspirovat širším pojetím sociální pedagogiky.  
Sociální pedagogika v anglo-saské tradici je převážně pojímána v úzkém smyslu 
a vychází ze sociální práce, která jespojená s dětmi a mládeží. Širší pojetí sociální 
pedagogiky předpokládá více možností působení a nabízí více řešení 

společnýchsoučasných sociálních problémů.  
Současné problémy sociálního charakteru, navíc ovlivněné globalizací, prolínají 
dokaždé země. Rasismus, nezaměstnanost, porušování lidských prav, kriminalita apod. 

se vyskytuje nezávisle na zemi. Proto je pro řešení konfliktů nevyhnutelné hledat 
interkulturní přistup, který by umožňoval lepší pochopení sociokulturních jevů a tím 
zlepšoval vzájemné soužití lidí v rámci celéhoevropského kontinentu. Spolu s tím 
vzniká potřeba objasnit určité odlišnosti v pojímání sociální pedagogiky v zemích 
posttotalitních, kde je patrný ideologicky vliv na sociální pedagogiku, a anglofonních, 
například ve Spojeném království a Spojených státech amerických, kde totalitní 
režimy rozvoj sociální pedagogiky neovlivnily.  
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Ve Velké Británii v současné době existuje nejenom snaha importovat pojetí sociální 

pedagogiky do kontextu sociální práce, ale také vytvořit zcela nový obor- "Social 
Pedagogy". Avšak pojem sociální pedagogika, nebo profese sociální pedagogv 
zemích s anglo-saským přístupem ke vzdělávání a k oblastem s ním spojeným buď 

není známý, nebo je jeho pojetí jen těžko pochopitelné pro anglicky hovořící populaci.  
Úkolem této práce je přiblížit čtenáři, který se zajímá o sociokulturní jevy, moderní 

tendence v problematice sociální pedagogiky. Domnívám se, že vzájemné obohacení 

a pochopení různých tradic sociální pedagogiky přispěje k efektivnější spolupráci 

v řešení konfliktů sociálního charakteru na mezinárodní úrovni a zároveň může vést 

k inspiraci a následné integraci metod, technik a způsobů sociálně-pedagogické 
intervence.  
Pro porovnání sociální pedagogiky v posttotalitních a anglofonních zemích jsem 
si vybrala za příklad Rusko a Velkou Británii. Podle mého názoru je na příkladu těchto 

zemí obzvlášť vidět rozdíl v pojetí sociální pedagogiky, nejenom kvůli rozdílnému 
historickému vývoji, ale i kvůli současnému ekonomicko-politickému režimu.  
Jako jednu z příčin rozdílného vnímaní sociální pedagogiky v posttotalitních 
a anglofonních zemích, spolu s jinými autory, uvádím protikladné koncepty 
individualismu a kolektivismu v kontextu sociální pedagogiky.  
Tyto dva principy se různě projevují, integrují se a fungují více, či méně v každé 

společnosti, liší se však významem svého vlivu. V dnešním světě převládá v západních 
společnostech, a ve své většině to jsou právě anglofonní země, princip individualismu, 

jako důsledek politiky neoliberalismu. V zemích posttotalitních přetrvávají v různých 

podobách hodnoty kolektivistické, s tendencí širšího pohledu na sociální pedagogiku. 
Je tedy zřejmé, že v epoše globalizace pociťují moderní demokratické společnosti 

značnou míru ztráty identity a společných hodnot. Takové hodnoty reprezentovaly 

dříve společnosti totalitních režimů, kde kolektivismus byl stěžejním principem 

společenského života. Demokratické společnosti tak hledají nové podněty a inspirace 

a snaží se integrovat specifika sociální pedagogiky kolektivistického charakteru, kde 

se projevuje širší pohled na sociální pedagogiku. Anglofonní země do oblasti sociální 

práce, která je v anglofonních zemích vnímána výhradně jako praktická činnost, chtějí 
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přidat vědecko-teoretický charakter a pojmout sociální práci jako vědní disciplínu 

s následnou profesionalizací.  
Domnívám se, že země bývalých posttotalitních režimů, ale i země anglofonní, kde 
historicky ve 21. století převládá demokracie a liberalismus, se snaží o nové 

koncipování paradigmatu sociální pedagogiky. Uvědomují si rozdílné přístupy 
k porozumění pedagogice a nehledě na to se snaží, podle Bendla (2011), najít 

rovnováhu mezi individuálním a sociálním principem a zdůrazňují důležitost 

porozumění tomu, že primárním cílem sociální pedagogiky je, aby každý člověk měl 

možnost být užitečný nejen sobě, ale i společnosti.  
Práce je koncipována jako porovnání dvou hlavních aspektů, které přispěly 

k formování pojetí sociální pedagogiky v Rusku, Velké Británii a Americe:  
a) historický kontext vzniku sociální pedagogiky jako disciplíny 
b) současné možnosti vysokoškolského vzdělávání v oboru sociální pedagigiky 
Historický vývoj sociálně-pedagogické praxe má popisný charakter, pro porovnání 
možností studia sociální pedagogiky jako oboru a vyučovacího předmětu jsem zvolila 

praktický přístup. Praktická část se tedy skládá ze dvou oddílů: porovnáni studijních 
plánů magisterského programu na VŠ a porovnání profesních standardů Ruska a Velké 
Británie.  
Metodika práce, kromě podrobného čtení příslušné literatury a následné systematické 
analýzy, spočívala v internetovém výzkumu možností výkonu profese sociální 
pedagog v již zmíněných zemích. Jelikož sociální pedagogika jako obor se teprve 
formuje na akademické půdě Velké Británie a Ameriky, vyhledala jsem příklady 

sociální pedagogiky i jako vyučovacího předmětu, pro ukázku rostoucího zájmu o tuto 
disciplínu. Hlavním kritériem pro výběr jednotlivých univerzit bylo, zda se v názvu 
oboru či některého z modulů nebo předmětů vyskytuje slovní spojení "sociální 
pedagogika“.  
Součástí praktické časti je interpretace popisů k programům na stránkách univerzit. 
Pro upřesnění informacípro potřeby práce, byla nezbytnáe-mailová komunikace 
s garanty několika univerzit. Obracela jsem se na ně s prosbou o poskytnutí více 
detailů ohledně studia sociální pedagogiky na jejich univerzitách.  
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Pro pochopení příčin vzniku disciplíny sociální pedagogika na globální úrovni, 
je nezbytné také zmínit současné pojetí sociální pedagogiky v České republice, 
a to v souvislosti s širším evropským kontextem.  
  



12 

1 Posttotalitní země 
Lze souhlasit s Procházkou (2012) a Bendlem (2016), že vznik a vývoj sociální 

pedagogiky jako disciplíny a nadále jako oboru či předmětu, je určen kulturními 

a historickými podmínkami. Použijeme-li pojem „determinace společenskou 

objednávkou“, je nám jasné, že pro pochopení současného stavu sociální pedagogiky 
je nesmírně důležité si udělat obraz o historickém kontextu uspořádání společnosti. 
Navíc, podle Mosse a Camerona (2011), sociální pedagogika není jenom nerozlučně 

spojena s aktuálním politickým režimem státu, ale nezřídka odpovídá a přizpůsobuje 

se požadavkům ke společnosti ze strany státu.  
Jako stežejní příčinu vzniku sociální pedagogiky jako vědní discipliny a nárůstu 

poptávky po odbornících v Evropě, můžeme považovat důsledky průmyslové 

revoluce, která měla následky ve všech zemich, kde se uskutečnila. Nejdříve Anglie, 
Něměcko a následně i celá Evropa se postupně podřidily velkým sociálním změnám.  
Nelze než souhlaslit s Hroncovou, Emmerovou a Krausem (2008), že industrializace 
a následná urbanizace masivního charakteru způsobila v 19. století vznik řady 

sociálních problémů. Řemeslníci přišli v důsledku průmyslové revoluce o svůj 

výdělek, což přinutilo velký počet lidí se odstěhovat do větších měst za prací. 
Vzrůstající množství lidí ve městech přispělo k vykořisťovaní populace ze strany 

továren a manufaktur. Nepoměrně malé mzdy a ostatní finanční problémy zavinily 
vznik kriminality a nezaměstnanosti, pracovní exploataci žen a dětí. Zkrátka došlo 

ke kritickým změnám sociálního charakteru ve společnosti a vznikla potřeba tyto 
problémy neprodleně řešit.  
Jak uvádí Kornbeck a Rosendal (2009), v souvislosti se společenskými 

a demografickými příčinami se Georg Wilhelm Friedrich Hegel snaží o hlubší 

porozumění příčin vzniku sociální pedagogiky a objasňuje je z filozofického hlediska, 
ba psychologizujícího. Rychlý technický pokrok lidstva a již zmíněná následná 

průmyslová revoluce, nevyhnutelně vedou ke kapitalistickému politickému uspořádaní 

společnosti, kde člověk jako jedinec již není závislý na své rodině či komunitě, ale 

ve zrychlujícím se tempu růstu populace se snaží postarat zejména sám o sebe. 

Následná alienace neboli odcizení se od klasického komunitního způsobu života vede 



13 

ke ztrátě autonomie člověka a činí jej závislým na pomoci ze strany státu či jiných 

institucí. Stejným způsobem to vidí Procházka: „Původně venkovský člověk, vražený 

jako kolečko do složitého mechanismu masové výroby a odtržený od sousedské 

pomoci a dohledu, hledal nové jistoty“ (Procházka, 2012, str. 43).  
Tímto způsobem se podle Titova (2001) v 19. století pod vlivem společenských změn 

a poptávky po odborném přístupu sociální pedagogika oddělovala od pedagogiky 

obecné. Avšak s prudkým rozvojem lidstva, podpořeným technologickým vývojem, 
se rozvíjely stejně dobře i jiné disciplíny – psychologie, sociologie, antropologie. Tyto 
disciplíny se považují za hlavní oporu sociální pedagogiky a jejich vzájemné 
ovlivňování, inspirování se a mnohdy i integrace jsou zcela zřejmé. Proto nelze než 

souhlasit s Havlíkem (1994), že sociální pedagogika má i dnes výrazně 

interdisciplinární charakter. V době, kdy se sociální pedagogika oddělovala 

od ostatních disciplín - pedagogiky a sociologie, nastal moment, kdy bylo jen velmi 
obtížné určit předměty jednotlivých disciplín a jejich témata se v mnoha bodech 
překrývala. Proto se v dnešní době, podle Bendla (2016), sociální pedagogika 
považuje za „nafukovací disciplínu“, ve které „shoda mezi představiteli sociální 

pedagogiky často nepanuje ani nad jejími hlavními proudy či směry, není dostatečně 

vyjasněn její vztah k sociální práci a některým společenskovědním disciplínám“ (str. 
6).  
1.1 Pojetí sociální pedagogiky v České republice na pozadí 

evropského historického vývoje 
Koncem 19. století se v řadě zemí ze sociální pedagogiky formuje samostatná vědní 

disciplína. Avšak kvůli rozdílnému rozsahu a specifikům sociálních problémů a podle 
Procházky (2012) také díky tomu, že každá společnost má svou osobitou historickou 

linii vývoje a problémy, které vznikají v různých společnostech jsou odlišné, můžeme 

tvrdit, že při pohledu na sociální pedagogiku rozlišujeme v dnešní době její „národní“ 

specifika.  
Například „existuje výrazná německá, polská, slovenská sociálně pedagogická škola 
a dnes s jistotou můžeme hovořit i o české sociální pedagogice.“ (Procházka, 2012, str. 
37).  
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Podle Lorenzové (2017) Česká a Slovenská sociální pedagogika staví na německé 

sociální pedagogice. Lorenzová i Kraus (2008) uvádějí, že země, která má nejdelší 

tradici a historii sociální pedagogiky a zároveň je zemí, kde sociální pedagogika 

vznikla, je Německo.  
Na začátku 19. století se Německo kromě následků průmyslové revoluce potýkalo také 
s problémy spojenými s rozvratem země po pádu prvního císařství, roku 1806. 
Společnosti chyběl pocit identity a pospolitososti a proto začaly v Německé 

společnosti vznikat různé společenské a politické organizace, které si kladly za cíl 

podporovat se a pomáhat si navzájem. „Na pozadí těchto historických skutečností 

se objevil pojem sociální pedagogika jako projev určitého způsobu pedagogického 

myšlení, který oproti Kantově a Herbartově pedagogice zaměřené na jednotlivce 

prosazoval pedagogiku zaměřenou na společnost, jinak řečeno pedagogiku sociální, 
společenskou či kolektivní. Počíná zde tedy pojetí sociální pedagogiky jako takové 
výchovy, která má přispět k vytvoření sjednocené německé společnosti (Konrad, 

Fragile Professionalisierungen. Zur Geisteswissenschaftlichen Sozialpädagogik, ihre 
Vorgeschichteundihren Widerspiegelungen bis heute, 2009).“ (Lorenzová, 2017, str. 
32) 
S tímto názorem se ztotožňoval i P. Natorp, který je podle Krause (2008) považován 

za zakladatele sociální pedagogiky. Navazuje na A. Diesterwega, který poprvé použil 

termín sociální pedagogika ve svém díle Rukověť vzdělání pro německé pedagogy.  
Nadále “pod vplyvom nemeckej sociálnej pedagogiky sa začala v 20. storoci rozvijat 
socialna pedagogika aj v inych krajinách najma v Poĺsku, Švajčiarsku, Rakúsku, 

a inde. Jej vplyv bol badateĺný aj pri vzniku sociálnej pedagogiky na Slovensku 
a v Čechach.“ (Hroncová, 2008, str. 88) 
Jméno, se kterým můžeme spojit teoretické počátky sociální pedagogiky v Čechách 
je A. Lindner. Tento první profesor filozofie a pedagogiky ve svém posledním díle 
Pedagogika na základě nauky o vývoji přirozeném, kulturním a mravním (1888) 

„použil termín sociální pedagogika a rozvíjel v ní názory na sociální funkce výchovy.“ 
(Kraus, 2007, str. 132).  
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Je obdivuhodné, že Lindner ve světě, kde panovaly „psychologické koncepcie, ktoré 

považovali člověka za biologickú a psychologickú bytosť, pre vývoj ktorej 

společenské prostredie nemá zásadný význam“ (Bakošová, 1995, str. 61) byl schopen 
uzřít skutečnost, že socializace lidské bytosti (event. resocializace) je nedílnou 
součástí procesu výchovy. Upozorňoval také na důležitost prostředí a podmínek, 

ve kterých probíhá vychová či jiné edukační procesy. Podle Bendla (2014) tím jasně 

zdůrazňuje skutečnost, že funkcionální působení má primární a nejdůležitější roli při 

výchově jedince.  
Bendl (2014) také připomíná, že Lindner je zastáncem širokého pojetí sociální 
pedagogiky. Považoval sociální pedagogiku za „vyšší poslání, jako nástroj výchovy 

lidu a národa“ (Kraus, 2007, str. 132).  
Všichni zmínění autoři -Diesterweg, Natorp a Lindner zdůrazňují skutečnost, 

že „funkce výchovy má být společenského charakteru, nikoli individualistického 
či sobeckého. Stejné takto viděli roli výchovy řečtí myslitelé Platon a Aristoteles, kteří 

zdůrazňovali myšlenku, že výchova musí zohledňovat a akceptovat zájmy 
společnosti.“ (Kraus, 2008, str. 9).  
Na tomto základě můžeme tvrdit, že pojetí sociální pedagogiky na území Evropy, 
včetně Česka, Slovenska a Polska, je doposud vnímáno v kolektivistickém smyslu. 
Stejného názoru jsou B. Kraus a V. Poláčková, a definují sociální pedagogiku takto: 

“Tato disciplína se zaměřuje nejen na problémy patologického charakteru, 
marginálních skupin, částí populace ohrožených ve svém rozvoji a potencionálně 

deviantně jednajících, ale především na celou populaci ve smyslu vytváření souladu 

mezi potřebami jedince a společnosti, na utváření optimálního způsobu života v dané 
společnosti“. (Kraus & Poláčková, 2001, str. 12).  
Bendl (2016)vidí příčinu tak velkého rozsahu sociální pedagogiky v tom, že základní 

ideou sociální pedagogiky je začlenit jedince do společnosti, neboli jeho úspěšná 

socializace a interkulturace. Tento cíl sociální pedagogiky je jejím hlavním konceptem 
a propojuje všechny jednotlivé proudy, či oblasti sociální pedagogiky. 
Do problematiky sociální pedagogiky tedy patří také sociální device, prostředí 

a pedagogizace prostředí, dokonce multikulturní výchova nebo vliv masmédií apod.  
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Avšak nejen německý raný kolektivismus přispěl k širokému pojetí sociální 

pedagogiky. Vývoj sociální pedagogiky ve 20. století ovlivnila také vláda totalitních 
režimů. Například v období nacistického režimu v Německubylo kolektivistické pojetí 
sociální pedagogiky zneužito ve prospěch ideologie nacismu a veškerý sociální život 

byl podřízen pedagogizaci prostředí. „Původní Natorpovy teze o podřízení člověka 

společenství, jako vyššímu kulturnímu a mravnímu celku začaly být zdůvodňovány 

službou rase a národu, které se staly zdůvodněním teze „Evropa pro Němce“ (Pérez, 

Orígen y evolución de la Pedagogía Social 2002, str. 219).“ (Lorenzová, 2017, str. 51).  
Druhý totalitní stát - Sovětský svaz, také zakládal na kolektivismu jako na hlavní 

formě společenského života. Po okupaci východního bloku byly tyto názory 

prosazovány do pedagogiky celkově a výrazně ovlivnily pojetí a vývoj sociální 

pedagogiky mj. v Československu, či Polsku, kde její vývoj byl v podstatě přerušen. 

Po obnovení demokratických hodnot po roce 1990 na území ČR se termín sociální 

pedagogika začal používat podle Pechy (1993) ve třech smyslech – metodologickém, 
jako vyučovací předmět, jako pedagogická disciplína a poté podle Krause (1996) 
se rozšířil o čtvrtý – jako obor. 
Avšak ne všichni badatelé v oblasti sociální pedagogiky vnímají sociální pedagogiku 
v širokém smyslu. Někteří autoři, podle Krause (1996) například Z. Moucha, P. Klíma, 
S. Kvapilová apod. si přisvojili mnohem užší pohled. „Užší pojetí je spíše zaměřeno 

na cílovou skupinu dětí a mládeže, na intervenci do sociálních problémů a dopady 

sociálně patologických jevů, cílem je prostřednictvím výchovných postupů zvládat 

tyto problémy a pomoci lidem k soběstačnosti a svépomoci.“ (Knotová & Kol., 2014, 
str. 8) 
V současné době takový pohled zastávají země anglofonního světa, které omezují 
sociální pedagogiku na problematiku dětí a mládeže.Ostatní problematikou, například 

deviantním a rizikovým chováním, se v zemích, jako Amerika nebo Velká Británie 
zabývá primárně sociologie. Stejně tak do její domény spadá socializací jedince, 
případně jeho resocializace.  
I přesto, že sociální pedagogika není novým pojmem na území České republiky, 

v legislativních dokumentech pojem sociální pedagog není popsán ani určen. 
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V zákoně č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, je definována pozice sociálního 
pracovníka, který může oprávněně pracovat v těchto sociálních sférách: sociální práce 
a sociální pedagogika, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, 

charitativní a sociální činnost. Podmínkou jedosaženévyšší odborné vzdělání. 

Absolvent vysokoškolského oboru může ještěnavíc působit v sociální politice, sociální 
péči, sociální patologii a speciální pedagogice. 
Sociální pedagogiku lze studovat v České republice v Praze, například na Univerzitě 

Karlově, a to na Filozofické a Husitsko-teologické fakultě. V Brně na Filosofické 
a Pedagogické fakultě, v Ostravě, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích 

a HradciKrálové také na Pedagogické fakultě. Zlín nabízí sociální pedagogiku v rámci 
humanitních studií, v Olomouci je studium možné na Cyrilometodějské teologické 
fakultě.  
1.2 Sociální pedagogika v Rusku 
V Rusku je pojetí sociální pedagogiky rozděleno na tři směry, resp. navzájem 

se doplňující stránky, a to na teoretickou část - jako vědní disciplínu, praktickou 
činnost - jako pomoc různých organizací lidem v nouzi a sociální pedagogiku jako 
vzdělávací oblast - vyučovací předmět.  
1.2.1 Kořeny sociální pedagogiky v Rusku 
I přesto, že oficiálně profese sociální pedagog, či sociální pracovník vznikly v Rusku 
v roce 1990, tedy poměrně nedávno, dobročinné akce a jiné vyjadřování solidarity 
vůči lidem v nouzi se datují již od začátku vzniku ruské národnosti.  
Jak zmiňuje Štinova (2008), tradici humánního a soucitného přístupu k lidem v nouzi 
můžeme v Rusku vysledovat až do období pravěku. Již v raných slovanských 
komunitách, kde právě komunita hrála hlavní roli v poskytování pomoci, existovaly 
speciální domy, určené pro sirotky a jejich opatrovatele, které bychom mohli 
považovat za prvopočátky ústavní péče.  
Dalším příkladem, který názorně demonstruje humánní přístup ve vznikající ruské 

společnosti, je také skutečnost, že namísto dětských domovů mohli být sirotkům 

určeni „komunitní rodiče“, případně byla dokonce praktikována adopce. Základním 
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principem tétopomoci bylo pěstování takových vlastností, jako kolektivismus 
akorporativnost. Odborníci zdůrazňují, že hodně finančních prostředků bylo věnováno 
na podporu a pomoc jedincům v bídě, a to vše z celkového příjmu populace.  
Od přijetí křesťanství v 10. století se, dle Cholostova (1995) pozice milosrdenství 
a soucitu vůči chudým, nemocným a lidem v bídě jenom upevňovala. Jelikož 

milosrdenství je stěžejním konceptem v pravoslaví, soucitné chování bylo žádoucí 

a předpokládalo zejména reálnou pomoc ve formě finančních prostředků – almužen. 

Jako klíčový poskytovatel pomoci a podpory se proto začala projevovat církev. 

Vladimir I. nařídil církvi dávat 10% ze svých příjmů na budování sirotčinců, útulků 

či chudobinců. V tomto období církev také vytvořila strukturu farností a klášterů, jako 
zařízení, kde každý mohl najít přístřešek.  
Během následujícího období, kdy zesílila moc jednotlivých knížectví, roli 
poskytovatele sociální podpory převzal stát. Avšak s nárůstem obyvatelstva začaly 

více vznikat problémy asociálního charakteru – příživnictví, prostituce, žebráctví. 
Úlohou státu se tedy stalo předcházet a zabraňovat takovému chování.  
Postupně, převážně v 18. století, se tedy hlavním poskytovatelem pomoci stává stát, 
který si prakticky úplně podrobil církev jako organizaci. Příkladem iniciativy ze strany 

státu může být Petr I., který „během svého vládnutí vytvořil státní systém pomoci 

lidem trpících nouzí, určil jejich kategorie, vydal preventivní pokyny k boji proti 
sociálním neřestem, zreguloval soukromou charitativní činnost a upevnil tyto své 
novely v zákoně.“ (Štinova, 2008, str. 21) 
Kateřina II. jako následovnice politiky Petra I. efektivně pokračovala v převádění 
sociální problematiky do sféry státního vlivu a učinila důležitý krok - vytvořila orgán 

státní moci, který na sebe převzal funkci řešení sociálních problémů na lokální úrovni. 
Tato vládní organizace byla přímo podřízena místnímu gubernátorovi. Tímto 

způsobem mohla být podpora a pomoc místnímu obyvatelstvu poskytována 
účinnějším a přímočařejším postupem.  
Další novinkou tohoto období bylo zřízení takzvaných „vychovatelských domů“, které 

byly v podstatě sítí rozličných ústavů, jakými byly například polní nemocnice, útulky, 
chudobince, řemeslné dílny a učiliště.  
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Působení Kateřiny II. v sociální sféře vedlo k tomu, že se v imperátorských kruzích 
začal projevovat zájem o charitu, výchovu dětí a mládeže a o jiné aktivity 
pedagogického a sociálně podpůrnéhocharakteru. Osoby z císařského domu, obzvláště 

ženy, zřizovaly například sirotčince, speciální třídy pro přípravu učitelek 

a guvernantek pro dívky z chudých poměrů pod záštitou vychovatelských domů, 

či opatrovnictví pro hluchoněmé.  
Období od 60. let 19. století až po 20. století je poznamenáno vzrůstem aktivity 

maloobchodníků a podnikatelů, kteří se chtěli angažovat do společenského života 

a také přispěli k decentralizaci moci státu v oblasti sociálních služeb. Navíc 
“podstatnou vlastností mentality mnoha představitelů „třetí třídy“ byla idea užívání 

svého bohatství jako prostředku k projevení milosrdenství a k rozvoji.“ (Štinova, 2008, 

str. 23) Proto se postupně formovaly charitativní a filantropické organizace v rukou 
soukromých mecenášů. Ty se zabývaly nejen překonáním palčivých problémů 

společnosti, jako alkoholismus, sirotčinství, prostituce apod., ale do sféry jejich 
působení se dostala taktéž problematika handicapovaných lidí a zejména dětí.  
Pod vedením kněžny Elizavety Mavrikievny byla zřízena organizace „Modrý kříž“, 

která poskytovala pomoc a podporu týraným dětem. Ty mohly také využívat ubytovny 
s řemeslnými dílnami, které tato organizace budovala.  
Toto období je tedy charakteristické tím, že charitativní činnosti věnují svůj čas 

a peníze zejména bohatí lidé a postupně aktivita v sociálních oblastech nabývá 
světského charakteru, dále zřizováním kurzů pro sociální pracovníky a také tím, 
že sociální pedagogika začala být vnímána jako vědní disciplína na akademické půdě.  
V říjnu roku 1911 byla otevřena „Sociální škola“ na právnické fakultě 

Psychoneurologické vysoké školy, kde fungovala „Katedra společenského 

milosrdenství“. Ve stejném roce byli taktéž přijati první studenti oboru „Společenské 

milosrdenství“.  
Kriminalita nezletilých taktéž nezůstala bez povšimnutí dobročinných organizací. 

Podnikala se různá opatření: zřízení výchovně-nápravných zařízení a pomocných 
organizací, sběr dat a vedení statistik o problémových dětech, byly uskutečňovány 
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taktéž odborné diskuze a přednášky. Touto činností se zabývala takzvaná Městská 

Duma v Moskvě.  
Pro vyšší efektivitu si odborníci na sociální služby mohli vyměnit zkušenosti během 

profesních setkání, dnes bychom mohli říct konferencí, které byly nedílnou součástí 

boje proti patologickému chování mezi mládeží a dětmi.  
Je patrno, že již na začátku 20. století úspěšně spolupracovaly jak státní orgány, tak 
i společenské organizace, fungující na bázi charity. Dohromady poskytovaly prostor 
pro systematický rozvoj sítě sociálních služeb pro rizikové společenské skupiny. 

„V roce 1902 fungovalo 11400 charitativních organizací a 19108 opatrovnických rad 
(…) a ve společnosti se budoval a upevňoval pozitivní vztah k charitě“ (Štinova, 2008, 

str. 26). 
Sociálně pedagogická činnost v Rusku byla podporována nejenom státem a státními 
organizacemi, ale dobře nastaveno bylo i fungování společenských organizací. 

Získané praktické znalosti ze zmíněných organizací vytvořily dobrý základ k rozvoji 
sociální pedagogiky jako vědní discipliny na univerzitách a jiných vzdělávacích 
institucích.  
1.2.2 Sociální pedagogika po roce 1917 
Ve 20. letech se pod statní záštitou nacházely sociální zařízení různých typů a každé 

z nich mělo svou úzkou specializaci.Mimo jiné školy pro rolnickou mládež, internátní 
školy pro děti s handicapem, nebo dětské domovy pro handicapované děti 

předškolního věku.Pro bezprizorní mládež a dětí také fungovalo zařízení, tzv. CПОН, 

které poskytovalo sociální a právní ochranu nezletilých. Do této struktury také spadala 
přijímací střediskapro bezprizorní děti, dětské domovy (celkem jich bylo 23 typů 

podle věkových kategorií) a navíc speciální orgán, který na sebe převzal práci 

v terénu. Pracovníci takzvané dětské sociální inspekce vykonávali činnost ve městě 

a sbírali bezprizorní děti v ulicích, kontrolovali také podmínky v sociálních zařízeních. 

Dnes bychom tuto činnost nazvali sociální prací.  
Na pozadí sociální činnosti vlády se společenským organizacím přestalo dařit. Pod 
nátlakem bolševistické ideologie byly odmítnuty veškeré charitativní a jiné 

společenské aktivity, které se považovaly za přežitek buržoazie. Řízení sociálních 
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zařízení převzal stát a následně je podrobil unifikaci. Téměř všechny organizace se 
sociálním zaměřením se tak staly součástí Všeruského ústředního výkonného výboru.  
Pod záštitou vlády byl zformován orgán – ODD («Другдетей»), který pohltil veškerá 

sociální zařízení a předal je do rukou lokálních orgánů různého typu. Změna ve vedení 

a organizaci řízení sociálních zařízení vnesla zmatek a nejasnosti do jejich provozu. 
V nově vzniklém orgánu nebyly přesně určené kompetence a funkce. Navíc se členy 

této organizace mohli stát pouze občané s volebním právem, převážně rolníci a dělníci, 
takže ti, kteří měli nejvíce zkušeností se sociální činností, byli zbaveni veškerého 

práva zasahovat do činnosti ODD.  
Lze tedy souhlasit s výrokem, že „v podmínkách narůstající ideologizace veškerého 

společenského života země a jmenovitě sociální výchovy, a také byrokratizace sociální 
sféry společenské organizace takového typu [charita a dobročinné organizace] nebylo 
zapotřebí. Postupně stát zmonopolizoval funkce sociální ochrany dětí a mládeže, a tím 
pádemvytlačil společenské organizace ze sféry sociální pedagogiky.“ (Štinova, 2008, 
str. 29) 
Nová bolševistická vláda již v listopadu roku 1917 zformovala dle Titova (2001) nový 
systém řízení ruského národního vzdělávání a předala do rukou národního komisariátu 

veškeré vzdělávací instituce. Nový vzdělávací orgán (ЦИК) vydal dekret o „Pracovní 

škole“, který zakládal na holistickém přístupu ke vzdělávání a výchově. Dekret 

předpokládal použití efektivních a humánních pedagogických prostředků. Bohužel, 

zrealizovat tuto vizi utopického socialismu s jeho, teoreticky dobře propracovaným, 
základem se nepodařilo a prakticky tento dekret sociální pedagogiku v Rusku nijak 
neovlivnil. Veškerý teoretický vývoj sociální pedagogiky tak stagnoval. Nelze však 

opominout skutečnost, že právě touto dobou se v Rusku odehrávaly velké společenské 

změny. Státní převrat a následná občanská válka zasáhly celé obyvatelstvo. Počet dětí 

a mládeže bez domova a dohledu rodičů vzrostl a potřeba státního zásahu tak 
narůstala. Vláda si uvědomovala potřebu učinit rázné kroky v boji proti bezprizornosti 
dětí, po odepření finanční pomoci ze strany dobročinných organizací však nebyla 

schopna žádný takový plán či program finančně zvládnout. 
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1.2.3 Praktikové sociální pedagogiky 
Státní převrat a následná občanská válka zasáhly celé obyvatelstvo. To přispělo 

k velkým sociálním problémům, jako kriminalita, chudoba, prostituce, dětská 

bezprizornost a ostatní problémy plynoucí z následkůrevoluce. S touto novou ruskou 
realitou, kde se sociální pedagogice jako disciplíně nikdo nevěnoval, se nedokázali 

smířit opravdoví pedagogové-praktikové, kteří na sebe převzali úkol nenechat situaci 

být a pokusili se využít ideologii kolektivismu, jako mocný výchovný prostředek. 
V Rusku tohoto období nebyla možnost systematicky zkoumat a zabývat se 

problematikou sociální pedagogiky z teoretického hlediska, ale i přesto kvůli 

narůstajícím problémům bylo nezbytné účinně a rychle zasahovat a jednat. 

Pedagogové jako A.S. Makarenko, S.T. Šackyj a V. NSoroka-Rosinskyj, kteří byli 

mnohdy v opozici vůči režimu, si však jasně uvědomovali moc a sílu kolektivu. Proto 
se vždy snažili organizovat své žáky a svěřence tak, aby ve skupině nebo komunitě 

vznikly podmínky pro samooraganizace, kde by bylo umožněno působení na jedince 

skrze kolektiv.  
Antonu Semjonoviči Makarenkovi se podařilo zapsat se do dějin sociální pedagogiky 
jako jeden z nejvýznamnějších praktiků sociální pedagogiky. „O významu 

a mimořádném pedagogickém mistrovství A.S. Makarenka svědčí mj. fakt, 

že se dodnes po celém světě pořádají mezinárodní konference o životě a díle tohoto 
ukrajinského pedagoga a vychovatele“ (Bendl, 2016, str. 37) 
V jeho pracovních koloniích pro nezletilé byl praktikován celý systém pedagogických 
metod, které napomáhaly k rehabilitaci a resocializaci mladistvých pachatelů. 

„Ty pedagogické prostředky vešly do dějin pedagogiky pod názvy jako princip 
či systém kolektivní výchovy, pedagogický optimismus, socialistický, resp. 
pedagogický humanismus, systém perspektivních linií, paralelní působení, 

kombinovaný kolektiv/oddíl (tzv. velitelská pedagogika) či vzryv (výbuch).“ (Bendl, 
2016, str. 37) 
Logika Makarenkových pedagogických metod je jasně zřetelná například právě 

v metodě vzryvu (výbuchu). Ta spočívá v eskalaci konfliktu jednice s kolektivem 
a s tím, co kolektiv reprezentuje – řád, pravidla. Během řešení konfliktuje jedinec 
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tímto způsobem nucen podřídit se novým předpisům. Slovo vzryv je tedy použito jako 

metafora pro pochopení toho, co se v danou chvíli odehrává v psychice bezprizorního 
dítěte – jedinec pod nátlakem kolektivu přichází o své koncepty a představy a celkově 

semyšlenkové loučí se svým minulým životem. Takovým způsobem se během 

okamžiku stává funkční součástí komunity.  
Lze souhlasit s Bendlem (2016), že psychologický a výchovný otřes osobnosti jedince 
může být uplatněn jenom v určitých podmínkách, a to v kolektivu a bez přímé účasti 

pedagoga. Funkce pedagoga v této situaci je zorganizovat prostředí, ve kterém 

probíhají edukační procesy, „pedagogizovat“ ho, vytvořit podmínky pro vznik 

kolektivu schopného postupně se samoorganizovat. Jen při splnění těchto podmínek 
je metoda účinná a má potenciál ovlivnit osobnost jedince v jediném okamžiku.  
Kolektiv, komunita či oddíl sama o sobě reprezentuje silný pedagogický prostředek, 

při aplikaci podobných metod nezastupitelný. V pedagogické praxi individualistického 
charakteru metodu vzryvu a podobné aplikovat nelze.  
Z výše uvedeného je tedy jasně patrné, jak velký význam Makarenko přikládal 
sociologické/sociální stránce sociální pedagogiky.  
Druhý významný pedagog období komunismu, S. T. Šackyj, také zakládal 
na kolektivistických principech. Stěžejní myšlenkou jeho sociálně-pedagogické praxe 
bylo postupné zahrnování všech členů společnosti do transformace – od menšího 

kolektivu k většímu – od rodiny ke škole - od školy ke společnosti. Tato transformace 

společnosti předpokládala těsnou kooperaci dětského kolektivu s místními kolektivy 
dospělých lidí, například se děti zapojovaly do života lidí na lokálníúrovni tak, 
že pomáhaly zavést do obce elektřinu, či se zúčastňovalyzemědělské činnosti. 
Důraz byl kladen na všestranný rozvoj života společnosti a kooperaci mezi dětmi 

a dospělými. Obě skupiny se tak mohly poučit navzájem a nastavit samoorganizace 
jako metodu fungování. Společná práce napomáhala úspěšné socializaci jedince.  
Hlavním prostředkem této epochy byla funkcionální výchova, nikoliv intencionální, 
která by byla pravděpodobně málo účinná, protože se dětido převýchovných kolonií 

dostávaly ve většině případů nedobrovolně, bylyk převýchově nuceny. Žádný jedinec 

v takovém případě nebude skutečně vnímat a uplatňovat ve svém životě rady a jiné 
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působení a snahy poučit jej o správném způsobu života. Pouze pod silným sociálním 
nátlakem je jedinec schopen uskutečnit změnu, uvědomit si, že je pro něj nezbytné 
podřídit se pravidlůmsociální skupiny, aby mohl v kolektivu přežít.  
Vedle praktické činnosti se v Sovětském Rusku, dle Titova (2001) již od 20. let docela 
úspěšně rozvíjely samostatné vědní disciplíny související s oblastí sociální pedagogiky 
– pedagogika prostředí a pedologie. Vývoj těchto disciplín byl pozastaven po roce 

1936, kdy byli výzkumníci obviněni z „pedagogických zvráceností“. Snažili se totiž 

použít znalostí z různých disciplín jako biologie, psychologie a experimentální 
pedagogika a zapojit je do kontextu výchovy. 
Po druhé světové válce se situace ještě o něco zhoršila, jelikož tisíce dětí přišly o své 

rodiče. Vláda se pokoušela o zlepšení situace a zřídila takzvané „šefstvo“. „Dá se říct, 

že po likvidaci modelu soukromé charity byl použit model společenské charity, která 

přijala formu kolektivního šefstva. Tento koncept předpokládalvzájemnou pomoc 
mezi kolektivy výroba – škola a zemědělskédružstvo- dětský domov.“ (Štinova, 2008, 

str. 35) 
Na konci 70. let přichází renesance zájmu o sociální pedagogiku jako vědu a při 

ministerstvu vzdělání SSSR byl zahájen vědecký výzkum problematiky profese 
sociální pedagog. Avšak jako začátek nové etapy rozvoje sociální pedagogiky, může 

být považováno až oficiální zavedení profese sociální pedagog, tedy 13. června  roku 
1990. 
Cíl a funkce sociálního pedagoga byly spatřovány primárně v poskytování 
psychologické a právní pomoci dětem a mládeži během jejich socializace 
a resocializace. Na začátku formování nové odborné oblasti bylo běžnou praxí 

rekvalifikovat nebo navyšovat kvalifikaci pracovníků v sociálních zařízeních. 
Oficiální zakotvení sociální pedagogiky do systému disciplín a otevření nového 

sociálního institutu položilo dobrý začátek k intenzivnímu rozvoji sociální 
pedagogiky. V současnosti se podle V.V.Bosenka aGalaguzvé pojetí sociální 
pedagogiky dělí do tří směrů: 

- Sociální pedagogika jako praktická činnost, nebo sociální práce odváděná 

v terénu 
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- Sociální pedagogika jako vědní disciplína 
- Sociální pedagogika jako vzdělávací oblast, nebo vyučovací předmět 

Samozřejmostí je, že pro dosažení maximální efektivity je třeba spojení všech tří 

směrů. Praktická činnost musí být postavena na dobrém teoretickém základě, stejně 

jako věda se inspiruje a zakládá na skutečných případech z reálného života.  
Všechny tři oblastí se v moderním Rusku rozvíjí docela úspěšně, ale existují 

zvláštnosti dané právě historickým vývojem sociální pedagogiky v Rusku.  
Jako standardní rozvoj sociální pedagogiky v jiných zemích vidí Štinova (2008) 
postupnou proměnu charitativní a milosrdenské činnosti na úroveň vědní disciplíny, 

a to tak, že přirozeným způsobem vzniká poptávka po sociálních pracovnících, proto 
bylo potřeba jim nabídnout řádné vzdělání v této oblasti.  
V Rusku se až do revoluce cesta ubírala stejným směrem, ale ihned po revoluci v roce 

1917 došlo k přerušení rozvoje sociální pedagogiky. V 80. a 90. letech byla tato vědní 

disciplína zavedena násilně „shora“, a tři oblasti sociální pedagogiky (praxe, 

disciplína, vyučovací předmět) se musely rozvíjet v podstatě paralelně, protože “praxe 

se nemohla opřít o vědní znalosti kvůli tomu, že sama nauka ještě neexistovala 
a k dispozici byly jenom teoretické zdroje, protože se sféra praktické činnosti teprve 

začala formovat“ (Štinova, 2008, str. 39). 
Jeden z mnoha problémů se týkal například praktické a profesní oblasti sociální 

pedagogiky. Absolventi, narychlo kvalifikovaní jako sociální pedagogové, nemohli 
najít uplatnění ve školách a jiných vzdělávacích institucích kvůli tomu, že jejich 

kompetence a funkce nebyly v již fungujících vzdělávacích institucích jasně určeny 

a stanoveny.  
Po sociálně-ekonomické krizi v Rusku v 90. letech se sociální problémy, a to masová 
dětská bezprizornost, narkomanie, alkoholismus, loupeže a vraždy, růst počtu dětí 

s hendikepem a další, jen rozmnožily. Ve společnosti vznikla urgentní potřeba tyto 

problémy řešit a v souvislostí s charakterem problémů, které zasahovaly do téměř 

všech oblastí společenského života, bylo třeba přehodnotit profesi sociální pedagog. 

Došlo se k tomu, že bylo nutné rozšířit pojetí sociálního pedagoga jako profese, a také 
oblast jeho působení. Například, podle státního standardu, problematika mimoškolní 
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výchovy a volnočasových aktivit byla jen jednou ze specializací, následný nově 

vydaný státní standard rozšířil pojetí sociální pedagogiky i na tuto problematiku.  
Jednoznačné postavení neměla ani profese sociálního pracovníka, která byla vytvořena 

paralelně s profesí sociálního pedagoga. Došlo k tomu v důsledku toho, že ideologie 
komunismu popírala existenci sociálních problémů, ale lidé, kteří vykonávali faktické 

činnosti sociálních pracovníků, samozřejmě existovali. To je také spojeno s faktem, 
že v sociálních zařízeních, fungujících na základěpomoci a charity působili 

dobrovolníci a nezřídka bez odborné přípravy. Tak se do podvědomí společnosti dostal 

názor, že tito pracovníciv podstatě odbornou kvalifikaci ani nepotřebují.  
„V zemi vznikla „záludná“ situace, kde de juresociálních profesí neexistovalo, ale 
de facto se všechna tíže těchto velice složitých profesních činností ocitla na ramenou 
lidí, kteří k tomu neměli odbornou přípravu“. (Štinova, 2008, str. 43) 
Paralelní vývoj profesí sociální pedagog a sociální pracovník spočíval také 

ve skutečnosti, že obor sociální pedagog byl studován na pedagogických univerzitách, 
kde byl chápán jako odvětví pedagogiky. Obor sociální pracovník byl studován 
v rámci sociologického vzdělání, ale poté, co se působení sociální pedagogiky 

rozšířilo o celé spektrum sociálních problémů, včetně péče o děti se socializačními 

problémy a jinými patologickými projevy v chování, obě profese se začaly navzájem 

překrývat.  
Po rozpadu sovětského svazu v 90. letech, tedy v době, kdy se začaly nastavovat 

demokratické hodnoty a v důsledků zahájení tržní ekonomiky,bylo charitativním 
a společenským organizacím znovu povoleno zasahovat do sociální problematiky 
země.  
Byla zřizována nová sociální zařízení z iniciativy soukromých osob a charitativní 
činnost se postupně vrátila na scénu sociální pedagogiky. I přes problémy, které 

vznikly díky přerušení přirozeného vývoje sociální pedagogiky, můžeme s jistotou 
říct, že sociálně-pedagogická činnost se rozvíjí, že praxe, vědní disciplína a vzdělávací 

směry sociální pedagogiky jsou oficiálně uznané a prožívají prudký vývoj.  
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1.2.4 Současné pojetí sociální pedagogiky a vybraně problémy 
I přesto, že Rusko má dlouhou tradici dobročinnosti a milosrdenství, Štinova (2008) 
poukazuje na dramatický a peripetijní vývoj sociální pedagogiky, a to převážně kvůli 

vlivu socialismu a jeho orientaci na kolektivismus. Usilování o „společné blaho“ 

znamenalo pro jedince odepření všech jeho individuálních potřeb. Jako cíl moderní 

sociální pedagogiky v Rusku autorky učebnice vidí překonání následků socialismu 
na sociální pedagogiku a důraz na holistický přístup k životu člověka a obzvláště 

dítěte.  
Nelze než souhlasit s autorkami, že současné Rusko prochází prudkým rozvojem. 

Dynamičnost, rozporuplnost a nejistota v rozvoji Ruska přivádí společnost ke stavu, 

kde „prakticky neexistuje žádná sociální skupina populace, která by se cítila být 
sociálně zabezpečena, spokojenaa jista svou budoucností.“ (Štinova, 2008, str. 5) 
Sociální pedagogiku vidí jako nástroj k vypořádání se s problémy v ruské společnosti, 

ba dokonce tvrdí, že budoucnost země záleží na současných a budoucích sociálních 
pedagozích.  
I přesto, že poptávka po kvalitních odbornících a řádně uspořádané akademicko-
vědecké platformě rok od roku narůstá, můžeme pozorovat „nafukovací“ tendenci 

v oblasti sociální pedagogiky. Předmět a objekt výzkumu není jednoznačně postaven, 

stejně nemůžeme určit s jistotou ani sféry působení sociální pedagogiky.  
Pro správné pochopení toho, co se v současném Rusku chápe pod pojmem sociální 
pedagogika, je vhodné se obrátit na přímé zdroje, jakými jsou učebnice, určené pro 
studenty vysokých škol oboru Sociální pedagogika nebo studující předmět Sociální 
pedagogika v rámci kurikula, či tzv. „taháky“, které studenti ruských škol používají 

pro přípravu ke zkouškám. Použijeme-li tyto autentické materiály, můžeme získat 

poměrně dobrý přehled o tom, jak sociální pedagogiku pojímají přední vědci v Rusku. 
Tato země je pro potřeby této práce chápána jako hlavní reprezentant posttotalitního 

pojetí sociální pedagogiky.  
Z těchto publikací je zřejmé, že pojetí sociální pedagogiky v Rusku je velmi široké 
a největší důraz je kladen na socializaci a prostředí, ve kterém probíhá socializace. 
Vzhledem k cíli sociální pedagogiky - úspěšně začlenit jedince do společnosti a zajistit 
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jeho harmonické soužití s ní, rizikové chování jako odchylky od normální socializace 
se dostalo do kontextu sociální pedagogiky, a pedagogiky celkově.  
Současný rozvoj sociální pedagogiky v Rusku je spojen se jménem A. V. Mudrik. 
Podle Galguzove (2018) vědec považuje za objekt sociální pedagogiky sociální 
výchovua definuje ji jako „výchovu všech věkových skupin a kategorií lidí, která 
probíhá, jak ve k tomu určených organizacích, tak i v organizacích, kde výchova není 
primární funkcí“ (Mudrik, Sotsiaĺnaya pedagogika, 1999, stránky 3-4) 
Takže sociální pedagogika v Rusku je převážně vnímána jako odvětví pedagogiky 
i přesto, že podle Galaguzové (2018) mohou objektem sociální pedagogiky být všichni 

lidé.  
Podle Galaguzové (2018), vědci jako L. V. Mardachaev a V. I. Zagvjazinskyj považují 
sociální pedagogiku zasoučást sociální práce a cílem sociální pedagogiky je prevence 
deviantního a rizikového chování.  
Z pomocnéhomateriálu pro studenty vysokýchškol, tzv taháků, můžeme čerpat 

informace o tom, co by měl absolvent VŠ, oboru Sociální pedagogika podle ruského 
státníhovzdělávacího standardu vědět.Standardsociální pedagogikudělídotříhlavních 
témat – socializace, prostředí a výchova jedince.  
Definice sociální pedagogiky podle Aĺzhehva (2008) se jeví být velmi široká – 
„Sociální pedagogika je část pedagogiky, která zkoumá výchovu v podmínkách 
socializace, tj. výchovu všech věkových skupin a sociálních kategorií lidí. 
Uskutečňuje se nejen ve speciálních zařízeních, ale také v organizacích, kde výchova 
není primární funkcí (podniky, armáda)“ (str. 29). Je zřejmě, že tato definice vychází 
z pojetí sociální pedagogiky od Mudrika.  
Otázce patologických jevů a deviací, ani podobným problémům ve školském prostředí 

se však pomocnémateriály vpodstatě nevěnují. Sociální práci je věnovaná pouze jedna 
otázka a nadřazenost sociální pedagogiky nad sociální prací jezcela zjevná. „Sociální 

práce a sociální pedagogika jsou úzce spojené. Každého pedagoga můžeme považovat 

za sociálního pracovníka, avšak ne všichni sociální pracovníci jsou sociálními 

pedagogy. Všechny kategorie sociálních pracovníků však ideálně musí mít určitou 

úroveň sociálně-pedagogické přípravy.“ (Aĺ'zhev, 2008, str. 30) 
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Sociální pedagogika jako vyučovací předmět je definována ve studijní pomůcce jako 

snaha „narýsovat obraz sociálně – pedagogické reality“ (Aĺ'zhev, 2008, str. 4). 
Sociální pedagogika jako věda je pojímána jako nástroj proobjasňování funkce 
a podstaty výchovy jedince, a to v bezprostředním kontextu socializace. V rámci 
problematiky socializace se věnuje faktorům socializace a podmínkám socializace, 
mechanismům, cílům, a možným problémům, které mohou vzniknout během procesu 
socializace jednice. Vidíme, že efektivní začleňování jedince do společnosti se jeví být 
ústřední problematikou sociální pedagogiky na území Ruska.  
Další problematika, které je věnován prostor, je prostředí, ve kterém se odehrává 
formování osobnosti člověka. Aĺzhev zmiňuje například – venkovské, málo městské 
a městské prosedía také specifika ovlivňování jednice prostředím. Tvrdí, že typ 
regionu, ve kterém člověk bydlína něj bezprostředně působí a formuje způsob jeho 

uvažování, hodnoty, finanční aktivitu a schopnost adaptace.  
Pozoruhodná je skutečnost, že se autor věnuje mnoha tématům, která jsou primárně 

diskutována v kontextu sociologie. Například poukazuje na fundamentální vliv 
rozmanitých společenských organizací a jiných sociálních skupin na život jedince, 

obzvláště dospívajícího. Subkultury, kontrakultury a náboženské organizace jsou 

dopodrobna popsány a jsou zde vysvětleny procesy a mechanismy jejich fungování.  
O sociální pedagogice v užším smyslu se hovoří v přímé souvislosti se začleňováním 

člověka do společnosti a autor zdůrazňuje, že k patologickému chování a k jiným 
deviacím dochází v důsledku nezdařené socializace.  
Na základě získaných informací lze říci, že sociální pedagogika v Rusku je chápána 
v její sociální dimenzi a například problémům vznikajícím bezprostředně ve školním 

prostředí se téměř nevěnuje. Velký důraz je kladen na přípravu jedince k efektivnímu 
fungování ve společnosti. Pozvolná integrace a následná interkulturace je cílem pro 
sociální pedagogiku jako vědu. Zajímavým se jeví pojímání sociální pedagogiky 
ve vztahu k jiným vědním disciplínám. Etika, v jejímž rámci je zmíněna sociologie 

sociální výchovy, má podle Aĺzheva nejvíce styčných bodů. Dále je mezi vědami, 

které jsou se sociální pedagogikou úzce spojeny, zmíněna etnografie a sociální 
a věková psychologie.   
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2 Anglofonní země 
V současné době se v zemích s anglosaskou tradicí, například ve Velké Britanii 
a Americe obor sociální pedagogika začíná teprve formovat. Pod vlivem rozšíření 

anglického jazyka jako lingua franca se uskutečňuje vzájemná spoluprace 

a ovlivňování na mezinárodní úrovni. Jelikož do určité doby ve zmíněných 

anglofonních zemích existovala jenom sociální práce, ne však sociální pedagogika, 
tento termin byl donedávna celkem cizí. Ve velké Británii, stejně jako v Americe, 
je rozvoj sociální práce a milosrddenství spojen s aktivitou církevních a charitativních 
organizací.  
Odborný přístup k sociální problematice se začal formovat pod vlivem následků 

industrializace, když vyvstala potřeba řešit problémy profesionalním a efektivním 

způsobem. Ve Velké Británii a obzvlášť v Americe je ve sféře vzdělávání výrazná 
individualistická náklonnost, ovlivněna pragmatismem Deweyho.  
Avšak, v současné době se v anglických a amerických akademických kruzích objevuje 
poptávka po interpretaci pojetí sociální pedagogiky dle zemí, kde mé sociální 
pedagogika již dlouhou tradici.  
2.1 Velká Británie 
„Sociální pedagogika je komplexním pojmem obtížně chápaným pro publikum 

ve Spojeném království, které má své kořeny v kontinentálních evropských zemích, 

jejich kulturách a jejich režimech sociálního zabezpečení. Sociální pedagogiku lze 
vysledovat z myšlenek pedagogických filozofů Rousseaua, Pestalozziho a Fröbela. 
Vyvinula se jako profese v různých formách po celé Evropě (Kornbeck a Rosendal 

Jensen, 2009). Kromě toho existují značné rozdíly napříč národními hranicemi 

ohledně role, jejích klientů a prostředí pro práci v sociální pedagogice (Sünker 
a Braches-Chyrek, 2009).“ (Berridge, Biehal, Lutman, Henry, & Palomares, 2011, str. 
4) 
Tímto způsobem v celé historii různé země vytvořily různé definice sociální 

pedagogiky a vyvinuly různé tradice sociální pedagogiky - například Dánsko, 

Švédsko, Německo, Česká republika. To vše ovlivnilo vývoj sociální pedagogiky 
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ve Velké Británii. Rostoucí zájem o sociální pedagogiku ve Spojeném království však 

ovlivnily nejen evropské kultury a sociální pedagogika, ale také bohatá tradice 
Spojeného království v sociální práci.  
2.1.1 Kořeny sociální pedagogiky ve Velké Británii 
Sociální práce ve Velké Británii byla vyvinuta prostřednictvím praxe charity, 

sociálních služeb, sociálních opatření apod.  
Prvopočátky vývoje sociální pedagogiky, jako v jiných zemích, leží již v pravěku, kdy 
se komunita starala o své jedince, kteří se ocitli na okraji společnosti. Avšak 
o organizované pomoci a podpoře takových rizikových skupin, jako vdovy, sirotci 
a nemocní můžeme hovořit až od počátků 13. století, kdy se začaly v této oblasti 
aktivně angažovat církevní organizace. Charitativní činnost se rozvíjela díky 

křesťanskému způsobu myšlení, které slibovalo věřícím dostat se do ráje za dobré 

skutky. Protože pomoc bližnímu a všeobecná laskavost vůči ostatním lidem byla 
stěžejním konceptem v křesťanství, byla společnost vedena ke vzniku organizovaných 

sociálních institucí. „Počátkem 14. století byli lidé rozděleni do dvou kategorií – 
tělesně schopní a nuzní.“ (SCERT-KERALA, str. 35) 
Již v roce 1572 Královna Alžběta zavedla daň, která měla zajistit podporu a pomoc 

nemajetným lidem a stanovila skupinu lidí, kteří dohlíželi na nuznou část obyvatel. 

Stát tak nahradil církev v roli poskytovatele sociální pomoci.  
Dle SCERT-KERALA (Higher Secondary Textbook +1) je dalším mezníkem 

v rozvoji sociální práce ve Spojeném království se stal Zákon o chudých, který zřídila 

královna Alžběta v roce 1607. Tento zákon ulehčil postavení chudých ve společnosti 

a stanovil jim řadu úlev. Zákon také zajišťoval možnost práce v tzv.“pracovních 
domech“. Dříve vytvořená skupina chudých obyvatel se rozdělila do tří podkategorií: 

zdatní, bezmocní a chudé dětí bez dohledu.  
Od 16. století se také, dle Yershové (2012) Anglie stává nejrozvinutější zemí 

v Evropě, a to díky textilnímu průmyslu, konkrétně spojenému s ovčím rounem 

a vlnou. Avšak tak prudký rozvoj průmyslu vyvolal masivní přesun populace do měst. 

V následujícím období, během 18. a 19. století se tak formuje velká nová sociální 
skupina – dělnická třída.  



32 

„V 18. století v anglických továrnách běžně panují podmínky, připomínající věznice 

a nucené práce. Toto vše se odehrává na pozadí změny názoru na sociální 

problematiku. Pod vlivem sociálního vědce Adama Smitha, který upozorňoval 

na možnost využívání systému daňových slev, která může vést k závislosti lidí 
na sociálních službách.“ (SCERT-KERALA, str. 36) 
Skehill (2010) říká, že pokud jde o pochopení vzniku sociální pedagogiky a sociální 
práce, a také modely praxe, rozvoj profese, dominantní teorie, právní předpisy, 

politiku a vzdělávací přístupy, můžeme se obrátit na literaturu, která líčí rozvoj 

sociální práce v Anglii. Tato země ovlivnila vývoj sociální práce celého Spojeného 
Království. 
Dalším důležitým krokem, který měl hluboký dopad na rozvoj sociální práce 

bylo,podle Smitha (2014), založení Charitativní Organizace Společenství (Charity 

Organization Societies) v Londýně v roce 1869. Její důraz na vědecký přístup, 

organizaci a kodifikaci metod poskytl možnost věnovat více pozornosti určování 

nároku na sociální služby. Jednou z jejich strategií bylo například zakazování 

vydávání finanční podpory a vedení detailních setření formou osobního pohovoru 

s klientem. Tímto způsobem Charity Organization Society s velkou pečlivostí 

využívala individuální přístup a vedla své klienty k zodpovědnosti za svůj vlastní 

život.  
Velký vliv na rozvoj sociální práce mělo podle Berry (2018) také budování Hnutí 
Sídelních Domů (Settlement House Movement) v tzv. ToynbeeHall, zřízeném 

v Londýně v roce 1884, pod vedením Samuela Bernetta. Toto hnutí bylo novým 

formátem v poskytování sociální pomoci. Název pochází z myšlenky, že místní 

pracovníci se zabydlovali v sousedních industriálních čtvrtích, zasažených chudobou 

a bídou. 
Pracujíce v terénu, měli možnost efektivně nacházet řešení sociálních problémů 

pracující třídy Londýna. Například prováděli neformální pohovory a navštěvovali 

rodiny. Takový přístup umožňoval pomáhat oblasti, jako celku, což bylo hlavním 

rozdílem oproti ostatním sociálním službám. 
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Důležitou osobou, která ovlivnila vývoj sociální práce, je Robert Owen. Úspěšný 

továrník měl ambice výrazně zlepšit pracovní podmínky v továrnách (budoval 

mateřské školy v dělnickém prostředí, chtěl omezit pracovní dobu dětí). „Jeho mlýny 

Nový Lanark v Lanarkshire, Skotsku, se svými sociálními a průmyslovými programy 

sociální péče, se staly poutním místem pro státníky a sociální reformátory. Také 

sponzoroval nebo podporoval mnoho experimentálních "utopických" komunit, včetně 

jedné v New Harmony, v Indianě, U. S.“ (Robert Owen biography, 2019) 
I přesto, že se považuje za jednoho z nejvýznamnějších sociálních reformátorů, kteří 

se snažili uplatňovat a propagovat názory kolektivní výchovy, nepodařilo se mu podle 
Procházky (2012) v prostředí rychle se rozvíjejícího kapitalismu tyto názory prosadit 
ve společnosti. Ve svých spisech totiž dospěl k názoru, že lidské chování nejvíce 

ovlivňuje prostředí, ve kterém jedinec dospívá nebo pracuje. Zdůrazňoval důležitost 

správného nastavování podmínek, které formují povahu člověka.  
V následujícím období, tedy ve 20. století, je Charity Organisation Societies stále 
aktivní ve sféře poskytování sociálních služeb a v 1899 přichází s nápadem poskytovat 

možnost odborného růstu a zahajuje odbornou přípravu pro sociální pracovníky. 
Ve druhé polovině 20. století se o sociální práci s dětmi a mládeží začalo mluvit 

v souvislosti se „sociálním vzděláváním“ (social education). Pojem sociální 
vzdělávání se začal používat již koncem 90. let 19. století a Scott (1908) hovoří o tom, 

že sociální interakce a kooperace s kolektivem napomáhá k harmonickému formování 
osobnosti dítěte.  
Tento historický vývoj, spolu s Evropským vlivem formoval sociálně pedagogickou 

praxi ve Spojeném království a vedl ke vzniku sociální pedagogiky jako disciplíny 
ve Spojeném království.  
„Podle Boddy (2003), Eichsteller (2006), Moss et al. (2000), Paget et al. (2007) 
a jiných autorů je v současné době však sociální práce spojena buď s poskytováním 

pomoci dětem v ústavní péči, či s dětmi mladšího školního věku a s mláděží.“ 

(ThemPra social pedagogy) 
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2.1.2 Současné pojetí sociální pedagogiky ve Velké Británii 
Podle Hämäläinen a Nivala (2015) se termín sociální pedagogika rozšířil 

v anglofonním světě v roce 2013, díky dvěma publikacím od Hattona a Stephense. 

Oba autoři zdůrazňovali důležitost teorie, ale zároveň s tím byl jejich přístup velice 

praktický. Zkoumali, jakým způsobem by mohla být začleněna sociálně pedagogická 
zkušenost do kontextu sociální práce ve Velké Británii.  
Avšak již dříve Hämäläinen (2003) píše o konceptu sociální pedagogiky, jako o zcela 

neznámém pojmu pro anglofonní svět. Jeho „analýza sleduje složitost sociální 
pedagogiky na pozadí jejího historického zázemí a různých kontextů, ve kterých 
je tento koncept používán. 
V současné době ve Velké Británii sociálně-pedagogickou problematiku vnímají 
užším pohledem a spojují ji především s dětmi a mladěží. V posttotalitních zemích 
je jasná tendence k rozšiřování předmětu sociální pedagogiky, a to až na pomoc „všem 

věkovým kategoriím v různých životních situacích, při plánování a zvládání životní 

dráhy“ (Knotová & Kol., 2014, str. 8) 
Stejným způsobem to vidí i Klíma (1995), který popisuje současné pojetí sociální 

pedagogiky v Evropě takto: „V poslední době lze sledovat výraznou orientaci na širší 

sociální vztahové systémy a na nepříznivé sociální a životní podmínky. 

Psychologizující koncept se rozšířil o koncept sociologizující. Od identifikace 

problémového jedince se přešlo k identifikaci obtížné sociální situace“. (stránky 5-9) 
Podle Kornbecka a Rosendalea (2009) se ve Velké Británii projevují v podstatě stejné 

tendence jako v Evropě, a to rozšíření oblasti působení sociální pedagogiky. Oba 
autoři také tvrdí, že ve Velké Británii pociťují potřebu k uspořádání řádné vědecké 

platformy, zřízení profese sociálního pedagoga a k nacházení odborných přístupů 

k řešení situací sociálně-pedagogického charakteru.  
Je nutno si uvědomit, že širší pohled sice poskytuje možnost hovořit o sociální 

pedagogice jako o vědní disciplíně, ale zároveň může vést k označování sociální 

pedagogiky jako "nafukovací disciplíny", která „trpí v současné době určitou 

obsahovou bezbřehostí a terminologickou a metodologickou nejednotnosti“ (Bendl, 
2016, str. 6) 
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Tento problém si uvědomují evropští výzkumníci Jacob Kornbeck a Niels Rosendal 

Jensen, kteří zkoumají vývoj sociální pedagogiky v Evropě a dochází k závěru, 

že „koncept sociální pedagogiky vykazuje určitou nejednoznačnost. Rozsah je velice 

široký, skoro univerzální – téměř každý problém může být zařazen do oblasti působení 

sociální pedagogiky, lidé všech věkových kategorií jsou možným subjektem sociálně-
pedagogické intervence a takřka jakýkoliv teoretický přístup může být považován 
za sociálně pedagogický“. (Kornbeck & Rosendal, 2009, str. 3) 
Zdůrazňují také, že i přesto, že se pojetí a problematika sociální pedagogiky liší 

i napříč Evropou a zdaleka není všude jednotná, ve většině zemí existuje profese 

sociální pedagog a je oficiálně uznávána jako profesní kvalifikace. To platí například 

pro Ruskou federaci, kde existuje profesní vzdělávací standard a jsou jasně popsány 
požadavky a potřebné dovednosti k výkonu tohoto povolání. Profese sociální pedagog 
je uznávána také v Polsku či Dánsku.V Dánsku může student získat řádné tříleté 

bakalářské vzdělání se specializací v sociální pedagogice.  
Skutečnost, že sociální pedagogika je v současné době v Evropě a obzvlášť 

v posttotalitních zemích velice široce pojímána a její pojetí se vyznačuje národními 

specifiky, není podle výzkumníků nikterak negativní. Ba naopak chtějí pestrost 

sociální pedagogiky využít a nechat se inspirovat dobře rozvinutými teoretickými 

základy.  
Jako ta nejdůležitější specifika Evropské sociální pedagogiky, nejvýznamnější body, 

které by mohly být integrovány do Britského rodícího se sociálně-pedagogického 
paradigmatu, uvádí Kornbeck, Rosendal (2009), Cameron a Moss (2011) tyto:  

- Rozšíření věkové kategorie lidí, kteří by mohli využívat sociálních služeb. 

Ve Velké Británii je sociální pedagogika a sociální práce doposud 
spojovánas dětmia mládeží, a související činnosti probíhají převážně v rámci 
ústavní péče a nízkoprahových zařízení.  

- Nárůst počtu zařízení, ve kterých by mohly být aplikovány metody sociální 
pedagogiky. A to nejen zařízení určených pro děti, ale také těch pro dospělé, 

například chráněné dílny, uprchlická zařízení, domovy důchodců.  
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- Poptávka po profesní odbornosti a unifikaci profese sociálního pedagoga 
a s tím spojená poptávka po vzdělávání sociálních pedagogů na akademické 
úrovni. Sociální pedagog, jako profesionál ve svém oboru (ve smyslu, v jakém 
je v současné době tato profese ve Velké Británii vnímána), musí být schopen 
využít teoretických znalostí k tomu, aby odhalil příčiny sociálních problémů, 

analyzoval je a adekvátně reagoval.  
Dle autorů je nezbytné integrovat koncept prevence, která je jedním ze základních 
rysů sociální pedagogiky z širšího pohledu a je nutný pro vybudování teoretických 
základů, bez kterých není možné konstruovat hypotézy a preventivně působit 

na problémy sociálně-pedagogického charakteru.  
Otázkou tedy je, proč se v současné době nesetkáváme se sociální pedagogikou jako 

vědní disciplínou v anglofonních zemích tak, jak je pojímána v kontinentální Evropě.  
Podle Mosse a Сamerona (2011) jedna z příčin spočívá v problematickém pochopení 
sociální pedagogiky jako termínu, a to zejména kvůli nemožnosti 

adekvátního překladu. Slovo pedagogikase zrodilo v zemi, kde angličtina není 

mateřským jazykem.  
Pod pojmem pedagogika se rozumí v anglofonních zemích věda o vzdělávání, neboli 
„education“, která se zabývá problematikou studia, učení se, v kontextu vzdělávacích 
institucí pro dětia mládež. Je zřejmé, že je tím míněno učení ve smyslu výhradně 

kognitivních dovedností. Stejným způsobem se pojem pedagog zužuje 

na "učitel/učitelka" a profese pedagoga není pojímána holistickým přístupem 

ve smyslu pedagoga jako člověka,„který jedná jako vychovatel jménem společnosti“. 

(Cameron & Moss, 2011, str. 13) 
Moss a Cameron dále připomínají, že pojetí sociální pedagogiky je opravdu různorodé 

a zem od země se dramaticky liší. Není potom s podivem, že člověk, pro něhož 

je mateřským jazykem angličtina, má potíže tuto problematiku v její komplexnosti 

pochopit.  
Jako další příčinu uvádějí autoři zaměřenost anglo-amerických zemí na metody 
a techniky řešení problémů sociálně-pedagogického charakteru. Ty jsou totiž výrazně 

individualistické. Problémy sociálního charakteru jsou řešeny na individuální úrovni, 
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čemuž napomáhá rozmach neoliberalismu. Jsou tak „odtrženy od širšího sociálního 

a komunitního kontextu“. (Cameron & Moss, 2011, str. 13) 
Podle Batsleer (2013)v Britské sociální politice převládají, kvůli velkému důrazu na 

individualistické hodnoty, tendence omezit financování sociálních zařízení 

a poskytování sociální podpory. V důsledku politiky neoliberalismu se uskutečnil 

přesun zájmu ze státních sektorů do soukromých.  
„Ztratili jsme kontakt s naší minulostí a našimi kořeny. Přiblížit se k sociální 

pedagogice proto může znamenat nejen otevření nových komunikačních kanálů 

s našimi drahými Evropany, ale i rekultivaci našich vztahů s britskými průkopníky 

a radikálními tradicemi.“ (Cameron & Moss, 2011, str. 16) 
2.1.3 Implementace praktických řešení sociální pedagogiky do kontextu sociální 

práce 
Jelikož sociální práce ve Velké Británii má poměrně bohatou tradici, vědci zabývající 

se sociální pedagogikou se snaží implementovat do oboru sociální práce i prvky 

sociální pedagogiky.  
Avšak, vztah sociální pedagogiky a sociální práce ve Velké Británii v dnešní době 

ještě není kompletně jasný. S jistotou však můžeme říct, že se implementace sociální 

pedagogiky jako pomoci všem věkovým kategoriím teprve zavadí a to primárně 

do kontextu sociální práce s dětmí a mládeží.  
Jak tvrdí Gabriel Eichsteller, britové angažují kvalifikované sociální pracovníky 
a vědce z evropských zemí, které mají bohaté zkušenosti v oblasti sociální pedagogiky 
a sociální práce. Hlavní cílem je zařadit do kontextu sociální práce takové aspekty 

sociální pedagogiky, jako porozumění základním životním hodnotám, 
psychologickým problémům ohrožených skupin populace, například traumatům a také 

usnadnění socializace a učení.  
„Různé sociální služby ve Spojeném království pilotně využívají sociální pedagogiku 
– široce vzdělávací přístup k uskutečňování sociálních změn pocházejících 

z kontinentální Evropy - jako způsob zlepšování praxe, zejména v oblasti péče o děti 

v domácnosti. První zhodnocení těchto iniciativ, jejichž cílem je zavést sociální 



38 

pedagogiku do služeb pro děti, přineslo obecně pozitivní výsledky, i když důkazy 

zůstávají skromné a studie jsou ovlivněny řadou metodických omezení.“ (Kirkwood, 
Roesch-Marsh, & Cooper, Evaluating social pedagogy in the UK: Methodological 
issues, 2017) 
Například, jak zmiňují Cameron a Moss (2011) v roce 2008 byl zahájen 
experementalníprogram pro výzkum dopadu sociálně-pedagogického přístupu v rámci 
ústavní péče financovaný ze státního rozpočtu. Tento program předpokládá nábor 
sociálních pedagogů, převážně z Německa, kteří by, spolupracujíce s britskými 
sociálními pracovníky, mohli předávat svoje znalosti přímo v terénu.  
Nejvýraznějšími benefity sociálně-pedagogického charakteru, plynoucími z tohoto 
programu se jeví být: 

- Přehodnocení praktik a struktury ústavní péče, které byly doposud brány jako 
samozřejmost.  

- Přezkoumání konceptu rizikového chování v souvislosti s ústavní péčí.  
- Zlepšení komunikace mezi zaměstnanci sociálních zařízení, které povede 

k zefektivnění jejich práce.  
Cenné poznatky evropských odborníků, které byly získány v důsledku mezinárodní 
spolupráce (konference a semináře), pomáhají strukturovat nový přístup k sociální 

pedagogice jako k vědní disciplíně.  
Social Pedagogy Development Networkorganizuje schůzky odborníků a jiných 
zainteresovaných osob každý druhý rok. Cílem je rozvíjení znalostí a hlubšího 

pochopení sociální pedagogiky v praxi.  
Dalším příkladem snahy o “import” sociální pedagogiky do anglofonních zemí, 
je aktivní angažovanost vědců v této problematice. Zejména výzkumníci, působící 

na UCL (University College London) Claire Cameron, Pat Petrie, Peter Moss, Lewis 
Smith a jiní, učinili významný pokrok v propagaci a šíření sociální pedagogiky 

na území Velké Británie.  
Výzkum, který lze považovat za klíčový, je Thomas CoramResearch Unit (TCRU). 
Tento výzkum hraje průkopnickou roli ve vývoji sociální pedagogiky na území UK. 
V rámci tohoto výzkumu Pat Petrie a jiní výzkumnicí založili Centrum pro pochopení 
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sociální pedagogiky (CUSP – Centre ForUnderstandigSocial Pedagogy) při UCL 

Institute ofEducation.  
V rámci spolupráce CUSP a Social Pedagogy development Network v dubnu 2019 byl 
úspěšně dovršen „významný filantropický grant na rozvoj profesionálního domova 

sociální pedagogiky ve Velké Británii“ (University College London, 2019), 
a to program pro vznik Profesní asociace sociální pedagogiky - SPPA (Social 
Pedagogy ProfesionalAssociation).  
SPPA je členská organizace řízená třinácti správci a její hlavní zásluhou a přínosem do 

rozvoje sociální pedagogiky je vývoj odborných standardů, kterými se řídí 

poskytovatelé vzdělávání v oblasti sociální pedagogiky (univerzity a gymnázia) 
na území UK. Je držitelem standardů profesní odbornosti (Standarts of Occupational 
Proficiency) a také vzdělávacího a výcvikového standardu v sociální pedagogice 
(StandardsforEducation and Training in Social Pedagogy). Mimo jiné podporuje také 
dvě kvalifikace 3. a 5. úrovně v sociální pedagogice a také magisterský program 
v sociální pedagogice na univerzitě v Salfordu.  
Kromě vlastních projektů, jako například kampaň pro zvýšení povědomí o společném 

východisku sociální pedagogiky a blahobytu, v jejímž rámci chystá podání rozsáhlé 

zprávy o státní politice, SPPA také pořádá každoroční konference, úzce spolupracuje 
s dalšími organizacemi s podobným zaměřením a efektivně tak stmeluje sociálně 

pedagogickou komunitu.  
Lze tedy říci, že „se v posledních letech sociální pedagogika ve Velké Británii silně 

projevila, a to pomocí různých iniciativ, které byly projevovány zainteresovanými 
jedinci, skupinami a organizacemi, které si kladou za cíl interpretovat a objasnit 
sociálně-pedagogický přístup anglické společnosti.“ (Kornbeck & Rosendal, 2009, str. 
212) 
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2.2 Amerika 
I přesto, že se sociální pedagogika jako termín na území Ameriky teprve objevuje a 
konceptualizuje, počátky této nové disciplíny jako sociálně - pedagogické praxe 
existují ve Spojených státech již dlouho, a své kořeny má v dějinách sociální práce.  
2.2.1 Kořeny sociální pedagogiky v Americe 
Dějiny sociální práce v Americe mají své kořeny v dějinách sociální práce ve Velké 

Británii, obzvláště v Zákonech o Chudých a jsou také ovlivněny Industriální revolucí 

v polovině 18. století. 
Stejně jako ve Velké Británii, v USA dějiny organizované sociální práce začínají 
přibližně v 19. století. V době politických a společenských změn v zemi, jakými byla 

průmyslová revoluce, měla sociální práce poskytnout podporu nižším sociálním 

skupinám a řešit problémy chudoby, nemocí, prostituce, duševních chorob apod.  
Avšak začátek amerického systému sociálního zabezpečení můžeme hledat i před 

revolucí, a to se zavedením Anglických zákonů o chudých na území severní Ameriky. 

Sociální služby pro chudé, děti a hendikepované byly zřízeny po vzoru sociálních 

služeb v Anglii. „Tímto způsobem začaly státy počátkem 19. století poskytovat úlevu 

napříč městy a okresy. Vzhledem k tomu, že jejich úsilí bylo často nedostatečné, 

soukromé benevolentní společnosti a organizace začaly jejich snahy doplňovat. Tyto 

benevolentní společnosti byly předchůdci moderních agentur sociálních služeb.” 

(Sagepub) 
Koncem 19.století vzniká nový sociální systém, spojovaný s činností Jane Addams, 

zakladatelky Americké obdoby Settlement House Movement. Stejně jako v Anglii 
se dobrovolníci ze střední třídy usazovali ve čtvrtích, kde žili převážně lidé z chudých 
poměrů a snažili se jim neformálním způsobem pomoci. Poskytovali možnost 

vzděláni, právní, sociální a zdravotní servis. Toto hnutí však nepůsobilo výhradně 

v terénu, ale také provádělo výzkumy a posunulo rozvoj sociálních služeb na území 

Ameriky.  
„V roce 1913 existovalo již 413 takovýchto sídel, která se rozkládala přes území 

32 států za účelem zkvalitnění životů chudých lidí“ (Social Work Degree Guide, 2019) 
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Charity Organization Societies (COS) bylo dle SCERT-KERALA zřízeno v Buffalo v 
roce 1877. Jejich organizace sociálních služeb fungovala stejně dobře, jako v Anglii. 
I přesto, že měli své pobočky v 92 městech Ameriky, efektivně dohlíželi na sociální 
šetření a spolupracovali s ostatními sociálními organizacemi.  
Za důležitou postavu v rozvoji sociální pedagogiky a pedagogiky obecně můžeme 

považovat Johna Dewey, jako zakladatele filozofického proudu – pragmatismu. 
Deweyho reformátorský názor na vzdělávání spočíval v tom, že zdůrazňoval 

inteligenční schopnosti dítěte. Tím jasně odporoval tehdy populárnímu konceptu 

behaviorismu, ve kterém spatřoval simplifikaci problematiky a vedení žáka k pasivitě. 

Vzdělávání popisoval jako komplexní proces, ve kterém má dítě zaujmout aktivní roli. 

Dle jeho názoru se nová informace vstřebá a stane se užitečnou pro jedince pouze pod 

podmínkou interaktivních principů ve vzdělávání. Také zdůrazňoval významnost 

sociální stránky učení. 
„Dewey věřil, že by společnost měla přijmout za svou kolektivní mentalitu a lépe tak 

kooperovat se svým prostředím. Pouze pokud se vnější jednání a myšlenky 

harmonizují s realitou, přestanou se jedinci cítit ztraceni a vnitřně rozpolceni.“ 
(Bishop, 2007, stránky 50-51) 
Za opravdový rozvoj sociální práce jako profese je považováno zahájení náboru 

do Columbia University v roce 1898. Šlo o první obor, spojený se studiem sociální 
práce v Americe.  
Sociální pracovníci tak měli možnost aktivně se podílet na práci soukromých 
charitativních organizací a šířit tak myšlenku o významnosti sociálních služeb 

pro obyvatelstvo. 
Za první profesionální sociální pracovnici můžeme dle SCERT-KERALA považovat 

Mary E Richmond. Její kniha, Sociální Diagnóza (SocialDiagnosis) vydaná v roce 
1917 je považována za základ teoretické sociální práce. Následně, v roce 1919, byla 
zřízena Americká školní Asociace sociální práce pro zkvalitnění spolupráce mezi 

vzdělávacími institucemi napříč Amerikou. 
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Ve 40. letech spatřil světlo světa dokument New Deallegislation, série programů pro 

pomoc a podporu rizikových skupin společnosti, trpících následky Velké Deprese, 

jehož autorem byla Frances Perkins, sociální pracovnice a ministryně práce.  
Další významnou postavou v sociální problematice v dějinách Ameriky je Whitney 

M. Young. Pracoval pro Atlanta SchoolofSocialWork a byl výkonným ředitelem 

Nacional Urban League, která se, jako první organizace, začala zabývat problematikou 

rasové diskriminace Afro-Američanů. Je znám též tím, že v 60. letech stál v čele 

doposud největší národní organizace sociálních pracovníků v Americe ( NASW).  
Založení NASW slouží jako příklad zintenzivnění sociálních hnutí ve 20. století. 

V roce 1955 „byla (NASW) vytvořena za účelem podpory profesního rozvoje, posílení 

sociální politiky, zlepšení vzdělávacích příležitostí v terénu a zachování odborných 

standardů praxe“ (Social Work Degree Guide, 2019) 
Další významné osobnosti, které se zasadily o rozvoj sociální práce v Americe, jsou 
Harry Hopkins, Dorothy Height, či Jeanette Rankin. I přesto, že ve 20. století můžeme 

pozorovat poptávku po sociálním servisu, existovaly nadále názory, které 
zpochybňovaly sociální práci jako profesi.  
Abraham Flexner v roce 1915 tvrdil, že této činnosti chybí teoretický základ, proto 
se „začala profesionalizace sociálních prací soustředit na casework a vědecké metody 

a v roce 1918 byla založena Americká asociace nemocničních sociálních pracovníků 

na podporu formálních možností vzdělávání v sociální práci“. (Social Work Degree 
Guide, 2019) 
I přesto, že na vrcholu zájmu byla psychiatrie a psychologie, v roce 1929 existovalo již 

deset vysokoškolských programů v oblasti sociální práce. Však i "počátkem 21. století 

si sociální pracovníci nebyli jisti posláním profese a jejím vztahem k sociálnímu 
systému. Fragmentace, společně s privatizací, deprofesionalizací a konkurencí jiných 

profesí ve zmenšující se oblasti sociálních služeb byly pro profesi skutečnými 

výzvami.“ (Stuart, 2019) 
Díky rozvoji rozmanitých neziskových organizací, dobrovolnictví a školnímu 

výzkumu v oblasti sociální problematiky se v poslední dekádě termín „sociální 
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pedagogika“ začíná objevovat ve vědeckých diskusích a ve vzdělávacím systému 

Ameriky.  
Dle Torpey (2018) je pro výkon práce sociálního pracovníka za normálních okolností 
nutné mít vyšší vzdělání bakalářského nebo magisterského typu. Kromě toho musí 

sociální pracovník být držitelem licence či certifikátu vydaného státem, zaleží však 

na konkrétním státu nebo zaměstnaní. Předpokladem pro získání licence sociálního 

pracovníka je magisterský titul, k jehož získání je nezbytné vypracování seminární 
práce na určené téma a absolvovaní praxe. 
4.1 Současné pojetí sociální pedagogiky v Americe. 
Ve Spojených Státech Amerických je sociální pedagogika vnímaná přes prismat 
konceptu individualismu.  
Vysvětlení toho, proč tomu tak je nám nabízí J. Hector st. John Crevecoeur (1782), 
který ve svém dopise de facto říká, že rané americké sebepochopení jako národa 
je silně ovlivněno potížemi, na které emigranté po příjezdu na rozsáhlý americký 
kontinent při budování nového života narazili. 
Podle Crevecoeura (1782) se nově zrozený Americký národ považoval za nový lid, 

který se řídí novými principy, pravidly a zákony. Měl za cíl, nehledě na překážky, 
svými silami utvořit dokonalé společenství lidí, kde každý dostává to, co si zasloužil 

svou vytrvalostí. Zničení utrpením, hladem a nouzí, bývalí Evropané toužili 

po svobodě a nezávislosti. Museli opustit nejenom své domovy a rodiny, ale také 

všechny své předsudky, zvyky a způsoby chování a přijmout jiná paradigmata soužití, 

jejichž základem je zaměřenost jen na vlastní úsilí a práci. „Zde jsou jednotlivci 
ze všech národů přetaveni do nové rasy lidí, jejichž práce a potomstvo jednoho dne 

způsobí velké změny ve světě.“ (Crevecoeur, 1782, str. 4) 
Je všeobecně známo, že se již za pár století stala Amerika největší multikulturní zemí 
na světě. Je to země kapitalistického ekonomického systému s výrazně liberalistickým 

politickým režimem. Liberalismus doprovází individualismus a je podmínkou proto, 

aby se rozšířil „ten způsob výchovy, kde zřetel k jednotlivci se považuje za důležitější 

než zřetel k celku” (Bendl, 2016, str. 51), tedy individualismus.  
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Avšak sociální problémy liberálních států mají jiná specifika. Amerika se potýká 
například s takovými sociálními problémy jako rasová diskriminace, propast mezi 
bohatstvím a chudobou, rostoucí kriminalita. Multikulturalita způsobuje nepochopení 

cizí kultury a jiné různorodé konflikty. Avšak, jak popisuje Bakošová (2000), není 
to překážkou pro budování takových vlastnosti u amerických občanů, jako 
soběstačnost, finanční nezávislost, zodpovědnost.  
Tyto hodnoty individualistického charakteru se zachovaly v amerických rodinách 
i dodnes, dá se říci, že soběstačnost se vine jako červená nit skrze všechny generace 
Američanů. Každé dítě je od malička vychováno tak, aby se o sebe mohlo v budoucnu 
samo postarat, tedy nespoléhat na jakoukoliv podporu od rodičů či od státu. V tom, 
podle Bakošové spočívají příznaky americké pragmatické výchovy a vzdělání. 
Avšak, jako ve většině anglofonních zemí, oborypedagogika a sociální 
pedagogikanejsou plně jasným pojmem pro americkou společnost. Pod slovem 
pedagogika (education) si veřejnost představuje vzdělávání všeobecně, 
v intencionálním smyslu.  
Podle Schugurenského (2016) existují tři faktory, dané historickým vývojem, které 
způsobily rozvoj sociální pedagogiky v USA.  
Prvním faktorem jsou domorodí obyvatelé Ameriky. Specifikem jejich způsobu 

vzdělávání je zaměřenost na experiment, jedinec se učí přímou zkušeností. Narozdíl 

od evropského rozšířeného způsobu testování a instrukce v edukačním procesu, 

ve vzdělávání amerických děti, obzvláště těch domorodých, je podporována těsná 

kooperace s ostatními.  
Znalosti se v těchto komunitách předávaly historicky z generace na generaci, a proto 
jsou děti od malička vychovávány tak, aby se zúčastňovaly a podílely 

se na komunitních akcích.  
"V domorodých komunitách se děti učí různými formami, včetně interakce s ostatními 

dětmi a s přírodou, pomáhají dospělým při práci a komunitních aktivitách" 
(Schugurensky, 2016, str. 229) 
Důraz na komunitu, kritické myšlení, a demokratické hodnoty kladli pionýři svého 

oboru, zmínění v minulé kapitole - Jane Addams a John Dewey. Oba propagovali 
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pragmatismus ve vzdělávání, důraz na proaktivní přístup ke vzdělávání a využitelnost 

získaných znalostí v životě.  
Schugurensky (2016) tak považuje pragmatismus za druhý faktor, který napomáhal 
formování mentality američanů.  
Dewey “navrhl, aby v centru pedagogického procesu byli žáci (a nikoliv učitelé), 

argumentoval tím, že hlavní rolí učitelů má být tvorba vzdělávacích zkušeností 

a vyzýval k reformám orientovaným k budování rovnostářské a demokratické 

společnosti“ (Schugurensky, 2016, str. 231) 
Kornbeck považuje podle Schugurenskyho (2016) metody, které používala Jane 

Adams během budování Settlement House Movement za “implicitní sociální 
pedagogiku”. Sociální činnost, kterou prováděla, více připomínala sociálně-
pedagogickou, než pouhé odvádění sociální práce. 
Pragmatické názory Johna Dewey a Jane Adams na edukační proces jsou třetím 
faktorem ovlivňujícím rozvoj sociální pedagogiky v Americe. Oba kladli důraz nejen 

na experimentální metody ve vzdělávání, ale také spatřovali velký potenciál 
v pedagogice, jako prostředku v sociálním sektoru. 
Rostoucí zájem o sociální pedagogiku v Severní Americe je dle Schugurenského 
(2016) dán třemi faktory.  
Prvním faktorem je, že se v poslední době objevil velký počet knih a článků s touto 
problematikou v angličtině, například Kornbeck & Rosendal Jensen 2009, 2011 and 
2012; Eriksson & Winman 2010; Jarosz, Juzl & Bargel 2010; Surhone, Timpledon 
& Marseken 2010; Cameron & Moss 2011; Petrie 2011; Jackson 2011; Stephens 2013; 
Storo 2013; Hatton 2013; Kutnick & Blatchford 2014; Kornbeck 2014.  
Jako druhý faktor autor uvádí skutečnost, že akademický zájem o tuto oblast je také 
patrný díky vzniku časopisu Sociální pedagogika, prvního časopisu svého druhu 

v anglickém jazyce, který vychází od roku 2012 ve Spojeném království v redakci Pat 
Petrie a Gabriel Eischsteller. „Tato akademická událost, Mezinárodní Deník Sociální 
Pedagogiky si klade za cíl odrážet kulturní perspektivy rozmanitých společensko 

pedagogických tradic a poskytovat základ pro dialog mezi teorií a praxí, a umožňuje 
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akademikům i praktikům v Severní Americe, aby se s tímto polem seznámili.” 
(Schugurensky, 2016, str. 233) 
Za třetí faktor, který výrazně přispěl k šíření sociální pedagogiky v Severní Americe, 

považuje autor zahájení magisterského programu v roce 2011 na jedné 
s nejuznávanějších škol světa, na University College London. „Ve skutečnosti byla 

publikace Sociální pedagogika a práce s dětmi a mladými lidmi: Kde se setkává péče 

se vzděláváním, kterou editovala Claire Cameron a Peter Moss v roce 2011 napsána 
proto, aby poskytovala studentům tohoto programu úvodní text v angličtině.“ 

(Schugurensky, 2016, str. 228) 
Ve stejné době na největší státní univerzitě ve Spojených Státech, na School of Social 
Transformation na Arizona State University byl zahájen magisterský program Sociální 
a Kulturní Pedagogika, který je zároveň jediným dostupným programem v sociální 
pedagogice v Severní Americe.  
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3 Možnosti studia sociální pedagogiky ve vybraných zemích 
Výčet a analýza studijních programů úzce souvisejících s oborem sociální pedagogika 
na univerzitách v Rusku, Velké Británii a USA.  
3.1 Sociální pedagogika v Rusku na VŠ 
Sociální pedagogika má v Ruské federaci dlouhou tradici a i přesto, že byl její vývoj 

přerušen, je v dnešní době po profesi sociálního pedagoga velká poptávka. Ve většině 

případů tuto kvalifikaci lze získat na pedagogických fakultách a to na katedře 

pedagogiky a psychologie. Sociální pedagogika je také vyučována jako předmět 

a to v rámci různých oborů spojených s psychologií vzdělávání, sociální prací, nebo 
speciální pedagogikou. Podle provedeného výzkumu je zřejmé, že se sociální 

pedagogice věnuje hodně v souvislosti s psychologií. Níže jsou příklady možnosti 

studia oboru sociální pedagogiky v Ruské federaci.  
- Státní pedagogická univerzita v Moskvě; Fakulta pedagogiky a psychologie 

- Bc. program- Psychologie a sociální pedagogika 
- Národní výzkumná státní univerzita pojmenovaná N. G. Černyshevského 

v Saratově; Fakulta psychologicko- pedagogická a speciální pedagogiky 
- Mgr. program – obor Sociální pedagogika  

- Statní pedagogická univerzita V.P. Astafijeva v Krasnojarsku; Katedra sociální 
pedagogiky a sociální práce 

- Bc. program - Sociální pedagogika  
- Státní pedagogická univerzita v Tomsku; Katedra sociální pedagogiky 

- Bc. program – Psychologie a sociální pedagogika 
- Mg. program – Psychologie a sociální pedagogika 
- DiS. program Psychologicko - pedagogické prevence deviantního chování 

- Federální severovýchodní univerzita M.A. Ammosova; Katedra sociální-
pedagogiky 

- Obor Sociální pedagogika 
- Moskevská státní regionální univerzita; Fakulta psychologie 

- Bc. program Psychologie a Sociální pedagogika 
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- Ruská státní profesionálně-pedagogická univerzita; Katedra psychologie 
vzdělání a profesního rozvoje  

- Bc. program -Psychologie a sociální pedagogika 
3.2 Sociální pedagogika ve Velké Británii na VŠ 
V současné době je ve Velké Británii poměrně velikývýběr možností studia sociální 

pedagogiky - a to jako samostatného oboru, nebo modulu v kurikulu v rámci jiného 
oboru. Sociální pedagogika je taktéž vyučována ve formě několikadenního 

rekvalifikačního kurzu, který je ukončen diplomem.  
Níže uvedené univerzity poskytují vyšší vzdělaní, jak bakalářského typu, tak 
magisterského. Jsou uvedeny i s krátkým popisem z webových stránek příslušných 

univerzit. Důležitým faktem je, že v názvu, či popisu studijního programu se přímo 

vyskytuje slovní spojení „sociální pedagogika“.  
Sociální pedagogika jako obor: 

- Univerzita Centrálního Lancashiru v Prestonu 
- Bc. program – Sociální pedagogika, Podpora a Participace (originál – 

BA (Hons) in Social Pedagogy, Advocacy and Participation at the 
university of Central Lancashite, Preston) 
Tento nový bakalařský program byl zahajen v roce 2016. Cílem 
a hlavním záměrem programu je propojování teorie a praxe. Studenti 
jsou vedeni ke kreativnímu přístupu v řešení problémů sociálního 
charakteru. Ziskané znalosti mohou odzkoušet na praxi pod vedením 

zkušených lektorů.  
- Mgr. program - Sociální pedagogika ve vůdcovství ( originál - MA in 

Social Pedagogy Leardership) 
Obor pod záštitou jedné z nejznámější organizace v oblasti sociální 
pedagogiky,ThemPra. Odpovídá profesionálním standardům podle 
SPPA. ThemPra spolupracuje s Evropskými partnery a zapojuje 
sociální pedagogické přístupy do praxe.  
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- Univerzita v Salfordu 
- Mgr. program – Sociální pedagogika na fakultě Zdraví a Společnosti 

(MA in Social Pedagogy at the University ofSalford, School of Health 
and Society) 
Univerzita v Salfordu na svých webových stránkách popisuje sociální 
pedagogiku jako přístup, který propojuje vzdělávání a výchovu. 

Absolvování tohoto oboru umožňuje budoucím sociálním pedagogům 
působit v sociální péči, zdravotnictví, vzdělávání.  

Sociální pedagogika jako vyučovací kurz (modul): 
- Kingston Univerzita v Londýně 

- Bc. program – Práce s dětmi a mládeží 
V rámci bakalářského programu se nabízí modul pod názvem Sociální 

pedagogika 
- Univerzita v Sussexu 

- Bc. program – Dětství a Mladí: Teorie a Praxe (BA (Hons) in 
Childhood & Youth: Theory and Practiceatthe University of Sussex) 
V rámci bakalářského programu se nabízí modul pod názvem Úvod do 

sociální pedagogiky: Odborné přístupy 
- YMCA George Williams College v Londýně 

- Bc. program – Dětí, mládež a Rodiny (The BA Children, Young People 
and Families) 

3.3 Sociální pedagogika v USA na VŠ 
Jelikož sociální pedagogika v Americe je ještě méně známá, než v Anglii, není v tomto 
oboru mnoho možností profesního růstu. V celé Severní Americe v podstatě existuje 

prozatím jenom jeden program. Avšak sociální pedagogika jako předmět existuje hned 

na dvou univerzitách.  
- Státní univerzita v Arizoně (Arizona State University) 
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- Mgr. Program - Sociální a Kulturní pedagogika na fakultě Sociálních 
Transformací (original: Social and Cultural Pedagogy, School of Social 
Transformation) 
Program se zaměřuje na získání jak teoretických, tak i a praktických 
dovedností. Také se zabývá neformálním vzděláváním napříč 

kulturami, věkovými kategoriemi a úrovněmi vzdělanosti populace. 
Absolventi se naučí analyzovat sociální a edukační struktury, následně 

strategicky plánovat a implementovat s důrazem na funkcionální 

výchovu.  
Sociální pedagogika jako vyučovací předmět v rámci jiných magisterských programů, 
se vyučuje na dvou dalších univerzitách.  

- Univerzita Duquesne v Pittsburghu 
-  Mgr. program – Psychologie dětí 

- Státní univerzita ve Washingtonu, Pullman 
- Mgr. program – Učitelství na střední školách 

- - Státní univerzita ve Washingtonu, Spokane 
- Mgr. program - Učitelství 
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4 Srovnání magisterských programů z ruské a britské univerzity 
Pro kompletní pochopení pojetí sociální pedagogiky ve Velké Británii a Rusku, 
porovnávám studijní plány magisterských programů z Národní výzkumné státní 
univerzity N. G. Chernyševského v Saratově a z Britské univerzity v Salfordu. 
Garantka oboru Sociální pedagogiky na Salfordské univerzitě mi na mou žádost 

umožnila nahlédnout do detailních plánů programů. Studijní plán z univerzity 
v Saratově byl volně dostupný ke stažení na stránkách univerzity.  
V části tabulky „Informace o náplni oboru“ je náplň srovnána podle kriterií a závěrem 

je shrnutí hlavních rozdílu pojetí oboru – Sociální pedagogika.  
 Univerzita v Salfordu, 

Manchester  
Národní výzkumná státní univerzita 
N. G. Černyševského  

Popis 
programu 

Magisterský studijní obor 
„Sociální pedagogika“ zahrnuje 

podrobný kurz Sociální 
pedagogiky. Tento obor se skládá 
z 5 modulů. Studium je 

koncipováno jako kreativní a 
skupinové praxe. Cílem 
magisterského studia je 
samostatný výzkum a získaní 
zkušeností v oboru po dobu 2 let. 
Tento kurz poskytuje možnost již 

během studia proměňovat 

znalosti v praxi.  

Magisterský studijní obor "Sociální 
pedagogika" na katedře pedagogické 

psychologie a psychodiagnostiky. 
Tento obor zahrnuje obecné 
předměty (např. filosofie, obecná 
pedagogika atd.) a speciální 
předměty zaměřené na teoretické 

studium sociální pedagogiky. 
Výsledkem je, že na této univerzitě 

je kladen větší důraz na teoretickou 

část, než na praktickou. Obecné 

předměty nejsou úzce zaměřené na 

konkrétní specializaci a kreativní 
činnost jako takovou. 

Formy 
studia 

Studium může probíhat 

prezenční, nebo kombinovanou 

formou. Trvá dva roky a každý 

rok je rozdělen do tří trimestrů. 

Studium v prezenční formě trvá dva 

roky. Každý rok se dělí na dva 

semestry.  
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Studijní 
plány 

Prezenční forma studia – jeden 
rok 
1.trimestr 
• Filozofie a teorie sociální 

pedagogiky (30kreditů) 
• Účastnický a emancipační 

výzkum (30 kreditů) 
2.trimestr 
• Zapojení a zážitkové učení 

(30 kreditů) 
• Přístupy a praxe v sociální 

pedagogice (30 kreditů) 
3.trimestr 
• Disertační práce (60 kreditů) 
Kurz vyžaduje absolvování pěti 

modulů a účast ve všech třech 

semestrech 
Kombinovaná forma studia – 
dva roky 
Kurz vzžaduje absolvování pěti 

modulů v průběhu dvou let  
1.trimestr 
Filozofie a teorie sociální 
pedagogiky (30kreditů 
2.trimestr 
Účastnický a emancipační 

výzkum (30 kreditů) 

1. rok  
• Filozofie výchovy a vědy 
• Metodika a metody 

organizace vědeckého 

výzkumu 
• Návrh a expertiza 

vzdělávacích systémů 
• ědecký výzkum v odborné 

činnosti psycho-
pedagogického směru 

• Kulturně - historický a 
aktivní přístup v psychologii 
a vzdělávání 

• Organizace odborné činnosti 

psychologického a 
pedagogického zaměření 

• Cizí jazyk v oblasti odborné 
komunikace 

• Metodologie a historie 
sociální pedagogiky 

• Matematické a statistické 
metody psychologického a 
pedagogického výzkumu 

• Psychologická a pedagogická 
adaptace dětí a adolescentů 

• Metody tvorby životních 

dovedností u dětí a 

dospívajících 
• Psychologické základy 

prevence a korekce auto-
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3.trimestr 
Disertační práce (60 kreditů) 
4.trimestr 
Zapojení a zážitkové učení (30 

kreditů) 
5. trimestr  
Přístupy a praxe v sociální 

pedagogice (30 kreditů) 
6.trimestr 
Disertační práce (60 kreditů) 

agresivního chování 
• Duševní regulace a korekce 

emočních stavů 
• Komunikační technologie 
• Profesní a osobní rozvoj 

2. rok 
• Vytvoření psychologicky 

pohodlného a bezpečného 

vzdělávacího prostředí 
• Psychologické a pedagogické 

základy prevence 
viktimizačního chování u dětí 

a dospívajících 
• Psychologické a pedagogické 

doprovázení děti v obtížných 

situacích 
• Psychická regulace a korekce 

emočních stavů 
• Psycho-pedagogické základy 

spolupráce mezi subjekty 
vzdělávání 

• Sociální psychologie 
vzdělávání 

• Metodologie a techniky 
psychologické a pedagogické 
diagnostiky 

• Psychologická a pedagogická 
podpora nezletilých v 
systému soudnictví pro 
mladistvé 
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• Psychologické poradenství ve 
výchovném procesu 

• Psychologická a pedagogická 
podpora ohrožených dětí 

• Normativní a právní 
zabezpečení dětství 

• Sociálně pedagogické 

zanedbávání 
• Komplexní programy 

sociální a vzdělávací pomoci 

pro rodiny 
• Sociální a výchovná 

rehabilitace dětí a mládeže 
• Prevence destrukce povolání 

Praxe Výzkum a skupinová činnost po 

dobu celého studia se organizují 
v rámci univerzity.  
Praxe končí dizertací a její 

prezentací a obhajobou.  
 

Probíhá pouze ve druhém roce studia 
v druhém semestru 
Studijní praxe (úvodní praxe do 
oboru) 
Provozní praxe (student se reálně 

zapojuje do sociálně-pedagogické 
činnosti) 
Praxe končí řadně zpracovaným 

výkazem 
Hodnocení Kredity (za celé období studia) 

kreditový systém pro každý 

modul (blok předmětů) – 
důležitější je aktivita během 

celého trimestru, než závěrečný 

test. 

Zkoušky – semestr je zakončen 

ústní, či písemnou zkouškou. 

Hodnotí se teoretické znalosti. 
Zkoušky se skladají z každého 

předmětu 
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Ukončení 

studia 
• disertační práce (praktický 

projekt) 
• docházková kontrola 

• sumarizace jednotlivých 
oborových zkoušek 

• závěrečná zkouška GIA 
Výstup Magisterský titul - MA Magisterský titul – Mgr. 

4.1 Vyhodnocení 
Pro porovnání jsem zvolila magisterské programy, protože se sociální pedagogika 
v obou zemích považuje za užší specializaci. V Rusku se odděluje od studia 

pedagogiky a ve Velké Británii se odděluje od oboru sociální práce.  
Hlavním rozdílem mezi těmito univerzitami je podíl teorie a praxe během studia. 

V případě Salfordskéuniverzity je větší část studia věnována výzkumu, praxi 
a komunikaci s odborníky z oboru. Součástí učebního plánu nejsou tzv. obecné 

předměty, např. Filosofie, Úvod do pedagogiky. Během praxe mají studenti možnost 

aplikovat teoretické znalosti v reálných situacích. Praxe probíhá pod dohledem 
profesionála z oboru. Celý učební plán je více zaměřen na formování specialistů 

v oboru Sociální pedagogika.  
V případě univerzity v Saratově je kladen větší akcent na teoretickou část studia 

s širokou škálou učebních předmětů. Praxi univerzita nezajišťuje, může pouze 
doporučit. Student je povinen si ji obstarat sám a absolvovat ji povinně na konci 
semestru. 
Je zřejmé, že britský magisterský obor je zaměřen velice prakticky a prostor pro 
převedení znalostí do praxe poskytuje studentům oblast sociální práce. I přesto, 
že jako ve většině anglofonních zemí je kladen důraz na samostatný výzkum, praxe 
je zařizována univerzitou a je vedena lektory z univerzity. V Rusku studenti 
samostatně sbírají praktické zkušenosti mimo školu.  
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Závěr 
Ve Velké Británii se studium sociální pedagogiky začíná zavádět jako součást oboru 

sociální práce. Je třeba si uvědomit, že v Rusku či České republice probíhá vývoj 
těchto disciplín paralelně proto, že přirozený vývoj zde byl přerušen komunistickým 

režimem, který buď popíral existenci sociálních problémů, jako takových, nebo tvrdil, 

že ve správně řízeném státě tyto problémy vymizí postupně samy. V anglofonních 

zemích, jakou je například Velká Británie či Amerika, seprojevují více 
individualistické prvky a proto, v sociální politice pod vlivem liberalismu, nejsou lidé 
dobře sociálně zabezpečeni. Avšak i v těchto zemích vzájemnápodpora, například 

ze strany společenských a charitativních organizací, není neznámá. Tradice sociální 
práce má poměrně bohatou historii ve zmíněných anglofonních zemích, a protože 

nedošlo k přerušení přirozeného rozvoje, jak tomu bylo v Rusku, sociální práce 
a problematika s ní spojená byla vždy uznávána společností.  
Koncept sociální pedagogiky jako vědní disciplíny nebo profese v anglofonních 
zemích však doposud uznáván nebyl, protože vysokoškolské vzdělání pro tuto 

kategorii pracovníků nebylo dlouhou dobu potřebné.  
Jelikož sociální práce měla své začátky v organizacích pomáhajících, které byly 
vytvořeny společností, měla ve své drtivé většině charitativní a dobrovolnický 

charakter. Tato skutečnost je příčinou toho, že zaměstnanci sociálních zařízeních byli 
z převážné většiny dobrovolníci, kteří nebyli placeni jako odborníci.V důsledku toho 

nebyla profese sociálního pedagoga, jako kvalifikovaného odborníka v sociální 
pedagogice, potřeba. V dnešní době si v anglofonních zemích všakvýzkumnici 
v pedagogické a sociální sféře uvědomují, že sociální pedagogika je pojímána 
převážně v užším smyslu a je spojena s dětmi a mládeží.  
Ve Velké Británii se studium sociální pedagogiky začíná zavádět jako součást oboru 

sociální práce. Inspiraci čerpají britovéz kontinentální Evropy, kde převážně převládá 

širší pohled na sociální pedagogiku.  
Relativně nová organizace, působící pod zkratkou SPPA a jiné organizace, zaměřené 

na rozvoj sociální pedagogiky ve Velké Británii činí důležité kroky k rozšíření pojetí 

sociální pedagogiky. SPPA je držitelem odborného standardu, kterým se řídí ostatní 
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vzdělávací instituce při otevření oboru, nebo při vydávání kvalifikačních osvědčení 

profese sociální pedagog. Těsně spolupracuje také s evropskými univerzitami a zavádí 
moduly nebo buduje samostatné obory sociální pedagogiky na britských vysokých 
školách.  
Domnívám se, že pedagogika ve Velké Británii a jiných anglofonních zemích 
je chápána primárně jako intencionální působení na jedince. To je spojeno 
se skutečností, že se slovo pedagogika ve většině případůpřekládájako „education“, 

což znamená vzdělávání v přímém, intencionálním smyslu. V posttotalitních zemích 
se pedagogikou rozumí její širšívýznam, který sjednocuje v jednom slově jak proces 
vzdělávání, tak i proces výchovy.  
V Rusku, a také podle Bendla (2014), v České republice se klade důraz 
na funkcionální výchovu, která zahrnuje působení na jedince nepřímými prostředky. 
V zemích, kde převládá kolektivistický přístup k sociální pedagogice, například 

v Rusku, je zdůrazňován vliv prostředí a kolektivu na jedince více, než intencionální 

působení.  
Co se týče historického vývoje, je třeba zdůraznit fakt, že Ruska se, vzhledem 
k opožděnému technologickému vývoji, průmyslová revoluce a její následky 
téměřnedotkly, ale po ruské revoluci v roce 1917 se rozvinul praktický proud sociální 
pedagogiky. Před rokem 1917 se sociální pedagogika vyvíjelapřirozeným způsobem 

a dá se říct, že ve srovnání s Evropou, kde nastaly ostré sociální problémy kvůli 

industrializaci, v Rusku až do bolševického převratu společnost, v kooperaci se státem, 
řešila sociální problémy celkem samostatně.  
V Evropě se sociální pedagogika vyvíjela postupným oddělováním od sociologie 
a psychologie, v Rusku se vyvíjela nejdříve jako sociální práce, ze které se na konci 
19. století začal formovat samostatný a plnohodnotný obor studia ve školách 

a na univerzitách. Po pádu Sovětského svazubyla tato disciplína násilně, shora, znovu 
uvedená, a to do pedagogického prostředí. Pro sociální práci a sociální pracovníky byl 
vytvořen samostatný obor. Od té doby se tyto disciplíny překrývají a dochází k jejich 
paralelnímu vývoji. 
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V Rusku se sociální pedagogika studuje na katedrách pedagogiky, ve většině případů 

v kombinaci s psychologií, a je často dávána do souvislosti se socializací jedince. 
Ve Velké Británii je otázka úspěšnéinkulturace a socializace řešena v sociologii, 
rovněž i deviantní a rizikové chování.  
V dnešní době, díky rozšíření anglického jazyka,vychází mnoho publikací 
a vědeckých článků o přístupu k sociální problematice v Evropě v angličtině. Toto 

způsobuje zahájení debat v anglofonním světě o importování sociální pedagogiky 
do kontextu sociální práce. V anglofonním světě nezůstala bez povšimnutí ani 
preventivní funkce sociální pedagogiky jako vědy.  
Jelikož sociální pedagogika si klade za cíl preventivně předcházet sociálním 
problémům v různém prostředí a účinně je řešit, je žádoucí, aby se tento obor rozvíjel 
na mezinárodní úrovni.  
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