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Abstrakt 

 

VACULÍKOVÁ, K. Profese sociálního pracovníka ve vybraných státech USA. Praha: 

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. 109 s. Diplomová práce. 

 

Cílem diplomové práce je představení profese sociálního pracovníka ve vybraných státech 

USA – stát California, stát Iowa, stát New York, a stát Texas. Pro dosažení stanoveného cíle 

práce nejprve pojednává o vývoji a profesionalizaci sociální práce, hodnotovém a etickém 

rámci profese, způsobech regulace výkonu profese a pojetí praxe sociální práce v celkovém 

kontextu USA. Následně představuje specifika profese sociální práce ve vybraných státech, 

včetně geografického a demografického popisu, který významně ovlivňuje zaměření sociální 

práce v jednotlivých státech. V samostatné kapitole jsou porovnány také některé aspekty 

fungování profese sociálního pracovníka v USA a České republice. Práce dále přináší 

výsledky dosavadních průzkumů veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka v USA 

a v navazující výzkumné části práce za využití metody srovnávací analýzy zjišťuje, zda mají 

sociální pracovníci v USA reálné představy o veřejném mínění o profesi sociálního 

pracovníka v USA a zda lze zaznamenat rozdíly ve veřejném mínění o profesi sociálního 

pracovníka dle vybraných států USA. Data pro srovnávací analýzu byla získána analýzou 

průzkumu veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka v USA z roku 2004 

a provedením dotazníkového šetření formou ankety. Práce čerpá převážně z relevantní 

zahraniční literatury a zahraničních zdrojů.   

 

Klíčová slova: profese sociálního pracovníka, sociální práce v USA, veřejné mínění o profesi 

sociálního pracovníka, Národní asociace sociálních pracovníků. 



 

Abstract 

 

VACULIKOVA, K. The profession of social worker in selected states of the USA. Prague: 

Faculty of Arts of Charles University in Prague, 2012. 109 pp. Diploma thesis. 

 

The goal of this diploma thesis is to introduce the profession of social worker in selected U.S. 

states - State of California, State of Iowa, State of New York, and State of Texas. In order to 

achieve the goal, the thesis first discusses the development and professionalization of social 

work, the values and ethics within the profession, the forms of the profession regulation and 

the scope of social work practice in the overall context of the U.S. Subsequently, it describes 

the specifics of social work profession in the selected states, including geographic and 

demographic description that significantly influences the focus of social work in each state. In 

a separate chapter, several aspects of the social work profession in the U.S. and the Czech 

Republic are compared. The thesis also presents the results of previous research on the public 

perception of the social work profession in the U.S. The follow-up research part uses the 

comparative analysis method and determines whether the social workers in the U.S. have 

realistic notions on the public perception of the social work profession in the U.S. and 

whether the public perception of the social work profession differs by the selected U.S. states. 

The data for comparative analysis were obtained by analysis of a research on the public 

perception of the social work profession conducted in the U.S. in 2004 and by carrying out 

a survey questionnaire. The thesis draws mainly from the relevant foreign literature and 

foreign resources. 

 

Keywords: Profession of Social Worker, Social Work in USA, Public Perception of Social 

Work Profession, National Association of Social Workers. 
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Úvod 

 

Cílem diplomové práce je představit profesi sociálního pracovníka ve vybraných 

státech Spojených států amerických. Prostředí USA je specifické jak svým sociokulturním 

kontextem, federálním uspořádáním, orientací celospolečenských hodnot, tak i právními 

úpravami, typy sociálních problémů a zaměřením a formami regulace praxe sociálních 

pracovníků, které se od evropského i jiného kontextu v mnohém liší. Z toho důvodu považuje 

autorka práce za nezbytné představit nejprve vývoj a současnou podobu profese sociální práce 

v kontextu Spojených států amerických obecně (také s ohledem na federální působnost 

Národní asociace sociálních pracovníků) a navázat vymezením specifik vybraných států. 

Výběr států byl zvolen s ohledem na geografické uspořádání země a z toho plynoucí povahu 

jednotlivých států a jejich specifika spojená s profesí sociální práce. Vybrány byly státy 

California (západ USA), Iowa (středozápad USA), New York (severovýchod USA) a Texas 

(jih USA).  

 

Práce nejprve představuje vývoj profese sociální práce jako samostatného oboru 

v USA a dále je strukturována dle oblastí, jejichž kritika ve vztahu k sociální práci přispěla 

k profesionalizaci sociální práce v USA jako samostatné disciplíny. Pojednává o hodnotovém 

a etickém rámci profese, vymezuje formy regulace profese a pojetí praxe sociálních 

pracovníků v USA. Dále mapuje specifika čtyř vybraných států USA v oblasti sociální práce 

jako profese. Vybrané aspekty profese sociální práce v USA jsou porovnány s českým 

prostředím s cílem nalézt a definovat možné oblasti vzájemné inspirace. Práce také 

představuje výsledky provedených průzkumů veřejného mínění o profesi sociálního 

pracovníka v  USA. 

Hlavním výzkumným cílem výzkumné části práce je porovnání výsledků průzkumu 

veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka v USA z roku 2004 a představ sociálních 

pracovníků ve vybraných státech USA o úrovni veřejného mínění. Při jeho dosahování bylo 

využito metody srovnávací analýzy. Data pro srovnávací analýzu byla získána analýzou 

průzkumu veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka v USA z roku 2004 

a provedením dotazníkového šetření formou ankety. Z výsledků vybraných otázek ankety je 

čerpáno při dosahování vedlejšího výzkumného cíle, kterým bylo zjistit možná specifika výše 

uvedených států ve vztahu k veřejnému mínění o profesi sociálního pracovníka. Vedlejšího 

výzkumného cíle bylo dosaženo dotazníkovým šetřením formou ankety a analýzou vybraných 

otázek ankety.  
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 Práce čerpá z dostupné literatury a internetových odborných článků a odkazů, které 

reflektují dané téma. V současné době je v České republice obtížné nalézt relevantní 

dostupnou literaturu, jež by podávala dostatečné informace o profesi sociálních pracovníků 

v USA. Zdroje, ze kterých tato práce vychází, jsou proto převážně v originálním anglickém 

jazyce a překlady textů nebyly dosud oficiálně publikovány. 
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1. Historie profese sociální práce ve Spojených státech amerických  

 

Vývoj sociální práce jako samostatného profesního zaměření je možné v rámci euro-

americké civilizace sledovat teprve od konce 19. století. (Matoušek, et al., 2001, s. 83) 

V průběhu dvacátého století se sociální práce stala „…společenskovědní disciplínou i oblastí 

praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních 

problémů.“ (Matoušek, et al., 2001, s. 10) Vývoj sociální práce jako profese doprovázela 

i utvářela kritika profesionality sociálních pracovníků a potřeba toto povolání konkrétněji 

definovat a legitimovat práva sociálních pracovníků. Prvně zpochybnil sociální práci jako 

profesi americký vzdělavatel Abraham Flexner. (Matoušek, et al., 2001, s. 9) Na Národní 

konferenci charitativních a nápravných organizací v Chicagu v roce 1915 přednesl, že sociální 

práci nelze považovat za specializovanou profesi, protože se neopírá o žádnou specifickou 

teorii. (Matoušek, et al., 2001, s. 9) I dnes se ze strany zastánců názoru, že sociální práce 

nesplňuje všechna kritéria, která k profesi patří, objevují následující argumenty: 

 

- „Sociální práce nedisponuje pevným teoretickým základem. 

- Sociální pracovníci si nemohou dělat nárok na monopolní speciální dovednosti. 

- Ve společnosti obecně vládne ambivalentní postoj k autoritě sociálních 

pracovníků.“ (Matoušek, et al., 2003, s. 41) 

 

Zpochybnění sociální práce jako samostatné profesní disciplíny a spíše nízká 

společenská prestiž vedly ke snaze toto povolání profesionalizovat. Vytvořit právní rámec 

a stanovit legitimní práva sociálních pracovníků, včetně zavedení systému kvalitního 

vzdělávání a systému regulace výkonu profese. Postupně byl zaveden také systém udělování 

licencí pro výkon sociální práce, jehož organizace se liší dle jednotlivých států USA. 

V každém státě je udělení licence a následné kontrolní prověřování schopností i dovedností 

sociálních pracovníků podmínkou pro výkon praxe v sociální práci v USA. Profesionalizaci 

sociální práce výrazně napomohl vznik profesních organizací, které šíří dobré jméno sociální 

práce, angažují se v edukaci i podpoře sociálních pracovníků a nabízejí platformu pro 

vzájemnou výměnu zkušeností. V rámci vývoje se severoamerická sociální práce v mnohém 

inspirovala trendy západoevropských zemí. 
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1.1 Počátky sociální práce v USA  

 

Péče o chudé a hendikepované občany v USA zpočátku navazovala na tradici 

církevních zařízení v Anglii. Řídila se pozdějšími verzemi alžbětinského zákona o chudých, 

jež se stal základem současného systému sociálního zabezpečení v USA. Tento systém 

nezávisle na sobě přejímaly jednotlivé americké státy, na něž byla federální ústavou 

přenesena povinnost zajistit svým občanům potřebnou péči. (Matoušek, et al., 2001, s. 97) 

Vzhledem k nedostatku státních sociálních služeb působily v této oblasti až do 

třicátých let dvacátého století zejména církevní a dobrovolnické agentury. (Zastrow, 2009, 

s. 12) První takové agentury se v městských oblastech objevily na počátku devatenáctého 

století. Byly soukromé a jejich služby byly poskytovány výhradně zástupci církevní obce či 

angažovanými dobrovolníky, kteří nebyli v práci s klienty formálně vyškoleni. (Zastrow, 

2009, s. 12) Primárním účelem bylo zajistit fyzické potřeby osob (zajištění stravy 

a ubytování) a napomáhat řešení emocionálních a psychických těžkostí prostřednictvím 

náboženského působení. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 8) Příkladem lze uvést Společnost pro 

prevenci chudoby (pozn. z anglického originálu Society for the Prevention of Pauperism) 

založenou roku 1820. (Zastrow, 2009, s. 12) Její činností bylo zjišťování životních podmínek 

osob nacházejících se pod hranicí chudoby a vytváření svépomocných mechanismů pro tuto 

cílovou skupinu. Činnost byla zaměřena také na motivování těchto osob a podporu 

proaktivního řešení situace. (Zastrow, 2009, s. 12) Přímá práce probíhala skrze návštěvy 

klientů v domácnostech. (Zastrow, 2009, s. 12) 

Nárůst počtu soukromých agentur sociálních služeb poskytujících podporu osobám 

nezaměstnaným, žijícím pod hranicí chudoby, zdravotně znevýhodněným, osobám s tělesným 

či mentálním postižením a nezaopatřeným dětem lze zaznamenat ve druhé polovině 

devatenáctého století. Příkladem je založení Armády spásy roku 1880 nebo vznik amerického 

Červeného kříže roku 1881. Jednotlivé programy těchto agentur však byly jen málo 

koordinované a často se vzájemně překrývaly. (DuBois, Miley, 2009, s. 29) 

V mnoha amerických městech se proto uplatnila anglická iniciativa Společnosti 

charitní organizace (pozn. z anglického originálu Charity Organisation Society, dále jen 

COS) (Zastrow, 2009, s. 40) založená na myšlenkách duchovního anglikánské církve 

Thomase Chalmerse (Matoušek, et al., 2001, s. 99). První středisko bylo v USA založeno 

v roce 1877 v Bufallu. (Zastrow, 2009, s. 40) Hnutí COS reflektovalo konzervativní pojetí 

příčin chudoby a chudoba byla považována za důsledek individuálního selhání jedince. 

(Sowers, Dulmus, 2008a, s. 9) Působení COS je velmi úzce spojeno se jménem Mary 



14 

Richmond, která do COS vstoupila v roce 1889 a jejíž myšlenky byly důležitou součástí 

kampaně na najímání a školení dobrovolníků COS. (Agnew, 2004, s. 1) 

Členové hnutí, tzv. přátelští návštěvníci, navštěvovali chudé v jejich domácnostech. 

Cílem činnosti bylo zprostředkování kontaktů s dalšími organizacemi poskytujícími 

zaměstnání, právní poradenství a další formy podpory. (Matoušek, et al., 2001, s. 99) V rámci 

COS se tedy koordinovala činnost soukromých agentur sociálních služeb tak, aby efektivně 

poskytovaly přímou pomoc jednotlivcům a rodinám (pozn. v tomto ohledu je možné 

považovat je za předchůdce případové práce a poradenských přístupů rodinám), a také aby na 

základě svých poznatků přispívaly k plánování a realizaci řešení narůstajících sociálních 

problémů ve městech (pozn. v tomto ohledu je možné považovat je za průkopníky komunitní 

sociální práce a komunitního plánování). (Zastrow, 2009, s. 40) COS využívalo 

angažovaných dobrovolníků. Těmi byli většinou ženy ze střední třídy, protestantského 

vyznání a euroamerického původu, které chtěly pomáhat spíše formou přímé práce a lidského 

působení nežli poskytováním finančních prostředků. (Zastrow, 2009, s. 40) Práce 

charitativního pracovníka byla pro tyto ženy zajímavá. Dle tehdejšího smýšlení společnosti se 

měly primárně starat o rodinu a nedostávalo se jim tolika pracovních nabídek, kterých by 

mohly využít. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 9) V rámci své činnosti tito dobrovolníci 

motivovali socioekonomicky slabší obyvatelstvo, aby se naučili spořit a našli si dobré 

zaměstnání. (Zastrow, 2009, s. 40) Cílem jejich práce byla také morální obnova klientů 

(Zastrow, 2009, s. 40) a členové hnutí často spatřovali sami sebe jako misionáře bojující za 

záchranu města od zel chudoby (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 9). 

Zastrow (2009, s. 41) uvádí, že konkurenčním hnutím COS bylo hnutí komunitních 

domů (pozn. z anglického originálu Settlements Houses Movement), které vzniklo ve druhé 

polovině devatenáctého století. První dům tohoto typu - Toynbee Hall byl založen v Londýně 

v roce 1884 a mnoho dalších bylo krátce nato budováno ve větších městech USA. Oproti 

praxi COS žili pracovníci komunitních domů přímo v chudinských čtvrtích, kde působili. 

Cílem bylo naučit obyvatele těchto čtvrtí tomu, jak žít v souladu s etikou společnosti 

a zlepšovat své životní podmínky. Orientovali se na pomoc při zajišťování bydlení, podpory 

zdraví a zlepšování životních podmínek. Pomáhali hledat zaměstnání, učili imigranty 

anglickému jazyku, pomáhali s osvojováním hygienických návyků, praktických dovedností 

i znalostí a snažili se o společenskou změnu v rámci spolupráce se členy komunity. 

S přihlédnutím k současné terminologii lze říci, že v rámci komunitních domů byly využívány 

metody skupinové a komunitní sociální práce. Vedle snahy o řešení místních problémů hráli 

zástupci hnutí komunitních domů významnou roli při prosazování legislativních změn 
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v sociální politice. Představitelé hnutí věřili, že změnou poměrů v chudinských čtvrtích lze 

zlepšit prostředí komunity a tím vytvářet lepší společnost.  

Nejznámější představitelkou tohoto hnutí byla Jane Addams, která v roce 1889 

založila proslulý komunitní dům Hull House v Chicagu, stát Illinois. (DuBois, Miley, 2009, 

s. 31) Zatímco většina autorů uvádí, že Hull House je prvním komunitním domem v USA, 

skutečně první komunitní dům byl založen v New Yorku roku 1887 skupinou 

vysokoškolských absolventů ze Smith College. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 10) Hull House 

však byl ve své době centrem představitelů hnutí komunitních domů. Byl útočištěm pro 

imigranty a uprchlíky především ze zemí Evropy, kteří v té době tvořili významnou část 

populace Chicaga a jejichž neuspokojivé životní podmínky upozornili na hluboké nedostatky 

v oblasti zdravotní péče a v oblasti pracovních příležitostí. (DuBois, Miley, 2009, s. 31) 

Odkaz komunitních domů se výrazně promítá do dnešní podoby komunitní sociální práce 

a práce s imigranty, jejichž počty v USA neustále narůstají. (U.S. Census Bureau, 2011a) 

 Ve druhé polovině devatenáctého století tak lze zaznamenat dva silné a v některých 

aspektech protichůdné směry v poskytování sociálních služeb, které měly významný vliv na 

další rozvoj sociální práce. Vzhledem k tomu, že působení hnutí COS a hnutí komunitních 

domů lze časově zařadit do stejného období, obě hnutí se identifikovala také vzájemným 

srovnáním. Hlavní zástupkyně obou hnutí - Mary Richmond a Jane Addams se nevyhnuly 

veřejným debatám o nejvhodnějším způsobu řešení sociálních problémů. Mary Richmond 

prosazovala tradiční, vědeckou metodou COS zaměřenou na efektivitu práce s klientem 

a prevenci. Jane Addams preferovala přímou účast pracovníka při řešení problému klienta, 

komunitní působení a politickou angažovanost na společenských a legislativních změnách. 

(Agnew, 2004, s. 15)   

 

1.2 Základy profesionalizace sociální práce v USA  

 

Ke konci devatenáctého století uzavřela některá křídla hnutí COS smlouvy s městy, na 

základě kterých byla pověřena přerozdělováním státních sociálních dávek. (Zastrow, 2009, 

s. 41) V těchto městech COS najala koordinátora, který byl zodpovědný jak za organizaci 

služby a najímání dobrovolníků, tak za správu a přerozdělování získaných finančních 

prostředků. (Zastrow, 2009, s. 41) Tyto placené koordinátory lze v mnohém považovat za 

předchůdce profesionálních sociálních pracovníků. (Zastrow, 2009, s. 41) S cílem zlepšit 

praxi služby vytvořili koordinátoři standardy dobré praxe a zavedli povinná školení 

dobrovolníků. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 15-16) První obdobný vzdělávací kurz byl 

organizován v roce 1898 newyorským křídlem COS pod názvem „Letní škola aplikované 
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filantropie“. Z té se později vyvinula dnes proslulá Columbia School of Social Work v New 

Yorku. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 16) 

 Na sklonku dvacátého století lze hovořit o rozvoji vzdělávání v oblasti sociální práce. 

V roce 1904 byl otevřen jednoletý kurz na škole filantropie v New Yorku (Sowers, Dulmus, 

2008a, s. 16) a krátce poté začalo mnoho vyšších a vysokých škol nabízet vzdělávací 

programy sociální práce. Ty se zaměřovaly jak na ukotvení znalosti o sociální politice a její 

využití v praxi, tak na osvojení si metod pomoci jednotlivcům lépe se adaptovat na nároky 

společnosti. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 16) Vývoj i současnou podobu vzdělávání sociálních 

pracovníků blíže shrnuje podkapitola 3.2 Vzdělávání sociálních pracovníků v USA. 

 

 Počátek dvacátého století přinesl rozšíření uplatnění sociální práce - Richard Cabot 

v roce 1905 představil ve všeobecné nemocnici ve státě Massachusetts myšlenku sociální 

práce v oblasti zdravotnictví. (Zastrow, 2009, s. 41) Postupně byli sociální pracovníci 

najímáni do škol, na dětské kliniky, a do justičních i jiných zařízení, kde dříve nepůsobili. 

(Zastrow, 2009, s. 41) Tím došlo k vytváření specializací v rámci sociální práce. Sociální 

práce se rozšířila i do jiných oblastí a vznikla potřeba vzájemné výměny zkušeností.  

 

Prvním profesním sdružením sociálních pracovníků ve Spojených státech amerických 

byla organizace National Social Work Exchange, založená roku 1917. (Barker, 1999, s. 127) 

Na jejím základě poté vznikly organizace a asociace sociálních pracovníků dle jednotlivých 

oblastí specializace (pozn. příkladem lze uvést Americkou asociaci sociálních pracovníků 

v oblasti psychiatrie založenou roku 1926, Americkou asociaci sociálních pracovníků 

v oblasti zdravotnictví založenou roku 1934, Národní asociaci pro výzkum skupinové práce 

založenou roku 1936, Národní asociaci sociálních pracovníků v oblasti školství založenou 

roku 1945 aj. (Barker, 1999, s. 128)). Roku 1955 došlo ke sloučení sedmi specializovaných 

národních asociací sociálních pracovníků. (Zastrow, 2009, s. 41) Byla vytvořena národní 

platforma, která do dnešního dne zaštiťuje fungování profese sociálních pracovníků v USA - 

Národní asociace sociálních pracovníků (pozn. z anglického originálu National Association of 

Social Workers, dále jen NASW). (National Association of Social Workers, c2012a) 

 

Od počátku dvacátého století „…sociální práce adoptovala teoretické modely 

vznikající na půdě jiných disciplín nebo teorií neoborových a pokoušela se i o formulaci 

vlastních teoretických východisek.“ (Matoušek, et al., 2001, s. 9) V roce 1917 vydala Mary 

Richmond publikaci „Sociální diagnóza“, jež byla první knihou o teorii a metodologii sociální 
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práce (Agnew, 2004, s. 12) a formulovala soubor znalostí případové práce (Zastrow, 2009, 

s. 41). Ve dvacátých letech dvacátého století se do popředí zájmu dostala také teorie osobnosti 

dle Sigmunda Freuda a jiné psychoterapeutické koncepty. Využití poznatků z oblasti 

psychoterapie, psychologie i psychiatrie se jevilo jako vhodné pro využití v sociální práci, 

která taktéž pracovala s klienty individuálně. Přístup zdůrazňoval intrapsychické procesy 

a zaměřoval se na podporu klienta při adaptaci na jeho sociální situaci. Tím se po dobu 

dalších tří dekád změnila orientace sociálních pracovníků ve vztahu k jejich práci s klienty. 

(Zastrow, 2009, s. 41) 

  

1.3 Profese sociální práce v období velké hospodářské krize v USA 

 

Když v roce 1929 došlo ke krachu na burze, mnoho lidí přišlo o zaměstnání, domovy 

i životní úspory. Bylo zřejmé, že americká ekonomika míří vstříc velké hospodářské krizi. Od 

jara 1929 do ledna 1933 vzrostl počet nezaměstnaných ze tří na patnáct milionů. Struktura 

sociálních problémů a záběr sociální práce se proměnil. Bylo potřeba zajistit nejen sociální 

fungování obyvatelstva a napomáhat řešení sociálních situací, ale také vyvíjet nátlak na 

politické představitele, aby se začali angažovat v podpoře obyvatelstva jak finančně, tak 

rozšířením portfolia sociálních služeb. V reakci na to začaly některé státy v roce 1931 

poskytovat podporu v nezaměstnanosti. Co se týče zajištění sociálních služeb, tehdejší 

prezident USA Herbert Hoover prosazoval myšlenku, že pomoci naplnit potřeby 

nezaměstnaných mohou pouze soukromé agentury sociálních služeb. Domníval se, že veřejné 

sociální dávky (státní i federální) by obyvatelstvo pouze demoralizovalo a učinilo je 

permanentně závislými na státní a federální podpoře. Mnohé charitativní a dobrovolnické 

organizace včetně Červeného kříže však nebyly schopny poptávku obyvatelstva po finanční 

i sociální pomoci naplnit. S ohledem na vysokou nezaměstnanost, ekonomickou krizi, se tyto 

organizace potýkaly také s limitovanými možnostmi v oblasti získávání finančních zdrojů. 

(Zastrow, 2009, s. 12-13) Velká hospodářská krize přispěla ke vzniku tzv. radikální sociální 

práce. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 19) 

Nedostatek státní i federální podpory znamenal pro obyvatelstvo přímé ohrožení 

základních potřeb. Mnoho lidí si nemohlo dovolit hradit zdravotní pojištění. Péče o děti byla 

zajišťována zejména za pomoci blízkých či sousedů, neboť jejich rodiče nebyli schopni jim 

zajistit stravu nebo byli mimo domov z důvodu hledání zaměstnání. V roce 1933, kdy se 

prezidentem USA stal F. D. Roosevelt, bylo v některých státech až 40% obyvatelstva 

příjemcem sociálních dávek. (Zastrow, 2009, s. 12) Především z obavy socialistické nebo 

komunistické revoluce navrhl prezident Roosevelt dočasné nouzové programy, které měly 
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poskytnout práci některým z nezaměstnaných. Těm, kteří si zaměstnání hledat nemohli, 

federální vláda poskytla finanční podporu. (Zastrow, 2009, s. 12)  

Tím došlo k významné změně v chápání sociálního zabezpečení. Do té doby bylo 

prosazováno přesvědčení, že jedinec sám je zodpovědný za svůj vlastní osud. Hospodářská 

krize tento mýtus zbořila. Ukázalo se zřejmým, že mohou nastat neočekávané situace 

a události, které jedinec neovlivní, a které jej přesto mohou dovést k deprivaci a chudobě. 

Bylo nevyhnutelné, aby se federální vláda začala angažovat v poskytování finanční podpory 

a sociálních služeb. Zejména v souvislosti s řešením některých sociálních problémů, jakými 

jsou: nezaměstnanost, stárnutí, postižení, nemoc a zajištění nezaopatřených dětí. Výsledkem 

bylo přijetí zákona o sociálním zabezpečení (pozn. z anglického originálu Social Security Act) 

v roce 1935, který vytvořil důležitý rámec sociální práce. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 19) 

Systém sociálního zabezpečení dle tohoto zákona zahrnoval: 

- sociální pojištění placené pojištěnci; 

- veřejnou podporu financovanou z rozpočtu federace, státu a z místních daní; 

- zdravotní a sociální služby. (Matoušek, et al., 2001, s. 103) 

 

Hospodářská krize třicátých let a přijetí zákona o sociálním zabezpečení přinesly 

významný nárůst státních sociálních služeb i pracovních příležitostí pro sociální pracovníky. 

I přesto nebyla sociální práce do konce první světové války uznávána jako samostatná 

profese. (Zastrow, 2009, s. 41) 

 

1.4 Proměna směřování profese sociální práce v USA v 60. letech 20. století 

 

Významný posun v rozšíření programů sociálního zabezpečení nastal v šedesátých 

letech dvacátého století. Prezident USA Lyndon Johnson vyhlásil tzv. „Válku proti chudobě“ 

(pozn. z anglického originálu War on Poverty). (Zastrow, 2009, s. 13) Důvodem byl fakt, že 

v roce 1964 žila pětina populace USA na hranici chudoby a téměř polovina afroamerického 

obyvatelstva se nacházela pod její hranicí. (Zastrow, 2009, s. 13) Financování existujících 

programů sociálního zabezpečení bylo navýšeno a došlo k vytvoření mnoha nových 

programů, mj. systémů zdravotního pojištění Medicare a Medicaid. (Zastrow, 2009, s. 13) 

Bezplatné zdravotní pojištění Medicare je určeno k úhradě základních forem péče osobám, 

které nedisponují dostatečnými příjmy a jsou starší 65 let. Ostatním socioekonomicky slabším 

jedincům, kteří nemohou uplatnit nárok na Medicare, je nabízeno zdravotní pojištění 

Medicaid. Finanční prostředky jsou poskytovány federální vládou, avšak dofinancování je 

záležitostí jednotlivých států. (DiNitto, Cummins, 2007, s. 166-167) 
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 Počátek šedesátých let tak byl spojen s optimismem, že Spojené státy americké 

vykročily vstříc lepší budoucnosti s postupnou minimalizací chudoby a sociálních problémů. 

Konec šedesátých let byl proto ve znamení šoku. Byly spáchány atentáty na Martina Luthera 

Kinga, Jr. a Roberta Kennedyho. Mnoho měst bylo bořeno a páleno během veřejných protestů 

proti rasové diskriminaci. Došlo k nárůstu kriminality. Docházelo ke studentským protestům 

a povstání v rámci vysokých škol kvůli válce ve Vietnamu. Etnické menšiny a lidé žijící pod 

hranicí chudoby organizovaně žádali větší finanční podporu ze strany státu nebo federace. Na 

pořadu dne byla environmentální problematika a ochrana životního prostředí. Probíhala 

revoluce v sexuálních otázkách, a objevily se nové sociální problémy typu drogových 

závislostí. S ohledem na situaci se proměnilo směřování sociální práce a do popředí se 

namísto psychologického přístupu (pozn. umožnit klientům lépe se adaptovat a přizpůsobit 

jejich životní situaci) dostal přístup sociologický (pozn. změnit systém tak, aby lépe 

a efektivněji naplňoval potřeby klientů). (Zastrow, 2009, s. 15) Přechod z přístupu 

psychologického lze dle Sowers a Dulmus (2008a, s. 20) asociovat se:  

- zpochybněním jeho efektivity při práci s klienty, kteří se často nacházejí 

v akutní ekonomické či sociální krizi a potřebují ji řešit ihned, a  

- nárůstem prestiže oboru sociologie a náladou šedesátých let dvacátého století, která 

zpochybnila úlohu sociálních institucí při naplňování potřeb obyvatelstva.   

 

Významnou součástí sociální práce se také opět stala snaha o společenskou a politickou 

změnu. (Zastrow, 2009, s. 15) Mnoho sociálních pracovníků se stalo aktivními advokáty 

svých klientů, organizátory komunitní práce, a iniciátory změn v sociální politice. Účastnili se 

protestů a bojů za práva minoritních skupin obyvatelstva a upozorňovali na sociální problémy 

své doby. 

 

1.5 Nárůst sociálních problémů obyvatelstva od 70. let 20. století a vytváření 

systémů regulace profese sociální práce v USA 

 

Od sedmdesátých let dvacátého století do roku 1995 se větší pozornost soustředila na 

řešení jiných nežli vznikajících či stávajících sociálních problémů. (Zastrow, 2009, s. 17) 

Mezi tyto patřily tristní bytové podmínky ve městech, vzestup nemoci AIDS, bezdomovectví, 

rasová diskriminace, kriminalita, nedobré podmínky ve věznicích, domácí násilí, navýšení 

rozvodovosti, nárůst počtu obyvatelstva, a zvyšující se množství lidí ohrožených chudobou. 

(Zastrow, 2009, s. 17) Namísto toho, aby se federální vláda podílela na řešení těchto 

problémů, došlo za vlády prezidenta Ronalda Reagana k největšímu snížení finančních dotací 
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programů sociálního zabezpečení v historii USA. Federální podpora sociálního zabezpečení 

klesala i v následujících letech. (Zastrow, 2009, s. 17)  

Mnoho sociálních problémů se v důsledku uváděného stalo naléhavějšími. Podíl lidí 

žijících na i pod hranicí chudoby vzrostl. Došlo k nárůstu rozdílu mezi bohatými a chudými 

vrstvami obyvatelstva. Snahy o redukci rasové diskriminace se tímto oslabily a zpomalily. 

Došlo k přeplnění věznic. Mnoho osob s chronickým duševním onemocněním bylo 

propuštěno ze zdravotnických zařízení a zůstalo bez přístřeší a nároku na podporu ze strany 

federální vlády. Zhoršila se také situace lidí žijících ve městech, došlo k nárůstu počtu rodin 

s jedním rodičem, ke zhoršení životního prostředí a celkový počet lidí bez přístřeší 

a ohrožených hladem výrazně vzrostl. Nestátní sociální služby a církevní a dobrovolnické 

organizace na toto reagovali  - jejich personální i finanční kapacita však v mnohém 

nedostačovala. (Zastrow, 2009, s. 17-18) Zaznamenat však lze boom dobrovolnických 

organizací, a to i necírkevních. (Matoušek, et al., 2001, s. 106) Rozvíjí se také hnutí 

svépomocných skupin. (Matoušek, et al., 2001, s. 106) 

Období demokratické vlády prezidenta Billa Clintona v devadesátých letech dvacátého 

století oproti tomu přinesla zlepšení sociální situace statisíců lidí. Zejména se tak stalo 

v souvislosti s přijetím zákona, na základě kterého byly kráceny daně nejchudším vrstvám 

obyvatelstva a navýšeny daně nejbohatším. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 22)  

 

Co se týče profese sociální práce, její působení se v 90. letech 20. století neustále 

rozšiřuje, stejně jako systém regulace a kvalifikace sociálních pracovníků. Dochází ke 

stabilizaci systému udělování licencí. Takový systém pomáhá jak zajistit společnosti, že 

sociální práci vykonávají kvalifikovaní profesionálové, tak navýšit prestiž profese. Všechny 

státy již od poloviny devadesátých let dvacátého století legislativu v oblasti udělování licencí 

přijaly a realizují ji. Ochrana veřejnosti před nekvalifikovaným výkonem profese sociální 

práce je důrazně prosazována Asociací rad v sociální práci (pozn. z anglického originálu 

Association of Social Work Boards, dále ASWB). Blíže je o systému regulace profese 

pojednáváno v kapitole 3. Regulace profese sociálního pracovníka v USA.  

 

1.6 Aktuální témata spojená s profesí sociální práce v USA 

 

Úvodní desetiletí 21. století přineslo aktivní snahy o propagaci profese prostřednictvím 

médií. Sociální pracovníci si uvědomují vliv moderních technologií a potřeby pozitivního 

mediálního obrazu profese pro plnohodnotný výkon jejich povolání a získání důvěry klientů. 

S cílem zvýšit povědomí veřejnosti o profesi sociální práce, rozšířit znalost veřejnosti 
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o problémech, které sociální pracovníci řeší a se kterými klientům pomáhají, zatraktivnit 

profesi mladým lidem a zlepšit možnosti pracovního uplatnění sociálních pracovníků byla 

v roce 2004 zahájena národní kampaň Nadace NASW na podporu vzdělávání veřejnosti 

o profesi sociální práce. V jejím rámci jsou pořádány vzdělávací akce, workshopy, 

produkovány reklamní spoty aj. (National Association of Social Workers, c2012b) 

 

Na počátku roku 2008 - na sklonku celosvětové ekonomické krize – se objevila potřeba 

federální podpory při propagaci významu profese sociální práce. Celosvětová ekonomická 

krize přinesla nárůst nezaměstnanosti a chudoby a poptávku po sociálních službách. Zároveň 

se s ohledem na krácení federálních rozpočtů v oblasti sociálních služeb projevil nedostatek 

kvalifikovaných sociálních pracovníků. (National Association of Social Workers, c2009a) 

27. února 2008 byl Kongresu USA představen návrh zákona o reinvestici sociální práce 

(pozn. z anglického originálu Social Work Reinvestment Act), vytvořený Dorothy I. Height 

a Whitney M. Young, Jr. Návrh zákona dal vzniknout Iniciativě pro reinvestici sociální práce 

(pozn. z anglického originálu The Social Work Reinvestment Initiative), jež sdružuje profesní 

sdružení sociálních pracovníků a jiné organizace a rady sociální práce ve snaze podpořit 

rozeznání významu profese sociální práce na federální i státní úrovni i mezi zaměstnavateli 

a navýšit počty kvalifikovaných sociálních pracovníků. Zaměřuje se na následující oblasti: 

- vzdělávání v sociální práci, 

- podpora výzkumné činnosti, 

- vytváření návrhů legislativních změn podporujících praxi sociální práce, a 

- odpouštění studentských půjček na financování studia sociální práce.   

Každé ze státních sekcí NASW vytváří vlastní plán reinvestice sociální práce s ohledem 

na místní specifika a s možností zahrnout. Paralelně s tím najala NASW a Rada pro 

vzdělávání v sociální práci (pozn. z anglického originálu Council for Social Work Education, 

dále CSWE) lobbyistické firmy k propagaci profese a vzdělávání v sociální práci při 

vytváření federálních legislativních změn v sociální politice. Jedním z úspěchů iniciativy bylo 

ustavení Výbor pro sociální práci (pozn. z anglického originálu Congressional Social Work 

Caucus) v roce 2011. Jeho cílem je propagovat význam profese sociální práce při jednání 

Kongresu. (National Association of Social Workers, c2009b) 

 

Od počátku roku 2009 je prezidentem USA Barack Obama. V rámci jeho působení 

v pozici prezidenta USA bylo uvedeno v platnost mnoho zákonů a opatření, které mají za cíl 

chránit zájmy a práva všech obyvatel USA, včetně minoritních skupin, a podporují principy 



22 

rovnosti, spravedlnosti, zachování důstojnosti a respektu. V souvislosti s celosvětovou 

ekonomickou krizí se mnoho sociálních reforem dotýkalo ošetření nezaměstnanosti 

obyvatelstva, podpory vzdělávání a veřejného zdravotnictví. Mezi další cíle politiky Baracka 

Obamy patří ochrana práv nezaopatřených dětí a osvěta v oblasti výchovy dětí 

a mezigenerační solidarity. Ve svých programech akcentuje potřebu budování komunitních 

vazeb, podporu rodinných systémů a národní soudržnost. Veřejně zdůraznil význam profese 

sociální práce při řešení sociálních problémů obyvatel USA. (Obama for America, c2012) 

 

V roce 2010 se uskutečnil Kongres sociální práce (pozn. z anglického originálu Social 

Work Congress), v rámci kterého byly stanoveny úkoly sociální práce pro další desetiletí. 

Jedná se mimo jiné o následující:  

- vytvářet síť spolupráce mezi organizacemi sociální práce, jejich představiteli a členy;  

- ovlivňovat vývoj sociální politiky;  

- empiricky demonstrovat sociální a ekonomickou hodnotu profese mezi zájemci 

o uplatnění v oblasti sociální práce;  

- navyšovat množství grantů, stáží a dluhových úlev pro studenty a absolventy sociální 

práce;  

- a integrovat vznikající technologie do praxe sociální práce a vzdělávání etickým, 

praktickým a odpovědným způsobem. (National Association of Social Workers, c2010) 
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2. Hodnotový a etický rámec profese sociálního pracovníka v USA 

 

Každá profese má stanoveny základní hodnoty, které určují směr a dávají cíl vlastní 

praxi. Je zřejmé, že stanovené cíle a poslání vycházejí primárně z hodnot, které si profese 

vytvořila. Jak uvádí Hepworth, et al. (2010, s. 6), profesní hodnoty v mnohém nelze oddělit 

od hodnot dané společnosti. Profese se hlásí k vybraným společenským hodnotám, 

a společnost poté dohlíží na výkon profese. Činí tak prostřednictvím legislativních úprav, 

regulace financování i samotné činnosti, delegování odpovědnosti za určité společenské 

funkce, a mechanismů zajišťujících, že tyto funkce jsou adekvátně naplňovány. Takto 

pojímaná profese často slouží jako společenské vědomí ve vztahu k těmto konkrétním 

hodnotám.  

Společenské hodnoty USA jsou široce vymezeny Deklarací nezávislosti, federální 

Ústavou a federálními zákony, které deklarují a zabezpečují daná práva obyvatel. (Hepworth , 

et al., 2010, s. 6) Interpretace hodnot a práv není vždy jednotná a hodnotové směřování se liší 

s ohledem na rozdílnost jednotlivých států USA a s ohledem na jejich historický vývoj, 

sociokulturní a ekonomický kontext a politickou reprezentaci. Příkladem mohou být veřejné 

diskuze a rozdílné zákonné úpravy v jednotlivých státech USA v oblasti práva žen na aborci, 

práva homosexuálních párů na uzavření manželství aj. Odlišnosti lze nalézat v konkrétních 

regionech USA. O specifikách jednotlivých regionů je pojednáno samostatně v kapitole 5. 

Charakteristika vybraných států USA a jejich specifik v profesi sociálního pracovníka. 

„Formování sociální práce jako samostatné disciplíny bylo od samého počátku 

spojeno s problémy hodnot, s praktickou etikou.“ (Matoušek, et al., 2001, s. 48) Reamer 

(2008) rozděluje vývoj hodnot a etiky sociální práce v rámci USA do následujících čtyř 

období: období morálky, období hodnot, období etických teorií a rozhodování, a období 

etických standardů a řízení rizik. Vysvětluje, že jednotlivá období se mohou v průběhu 

historie prolínat a vzájemně ovlivňovat. 

 

2.1 Období morálky 

 

Období morálky je velmi úzce spojeno s prvními pokusy o systematickou sociální práci 

v 18. a 19. století. (Reamer, 2008) Interpretovat jej lze prostřednictvím aktivit hnutí COS, jež 

ve své činnosti reflektovalo myšlenky doby, které „…byly neseny étosem napravování, 

,polepšování´ lidí společensky hendikepovaných…“ (Matoušek, et al., 2001, s. 48) Chudoba 

byla považována za morální selhání a řešení bylo spatřováno v morální nápravě jedince. 
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Pomocí mu k tomu mělo být působení angažovaných dobrovolníků reprezentujících morální 

dobro společnosti. Období morálky ovlivnila také činnost hnutí komunitních domů, zejména 

prostřednictvím propagovaného morálního závazku podpory sociální spravedlnosti 

a sociálních reforem. (Reamer, 2008) 

 

2.2 Období hodnot  

 

Období hodnot souvisí s nestálou společenskou situací třicátých let dvacátého století – 

období velké hospodářské krize – a celkovou proměnou priorit společnosti. V souvislosti 

s dalším vývojem společnosti, vznikem nových sociálních problémů i hledáním metod se 

hodnoty sociální práce blíže formovaly a utvářely do dnešní podoby. Je nutno uvést, že 

profilace hodnot se mění dle priorit a vývoje společnosti, proto toto období nelze vztahovat 

pouze k určitému časovému rozpětí.  

Jednu z prvních a v USA nejvlivnějších kategorizací základních hodnot sociální práce 

poskytl v roce 1959 Pumphrey. Hodnoty rozdělil do tří skupin dle jejich orientace. První 

skupina zdůrazňuje vztah mezi hodnotami profese a hodnotami společnosti jako celku. Druhá 

skupina se zaměřuje více na vnímání vlastních hodnot sociálními pracovníky, zejména 

s ohledem na to, jak profese interpretuje a implementuje své hodnoty a podporuje etické 

jednání. Třetí skupina sleduje vztah sociálních pracovníků ke specifickým skupinám 

a jedincům, se kterými sociální pracovník pracuje. Zejména ve vztahu k hodnotám těchto 

skupin a jedinců, které se mohou od hodnot většinové společnosti v mnohém lišit. (Reamer, 

2008) 

V roce 1965 shrnul Gordon hodnotové základy sociální práce do šesti zásad: 

„1. Společnost věnuje svůj zájem v první řadě jednotlivci. 

2. Jednotliví lidé ve společnosti jsou na sobě navzájem závislí. 

3. Tito jednotlivci jsou za sebe navzájem odpovědní. 

4. Každý člověk má obdobné lidské potřeby, zároveň je každý člověk jedinečný a liší se 

od ostatních. 

5. Základním atributem demokratické společnosti je umožnění realizace plného 

potenciálu každému jednotlivci a zároveň odpovědnost každého vzhledem ke 

společnosti, což se projevuje aktivní účastí na životě společnosti. 

6. Společnost má povinnost zajistit, aby překážky této seberealizace (tzn. nepoměr 

mezi jednotlivcem a jeho prostředím) mohly být překonány, nebo aby jim bylo možné 

předejít.“ (Matoušek, et al., 2003, s. 38) 
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V oblasti sociální práce společenské hodnoty USA silně odrážejí přesvědčení 

o právech lidí na svobodu volby a rovné příležitosti. Ukotvení těchto hodnot velmi silně 

napomohly dějinné události ve vývoji společnosti USA (pozn. mezi jinými například 

problematika otroctví a boj za práva černošských obyvatel). Významným průlomem 

v politické filozofii s návazností do oblasti sociální práce byla Rawlsova teorie spravedlnosti, 

publikovaná v roce 1971 a dle některých autorů formulovaná na základě černošských 

nepokojů probíhajících v USA koncem šedesátých let dvacátého století. (Matoušek, et al., 

2001, s. 76) Svým podáním ideálního světa nabízí vysvětlení současné rasové i jiné 

nerovnosti. Rawls (1995, s. 22) přináší označení „spravedlnost jako slušnost“, kterým 

vyjadřuje myšlenku, že principy spravedlnosti byly dohodnuty v nějaké počáteční situaci, 

která je slušná. Věří, že je v kapacitě každého jedince tyto principy přijmout. Principy jsou: 

1. „Každý má stejný nárok na stejnou soustavu politických práv a svobod, jakou lze 

zaručit pro všechny. 

2. Společenské a ekonomické nerovnosti musí vyhovovat dvěma podmínkám, tedy musí se 

týkat postavení a úřadů, jež jsou otevřené každému za podmínek rovných příležitostí 

a mají být nejvíce na prospěch těm nejméně zvýhodněným členům společnosti.“ 

(Rawls, 1995, s. 23-24) 

 

Významnou typologii hodnot sociální práce představil v osmdesátých letech také 

Levy. Jeho publikace o etice sociální práce je v rámci historie profese sociální práce 

považována za nejambicióznější. Levy rozlišil následující tři oblasti související s hodnotami 

sociální práce: 

1. předpokládané pojetí lidí – mezi jinými hodnota vlastní hodnoty a důstojnosti 

jedince, jeho kapacity a zájmu o konstruktivní změnu, vzájemné odpovědnosti, 

potřeby někam patřit, být jedinečný apod.; 

2. předpokládané výstupy pro lidi – mezi jinými hodnota společenské odpovědnosti za 

vytváření příležitostí pro individuální rozvoj, poskytování služeb a zdrojů pomoci pro 

ty jedince, kteří si nemohou pomoci sami nebo se nacházejí v situaci chudoby, nemoci, 

diskriminaci aj., či vytváření rovného přístupu ke společnosti apod.; 

3. předpokládané prostředky pro jednání s lidmi – mezi jinými hodnota rovného 

přístupu ke všem jedincům s akcentem na respekt a důstojnost, právo na sebeurčení 

apod. (Reamer, 2008) 
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2.3 Období etických teorií a rozhodování 

 

Sociální práce vstoupila do tohoto období na počátku osmdesátých let dvacátého století, 

a to zejména vlivem rozvoje aplikované a profesní etiky ve zdravotnictví, bioetiky. Filozofové 

se v oblasti morálky začali soustředit na praktické a profesní využití etiky namísto 

komplexních morálních zásad metaetických teorií. Ve sféře sociální práce začaly být v této 

době vydávány publikace o důležitosti etického jednání při rozhodování o vhodnosti zásahu 

do životů klientů a řešení etických dilemat, které práce s klienty přináší. (Reamer, 2008) 

 

2.4 Období etických standardů a řízení rizik 

 

S rozvojem bioetiky a zájmu o etiku z řad jiných profesí artikulují sociální pracovníci 

potřebu tvorby formálního etického rámce pro praxi sociální práce. (Reamer, 2008) „Sociální 

pracovníci jako profesní skupina sdílejí společné hodnoty, které je třeba zformulovat 

v etickém kodexu.“ (Matoušek, et al., 2003, s. 33) První etický kodex byl přijat roku 1947 na 

konferenci Americké asociace sociálních pracovníků. Po ustavení NASW byl tento kodex 

revidován a opětovně vydán v roce 1960. Jeho obsah nepokrýval všechny příslušné oblasti 

praxe sociálních pracovníků a byl značně zrevidován a znovu přijat roku 1979. (Reamer, 

2008)  

Období etických standardů a řízení rizik je charakteristické významným rozšířením 

etických standardů v rámci samotného výkonu praxe. Současně zde lze pozorovat zvýšení 

povědomí o profesní nedbalosti a odpovědnosti sociálních pracovníků. S tím souvisí 

zpracování a přijetí nového etického kodexu sociálních pracovníků NASW v roce 1996, 

v platném revidovaném znění (pozn. revize byla provedena v roce 2008). Ten je prozatím 

nejkomplexnějším souborem etických standardů pro oblast sociální práce a reflexí současného 

stavu užívané etiky. (Reamer, 2008)  

 

2.5 Etický kodex NASW 

 

Etický kodex NASW je platný a závazný dokument pro všechny sociální pracovníky 

a studenty sociální práce. Týká se všech zařízení sociálních služeb i všech pracovních pozicí. 

Každý student sociální práce je před nástupem ke studiu povinen podepsat slib, že bude nejen 

během studia, ale především v průběhu vlastní praxe jednat v souladu s etickým kodexem 

NASW. Že bude šířit jeho zásady a oznámí každé porušení kodexu, ať už jeho vlastní či 
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kohokoliv jiného. Rada pro vzdělávání v sociální práci identifikovala etický kodex NASW za 

základ učebních osnov v oblasti hodnot a etiky v sociální práci.  

Etický kodex je uveden preambulí, která mapuje významné mezníky historie sociální 

práce. Poprvé je zde uvedeno také poslání sociální práce a základní hodnoty profese. Dle 

NASW je primárním posláním profese sociální práce podporovat sociální fungování jedince 

a pomoci naplňovat základní lidské potřeby se zvláštním zřetelem na potřeby 

a zplnomocňování osob, které jsou ohrožené chudobou a sociálním vyloučením. 

Zdůrazňována je podpora sociální spravedlnosti a společenské změny za účasti a ve prospěch 

klientů sociální práce. Poslání sociální práce v pojetí etického kodexu je založeno na 

následujících šesti hodnotách sociální práce: služby; sociální spravedlnost; důstojnost 

a hodnota jedince; důležitost mezilidských vztahů; integrita; kompetence. V rámci etického 

kodexu je sociálním pracovníkům poskytnut návod pro řešení etických dilemat v rámci 

výkonu praxe. Doporučováno je studium příslušné literatury, zajištění supervize či konzultace 

ať už ze strany nezávislé agentury, kolegy apod. (National Association of Social Workers, 

c2012c) 

Nejrozsáhlejší částí etického kodexu je vymezení 155 etických standardů. Ty byly 

vytvořeny, aby sociálním pracovníkům pomáhaly při správném a etickém výkonu praxe. 

Snížily možnosti nesprávné praxe, a poskytly podklad pro vydávání rozhodnutí ve věci 

stížností na etické selhání členů NASW. (Reamer, 2008) Standardy jsou užívány nejen členy 

NASW, ale také státními autoritami odpovědnými za licencování, soudy, státními agenturami 

apod. (Reamer, 2008) V celkové podstatě se standardy zaměřují na tři hlavní oblasti: 

1. možné chyby v praxi sociálních pracovníků v souvislosti s etikou profese,  

2. náročná etická rozhodování sociálních pracovníků, kteří shledávají pádné 

argumenty pro i proti určitým svým zásahům, 

3. porušení etiky sociální práce. (Reamer, 2008) 

 Standardy jsou dále členěny do šesti podkategorií dle etického závazku sociálních 

pracovníků vůči klientům, kolegům, zařízení, ve kterém působí, profesionálům, profesi 

a společnosti jako celku. První podkategorie vymezující etické závazky sociálních pracovníků 

vůči klientům je zpracována nejdetailněji a nejkomplexněji. Vztahuje se na široké spektrum 

problémů, jež mohou během kontaktu s jedincem, rodinou, páry či malými skupinami nastat. 

Mimo témat obsažených již v etickém kodexu z roku 1979 (pozn. důraz na sebeurčení klienta, 

důvěrnost, umožnění klientova přístupu k záznamům, oblast milostných vztahů s klienty, 

platby za poskytnutí sociální služby, ukončení služby aj.) je zde rozpracováno mnoho nových 

oblastí. Mezi jinými kompetence sociálních pracovníků v oblasti kulturní a společenské 
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odlišnosti, duální a víceré vztahy s bývalými klienty, kolegy, a studenty, oblast využití 

elektronických a multimediálních prostředků apod. (National Association of Social Workers, 

c2012c)   

 Etický kodex NASW plní funkci formalizovaného projevu odpovědnosti profese vůči 

společnosti. Zdůrazňováním této odpovědnosti pak etický kodex slouží dalším cílům, např. 

ochraně veřejnosti před neprofesionálními a nekompetentními sociálními pracovníky, ochraně 

reputace a výkonu sociálního pracovníka vymezením jeho kompetencí a odpovědností. Z toho 

důvodu také jednotlivé státy přijímají legislativní úpravy související s udělováním licencí 

sociálním pracovníkům a kontroly jejich činností. Lokální a státní sekce NASW ustavují 

vyšetřovací výbory, které prošetřují údajná porušení etického kodexu. Jejich činnost je 

dozorována národními sekcemi NASW. (Hepworth, et al., 2010, s. 68) 

 

2.6 Hodnoty Rady pro vzdělávání v sociální práci 

  
Dalším důležitým orgánem propagujícím hodnoty sociální práce, primárně s ohledem 

na vytváření vhodné struktury vzdělávání v oblasti sociální práce, je Rada pro vzdělávání 

v sociální práci. Za cíl sociální práce považuje podporu sociálního fungování jedince 

i komunity - vždy s ohledem na hledání společenské a ekonomické spravedlnosti, prevenci 

porušování lidských práv a prevenci chudoby, a zlepšování kvality života všech osob. 

Zatímco podpora společenské a ekonomické spravedlnosti ze strany států i federace ochabuje 

a ztrácí se v politickém dění USA, profese sociální práce podporuje tyto cíle vždy primárně 

jako součást svého poslání (jak pro americké občany, tak pro legální i ilegální imigranty). 

Standardy CSWE známé jako Standardy vzdělávání a akreditace (pozn. z anglického 

originálu Educational Policy and Accreditation Standards, dále EPAS) jsou postaveny na 

těchto základních hodnotách profese, částečně vycházejících z hodnot uvedených v etickém 

kodexu NASW: služba, společenská spravedlnost, důstojnost a hodnota jedince, důležitost 

mezilidských vztahů, integrita, kompetence, lidská práva, a vědecké poznatky. (Council on 

Social Work Education, c2008) 

Hodnoty a standardy CSWE byly vytvořeny jako základ pro osnovy vzdělávacích 

programů sociální práce, fungování studentů i profesorského sboru škol sociální práce 

a kompetencí. Tyto kompetence jsou založeny na znalostech, hodnotách a dovednostech 

sociálního pracovníka s důrazem na jejich začlenění do práce s jedinci, rodinami, skupinami 

a komunitami. Kompetence jsou následující: 
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1. Sociální pracovník je schopen identifikovat sám sebe jako profesionálního 

sociálního pracovníka a dle toho svoji profesi vykonávat. 

 2. Sociální pracovník ve své praxi uplatňuje etické principy sociální práce. 

3. Sociální pracovník uplatňuje principy kritického myšlení k vytváření a vysvětlování 

svých profesních rozhodnutí. 

4. Sociální pracovník uplatňuje odlišnost a rozdílnost v praxi. 

5. Sociální pracovník podporuje a obhajuje základní i jiná lidská práva a společenskou 

a ekonomickou spravedlnost. 

6. Sociální pracovník podporuje a napomáhá rozvoji profese realizací výzkumů 

a předáváním zkušeností z praxe. 

7. Sociální pracovník ve své praxi uplatňuje znalosti lidského chování, společenského 

prostředí, a jejich vzájemného vlivu. 

8. Sociální pracovník se angažuje při vytváření legislativních úprav za účelem zlepšení 

sociální i ekonomického fungování klientů a podpory efektivních sociálních služeb. 

9. Sociální pracovník je schopen reagovat na rozdílnost kontextů, ve kterých se může 

pohybovat, a přizpůsobit jim výkon své profese či zvolené metody. 

10. Sociální pracovník je při své práci s jednotlivci, rodinami, skupinami, 

organizacemi a komunitami angažovaný, provádí komplexní šetření případu, 

intervenuje a hodnotí. (Council on Social Work Education, c2008)
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3. Regulace profese sociálního pracovníka v USA 

 

Profese sociální práce ve Spojených státech amerických je regulována: 

- povinností odborného vzdělání, 

- získáním, příp. obnovováním licence,  

- možností registrace, certifikace či pověření,  

- stanovením standardů dobré praxe a šířením etického kodexu sociální práce, a 

- systémem vyřizování stížností na porušení profesní etiky ze strany sociálního 

pracovníka. (Biggerstaff, 2000) (pozn. etický kodex NASW je předmětem 

podkapitoly 2.5; v rámci této kapitoly o něm již není pojednáváno.) 

 

Významným činitelem v oblasti regulace profese je Asociace rad v sociální práci (pozn. 

z anglického originálu Association of Social Work Boards, dále ASWB), která byla založena 

v roce 1979 k regulaci profese sociální práce. Vytváří zkušební verze pro získání, obnovení 

licencí a je ústředním zdrojem informací o regulaci profese na federální i státních úrovních. 

Jejím cílem je zajistit řádnou ochranu obyvatelstva před nekvalifikovaným výkonem profese 

sociální práce. V roce 1998 vytvořila model zákona o praxi sociální práce (pozn. z anglického 

originálu Model Social Work Practice Act), který je každoročně obměňován a revidován, aby 

držel krok se změnami v profesi sociální práce a právními úpravami. Model zákona je 

předkládán jednotlivým státům jako vzor a vodítko pro vytváření systémů regulace profese 

sociální práce a zlepšení jejich právních úprav v této oblasti. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 71) 

 

3.1 Model zákona o praxi sociální práce 
 

„Sociální pracovník se pohybuje v rámci práv a povinností, definovaných právním 

systémem, zaměstnavatelem a profesními standardy. Institucionální rámec je důležitý, protože 

sociální pracovník zasahuje do života klientů a je potřeba, aby jeho právo zasahovat bylo 

legitimní.“ (Matoušek, et al., 2003, s. 44-45) Model zákona o praxi sociální práce je 

komplexním modelem vytvořeným s cílem napomoci zákonodárcům v jednotlivých státech 

USA a orgánům zajišťujícím dozorování výkonu profese sociální práce v dosahování regulace 

profese, a tím chránit veřejnost a veřejné zájmy. S přihlédnutím k celonárodním trendům 

tento model zákona vytváří standardy minimálních kompetencí v sociální práci, metody 

spravedlivého a objektivního nakládání se stížnostmi klientů na výkon sociálních pracovníků, 

a prostředky k pozastavení činnosti sociálního pracovníka, jedná-li nekompetentně nebo 



31 

neeticky. Podporuje standardizaci terminologie, způsoby regulace sociální práce v rámci 

státních jurisdikcí a přispívá k lepšímu porozumění profese mezi veřejností i vyšší ochraně 

veřejnosti před nesprávným výkonem profese. Úpravy modelu zákona jsou připouštěny 

s ohledem na regulativní, právní, kulturní a politická specifika v jednotlivých státech. 

(Association of Social Work Boards, 2011) 

Model zákona o praxi sociální práce zahrnuje vymezení sociální práce jako profese, 

která je odborným povoláním ovlivňujícím veřejné zdraví a blaho společnosti, a jako taková 

by měla být deklarována v rámci samostatné státní právní úpravy. (Association of Social 

Work Boards, 2011) Praxi sociální práce definuje úrovní vzdělání, oblastí praxe, a činností 

orgánu odpovědného za regulaci výkonu profese. (Biggerstaff, 2000) S vědomím odlišných 

pojetí sociální práce v jednotlivých státech USA také obecně vymezuje jednotlivé úrovně 

odbornosti sociálních pracovníků – výkon praxe sociální práce na úrovni bakalářského stupně, 

výkon praxe sociální práce na úrovni magisterského stupně, a výkon praxe klinické sociální 

práce. (Association of Social Work Boards, 2011)  

Druhá část modelu vymezuje činnost a kompetence rad v sociální práci, jimž by měla 

být svěřena pravomoc alespoň spoluvytvářet pravidla regulace, tato pravidla přijatá na státní 

úrovni upravovat dle specifického vývoje profese, a dozorovat jejich plnění. (Association of 

Social Work Boards, 2011) Nutno uvést, že profese sociální práce byla právně upravena 

v každém ze států USA již od roku 1992, a to vlivem narůstající kritiky regulace výkonu 

profese ze strany profesních sdružení. Byla kritizována jejich objektivita a podporováno 

právní ukotvení regulace ze strany státu či státních orgánů. (Biggerstaff, 2000)  

Ve třetí části jsou představeny základní požadavky pro udělení licence sociálním 

pracovníkům i její obnovování, a možný postup při převádění působnosti licence do jiného 

státu USA. Model zákona navrhuje, aby byla pravomoc k těmto úkonům svěřena jednotlivým 

státním radám, stejně jako pravomoc ve vztahu k nekompetentnímu či neetickému jednání 

sociálních pracovníků. Radám je zde udělována maximální pravomoc při rozhodování 

o disciplinárních trestech dle individuálních případů, a to s důrazem na primární cíl ASWB, 

kterým je ochrana veřejnosti. (Association of Social Work Boards, 2011) Kritici však hovoří 

o tom, že pravomoci rad nejsou reálně tak široce vymezené, chrání spíše zájmy sociálních 

pracovníků nežli společnosti a často jsou velmi úzce napojeny na profesní organizace, se 

kterými spolupracují. (Biggerstaff, 2000)  

Model dále pojednává o povinnosti zachování mlčenlivosti sociálních pracovníků, 

udržování důvěrného vztahu s klientem a povinnosti nahlásit jakékoliv porušení zákona 

sociálním pracovníkem. (Association of Social Work Boards, 2011) 
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3.2 Vzdělávání sociálních pracovníků v USA 

 

Matoušek, et al. (2001, s. 22) definuje profesi jako: „…povolání, ale také odbornost, 

resp. odbornou přípravou podložené povolání“. V souladu s kritikou profesionality sociální 

práce na počátku dvacátého století i dále byla samotnými sociálními pracovníky 

i organizacemi zaměstnávajícími sociální pracovníky vyjadřována potřeba vzdělávání 

v oblasti sociální práce. To mělo sloužit jako prostředek k definování a rozeznání profese 

sociální práce jako samostatné disciplíny. Představy sociálních pracovníků o ideálním 

zaměření vzdělávacích programů se lišily dle toho, zda působili ve veřejném či soukromém 

sektoru. Rozdílnost představ vedla k vytvoření dvou směrů vzdělávání v oboru sociální práce 

v USA. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 30) 

Sociální pracovníci působící v soukromém sektoru požadovali pokročilé vzdělávání 

v oblasti případové práce, metod charitativní práce, sociálních teorií a metod praxe sociální 

práce. Na konci devatenáctého a počátku dvacátého století začaly charitativní organizace 

budovat školy sociální práce, které se měly stát vysokými školami sociální práce a naplnit 

vzdělávací potřeby pracovníků v soukromé sféře. Představitelé těchto škol poté založili 

Americkou asociaci škol sociální práce (pozn. z anglického originálu American Association of 

Schools of Social Work), která v roce 1919 sdružovala 17 členských škol. (Sowers, Dulmus, 

2008a, s. 30-32) Ve veřejném sektoru zatím rostla potřeba zaměstnávat vzdělané sociální 

pracovníky pro určité oblasti činností. Federální vláda rozhodla, že školy sociální práce 

založené charitativními organizacemi nenaplňují vzdělávací potřeby těchto sociálních 

pracovníků a vyvíjela tlak na veřejné vysoké školy, aby vytvořily vzdělávací programy 

zaměřené na sociální práci ve veřejném sektoru. Veřejné vysoké školy vyučovaly tyto 

programy jako bakalářské programy v oblasti sociální práce a sociálního zabezpečení. 

(Sowers, Dulmus, 2008a, s. 30-32) 

 

Aktuálně existují tři úrovně akademického vzdělání v sociální práci – bakalářská, 

magisterská, a doktorská.  Modelem zákona o praxi sociální práce (pozn. je blíže rozpracován 

v podkapitole 3.1) je praxe sociálních pracovníků na všech těchto úrovních charakterizována 

obecně jako využití teorií, znalostí, metod a etiky sociální práce a profesionální využití 

vlastního potenciálu ke zlepšení či umožnění sociálního, psychosociálního či 

biopsychosociálního fungování jednotlivců, párů, rodin, skupin, organizací a komunit. 

(Association of Social Work Boards, 2011) 

Akreditaci bakalářským a magisterským studijním programům v sociální práci 

poskytuje Rada pro vzdělávání v sociální práci (CSWE). V roce 2008 uveřejnila Standardy 
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pro vzdělávání a akreditaci (pozn. z anglického originálu Educational Policy and 

Accreditation Standards, dále EPAS) pro bakalářské a magisterské studijní programy. 

(Council on Social Work Education, c2008) 

 

3.2.1 Bakalářský stupeň 

 

 Navázání klienta na zdroje, které mu mohou poskytnout potřebné prostředky a služby, 

je hlavní funkcí všeobecné praxe sociálních pracovníků s akademickým vzděláním na úrovni 

bakalářského. Jedná se o základní všeobecnou praxi sociální práce, která může zahrnovat 

posuzování, plánování, intervenování, vyhodnocení, case management, poskytování informací 

a napojování na komunitní zdroje, poradenství, supervizi, poskytování konzultací, vzdělávání, 

advokacii, komunitní plánování, a tvorbu, implementaci a administraci sociální politiky, jejích 

programů a činností. (Association of Social Work Boards, 2011) Tuto i následující definice 

ASWB je ovšem nutno vnímat jako velmi široce stanovené. ASWB dává prostor státním 

a regionálním autoritám upravit pravidla či pojetí praxe sociálních pracovníků dle svého. 

(Association of Social Work Boards, 2011) O tom, z jakého důvodu vznikla a jaká je podoba 

všeobecné praxe sociální práce, pojednává podkapitola 4.1. Získaný titul má podobu „BSW“ 

(pozn. v anglickém originále Bachelor of Social Work, tj. bakalář sociální práce). 

 

3.2.2 Magisterský stupeň 
 

První ročník magisterských studijních programů připravuje studenty povětšinou také na 

všeobecnou praxi sociální práce. (Hepworth, et al., 2010, s. 31) Některé magisterské studijní 

programy vzdělávají studenty v tzv. pokročilé všeobecné praxi (pozn. z anglického originálu 

Advanced Generalist) - převážná většina magisterských studijních programů nabízí ve 

druhém ročníku svým studentům možnost volby specializace (pozn. v anglickém originále 

Specialist). (Hepworth, et al., 2010, s. 31) Metody praxe jsou typicky rozlišovány na mikro, 

tj. směřující k přímé praxi, a makro, tj. vztahující se k sociální politice, komunitní sociální 

práci, a plánování podpory společenské a ekonomické spravedlnosti. (Hepworth, et al., 2010, 

s. 31) Absolventi magisterských studijních programů tak mohou působit jak ve všeobecné, 

resp. pokročilé všeobecné praxi, tak ve specializované praxi sociální práce. (Hepworth, et al., 

2010, s. 32) Dle ASWB (2011) mohou sociální pracovníci s magisterskou úrovní vzdělání 

vykonávat za odborné supervize některé úkony vyhrazené klinickým sociálním pracovníkům. 

Titul má podobu „MSW“ (pozn. v anglickém originále Master of Social Work, tj. magistr 

sociální práce). 
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Praxe klinických sociálních pracovníků je speciální oblastí praxe magisterských 

sociálních pracovníků. Klinická praxe sociální práce vyžaduje využití specializovaných 

klinických znalostí a schopností v oblastech posuzování, diagnostikování a léčby duševních, 

emocionálních a behaviorálních poruch a závislostí. Při tomto využívá Diagnostický 

a statistický manuál duševního onemocnění, Mezinárodní klasifikaci nemocí aj. Léčebné 

metody zahrnují poskytování individuální, manželské, párové, rodinné či skupinové 

psychoterapie. Kliničtí sociální pracovníci mohou působit v rámci privátních praxí či 

v zařízeních s klinickým dohledem. (Association of Social Work Boards, 2011) 

 

3.2.3 Doktorský stupeň  

 

Po dosažení doktorské úrovně vzdělání se absolventi angažují zejména v oblasti 

výzkumu, jsou členy akademické obce a vyučují sociální práci, nebo jsou analytiky programů 

a opatření sociální politiky, často působící v zařízeních vyššího vzdělávání. Disponují titulem 

„Ph.D.“ nebo „DSW“ (pozn. v anglickém jazyce Doctor of Social Work, tj. doktor sociální 

práce). Často také zároveň provozují vlastní privátní praxi v klinické sociální práci. 

(Hepworth, et al., 2010, s. 34) 

 

3.3 Státní formy regulace  

 

Profese podléhá právním úpravám proto, aby byla zajištěna ochrana veřejnosti. 

Povinnost ochrany veřejnosti je federální ústavou USA svěřena jednotlivým státům. Profese 

sociální práce byla poprvé právně vymezena v Puerto Ricu v roce 1934. V roce 1945 přijal 

legislativní úpravu sociální práce stát California, který byl také prvním, ve kterém bylo 

uzákoněno a zavedeno licencování sociálních pracovníků. NASW i ASWB se poté zasadily 

o postupné zavádění systémů licencování do všech států USA. Protože státy samy mohly 

zvolit podobu regulace, vznikl v každém státě vlastní systém regulace profese sociální práce. 

(Sowers, Dulmus, 2008a, s. 65) 

 

V literatuře jsou ve vztahu ke kvalifikaci sociálních pracovníků rozlišovány pojmy 

registrace, certifikace, licencování. (Biggerstaff, 2000) Jedná se o formy státní regulace 

sociální práce v různých oblastech USA a jsou jednotlivými státy USA často vzájemně 

propojovány a zaměňovány. Z toho důvodu vytvořila ASWB model zákona o praxi sociální 

práce, jehož hlavním cílem je sjednotit systémy regulace profese sociální práce v rámci USA. 

(Biggerstaff, 2000)  
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Registrací u vládního úřadu sociální pracovník vyslovuje souhlas a přání užívat 

získaný titul. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 67) Stát, který registraci vyžaduje, stanoví, jakou 

minimální úroveň vzdělání a délku potřebné praxe musí sociální pracovník splnit, aby mohl 

daný titul využít. Registračnímu úřadu poté musí sdělit své jméno, adresu, a další údaje. Po 

naplnění podmínek registrace může získaný titul využívat. (Biggerstaff, 2000) 

Certifikace slouží jako forma regulace pouze určitých specifických oblastí sociální 

práce (pozn. například provozování privátní praxe, terapie pro osoby závislé na návykových 

látkách, či sociální práce v oblasti školství). Od licencování se certifikace liší tím, že 

nezakazuje jednotlivcům, kteří nejsou v dané oblasti certifikováni, praxi vykonávat. Po 

udělení certifikace mohou být sociální pracovníci označováni titulem Certifikovaný sociální 

pracovník či jinak dle specifikací jednotlivých států. (Biggerstaff, 2000) 

 Právní úpravy týkající se udělování licencí jsou přitom vymezeny značně přísněji. 

Stanovují minimální předpoklady pro zahájení výkonu profese a exkludují ty, kteří nemají 

splněnu potřebnou úroveň vzdělání nebo délku praxe. (Biggerstaff, 2000) Podmínky získání 

licence se v jednotlivých státech liší a jsou vždy speciálně upraveny. Typicky jsou 

podmínkami udělení licence potřebné vzdělání, absolvování určitého času supervidované 

praxe, složení zkoušky odborné způsobilosti, předložení referencí, složení závazku čestného, 

etického a morálního jednání při výkonu profese, a konečně uhrazení poplatku. (Sowers, 

Dulmus, 2008a, s. 72)  

Většina států licencuje sociální pracovníky ve dvou či více z těchto kategorií: 

- bakalář sociální práce – titul BSW, 

- magistr sociální práce – titul MSW,  

- doktor sociální práce – titul DSW,  

- klinický sociální pracovník,  

- magistr sociální práce s pokročilou všeobecnou praxí.  

(Sowers, Dulmus, 2008a, s. 72) 

 

 Schriver (2007, s. 10-11) hovoří o jednoúrovňovém a víceúrovňovém udělování 

licencí. Jednoúrovňové licencování znamená, že stát ukládá povinnost opatření licence pouze 

jediné kategorie sociálních pracovníků (pozn. často se jedná o klinické sociální pracovníky 

provozující privátní praxi). Pro ostatní kategorie sociálních pracovníků bývá opatření licence 

dobrovolné. Víceúrovňové licencování naproti tomu ukládá povinnost opatření licence více 

kategoriím sociálních pracovníků. Tím je zajištěna komplexnější ochrana veřejnosti. Dle 
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ASWB (2011) je licence bakalářským sociálním pracovníkům a magisterským sociálním 

pracovníkům udělována ve 35 státech, magisterským sociálním pracovníkům s privátní praxí 

ve 25 státech a klinickým sociálním pracovníkům ve 45 státech. V roce 2006 mělo šest států 

ustanovenou kategorii licence pro pracovníky v sociálních službách, kteří nemají předchozí 

vzdělání v sociální práci. (Sowers, Dulmus, 2008a, s. 71)  

 K právním úpravám týkajícím se licencování je dále potřeba uvést, že mohou být 

primárně zaměřeny na ochranu titulu (pozn. z anglického originálu title protection) či na 

ochranu praxe (pozn. z anglického originálu practice protection). Právní úpravy zaměřující se 

na ochranu titulu stanoví, že každý, kdo pro výkon své profese užívá titulu sociální pracovník, 

musí být licencován a prokázat potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon profese. Právní 

úpravy zaměřující se na ochranu praxe legislativně uznávají základ specifických znalostí 

profese jako jedinečné. Za tohoto předpokladu jsou všichni, kteří se angažují v praxi sociální 

práce dle definice zákona, povinni opatřit si licenci. (Schriver, 2007, s. 11) Zaměření právních 

úprav týkajících se licencování se v jednotlivých státech liší – trendy směřují od ochrany 

titulu k ochraně praxe, víceúrovňovému licencování, a odstraňování výjimek v rámci 

licencování tak, aby všichni sociální pracovníci bez ohledu na působnost museli být 

licencování. (Sowers, Dulmus, 2008b, s. 67) Některé státy také do své právní úpravy začlenily 

obě zaměření, obvykle ve formě zákonů o ochraně titulu, které v menší míře obsahují také 

principy ochrany praxe. (Schriver, 2007, s. 11)  

  

 Z výše uvedeného vyplývá, že zatímco získání licence je v rámci států povinné, 

registrace a certifikace jsou povětšinou dobrovolné. Všechny formy regulace však sledují 

primární cíl, a to, aby veřejnosti sloužili pouze pracovníci, kteří mají splněnu minimální 

kvalifikaci, reflektují profesní standardy a vysloví odpovědnost státu za dobrý výkon jejich 

praxe. (Sowers, Dulmus, 2008b, s. 67) 

 

3.4 Nestátní formy regulace 

 

Nestátní formou regulace výkonu profese je možnost zisku pověření. Pojem pověřování 

je dnes úzce spjat s aktivitami profesních organizací, které nabízí možnost navyšování 

kvalifikace absolvováním dobrovolných certifikovaných kurzů. (Sowers, Dulmus, 2008b, s. 

66)  

 Krátce po přijetí prvního etického kodexu NASW v roce 1960 začala NASW nabízet 

možnost obdržení profesního pověření v rámci Akademie certifikovaných sociálních 
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pracovníků (pozn. z anglického originálu Academy of Certified Social Workers, překlad 

anglického pojmu certified použit ve smyslu pověření, aby bylo dosaženo rozlišení mezi 

certifikací ze strany státních úřadů, jak pojednává předchozí podkapitola, a pověřením ze 

strany profesních sdružení; dále ACSW). (Sowers, Dulmus, 2008b, s. 66)  

Pověření ACSW bylo primárně určeno sociálním pracovníkům s magisterskou úrovní 

akademického vzdělání a dvěma lety supervidované praxe v oboru. První zkouška ACSW se 

uskutečnila v roce 1962. V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století 

poté mnoho států začlenilo strukturu této zkoušky do prověřování nároku na zisk licence, 

namísto vytváření vlastního systému testování. (Sowers, Dulmus, 2008b, s. 66) 

Od sedmdesátých let dvacátého století NASW vytvořila mnoho nových druhů 

pověření: 

- Diplom v klinické sociální práci (Diplomate in Clinical Social Work), 

- Kvalifikovaný klinický sociální pracovník (Qualified Clinical Social Worker), 

- Certifikovaný sociální pracovník v oblasti gerontologie (Certified Social Worker in 

Gerontology), 

- Certifikovaný sociální pracovník v oblasti práce s dětmi, mládeží a rodinou 

(Certified Children, Youth, and Family Social Worker), 

- Certifikovaný sociální pracovník v oblasti zdravotní péče (Certified Social Worker in 

Health Care), 

- Certifikovaný klinický sociální pracovník v oblasti alkoholu, tabákových výrobků 

a jiných drog (Certified Clinical Alcohol, Tobacco, and Other Drugs Social Worker), 

- Certifikovaný sociální pracovník v case managementu (Certified Social Work Case 

Manager), 

- Certifikovaný specializovaný sociální pracovník v oblasti školství (Certified School 

Social Work Specialist). (National Association of Social Workers, c2012d) 

 

 NASW není jediným profesním sdružením, která nabízí možnost získat pověření ve 

specifických oblastech sociální práce - například pro léčbu nealkoholových a alkoholových 

závislostí, pro výkon manželské a rodinné terapie, pro výkon případového vedení aj. 

  

3.5 Standardy dobré praxe sociální práce 

 

Standardy dobré praxe, které byly stanoveny NASW, se vztahují k následujícím 

oblastem: 
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  - Technologie a sociální práce; 

- Klinická sociální práce; 

- Sociální práce v oblasti ochrany práv dítěte; 

- Sociální práce s klienty s poruchami souvisejícími s užíváním návykových látek; 

- Sociální práce ve zdravotnických zařízeních; 

- Sociální práce v zařízeních paliativní péče; 

- Sociální práce v zařízeních pro dlouhodobou péči; 

- Sociální práce s mládeží; 

- Sociální práce s primárními pečovateli seniorů; 

- Návazné vzdělávání; 

- Integrace genetiky do praxe sociální práce; 

- Sociální práce ve školství; 

- Kulturní kompetence v praxi sociální práce.  

(National Association of Social Workers, c2012e) 

 

 Pro každou z výše uvedených oblastí je sestaven určitý počet standardů dobré praxe, 

k jejichž naplnění by měli sociální pracovníci směřovat. Pro každou z oblastí se liší. Obecně 

lze však říci, že se dotýkají etiky a hodnot, kvalifikace, metodiky posuzování sociálních 

situací, intervencí, rozhodovacího procesu a evaluace praxe, plánování, profesního rozvoje 

sociálních pracovníků, kulturních kompetencí, interdisciplinární spolupráce aj. Standardy jsou 

pravidelně revidovány, aby reflektovaly aktuální hodnoty společnosti a současný vývoj trendů 

a metod v oblasti sociální práce. (National Association of Social Workers, c2012e) 

 

3.6 Proces vyřizování stížností 

 

Jedná-li sociální pracovník a současně člen NASW v nesouladu s etickým kodexem 

NASW nebo jedná proti standardům dobré praxe NASW, vystavuje se riziku ztráty členství, 

příp. pozastavení či odebrání licence. Při obzvláště závažném porušení a narušení práv klienta 

i soudnímu stíhání. Stížnost klienta podaná k NASW je vyřizována Etickou komisí NASW, 

která je ustanovena představenstvem NASW.  Součástí procesu vyřizování stížností je snaha 

o edukaci ostatních členů NASW a zdůraznění standardů dobré praxe. (National Association 

of Social Workers, c2012f) 

Je nutné uvést, že vyřizování stížností v rámci profesních organizací je často 

zpochybňováno. Bylo proto nutné vytvořit základnu, která by primárně hájila zájmy 
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veřejnosti, nikoliv zájmy pracovníků. V rámci modelu zákona o praxi sociální práce, o kterém 

pojednává podkapitola 3.1, bylo navrženo svěřit pravomoc vyřizování stížností do rukou 

jednotlivých státních rad sociální práce. Proces vyřizování stížností radami se dle jednotlivých 

států liší. Rozhodne-li rada o oprávněnosti stížnosti, může nařídit odebrání či pozastavení 

licence, příp. zvolit jiný způsob omezení výkonu praxe sociálního pracovníka. Může mimo 

jiné nařídit nutnost supervize po určitou dobu výkonu profese sociální práce. (Association of 

Social Work Boards, 2011) 
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4. Praxe sociální práce v USA 

 

NASW (c2012e) zdůrazňuje profesionální využití hodnot, principů a technik sociální 

práce při výkonu praxe sociálních pracovníků v USA. V rámci své praxe sociální pracovníci 

pomáhají klientům získat potřebné služby a zdroje, poskytují poradenství a psychoterapii 

jednotlivcům, rodinám i skupinám klientů, pomáhají komunitám poskytovat nebo zlepšovat 

sociální a zdravotnické služby, a účastní se legislativních procesů. Dobrý výkon praxe 

sociální práce vyžaduje porozumění vzájemné interakci mezi jedincem a prostředím, v němž 

se pohybuje. 

 

4.1 Všeobecná a specializovaná/klinická/přímá praxe sociální práce 
 

Do sedmdesátých let dvacátého století byla praxe sociální práce v USA vymezována 

metodologicky nebo konkrétními oblastmi praxe. Sociální pracovníci tak byli různě 

označováni za: case manažery, skupinové sociální pracovníky, komunitní sociální pracovníky, 

pracovníky v oblasti ochrany práv dítěte, sociální pracovníky v oblasti psychiatrie, sociální 

pracovníky v oblasti školství, a jiné. Mnoho sociálních pracovníků se v rámci své praxe 

zaměřovalo na úzce profilované a terapeuticky zaměřené činnosti. (Hepworth, et al., 2010, 

s. 23) 

 Založením NASW v roce 1955 a sjednocením profese došlo k přechodu od spíše 

úzkého pojetí sociální práce k jejímu širšímu pojetí. Tato transformace vrcholila zejména 

v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století, kdy byli sociální pracovníci kritizováni 

za to, že dostatečně nenapomáhají naplňovat rostoucí potřeby obyvatel ohrožených sociálním 

vyloučením a žijících pod hranicí chudoby. Přestože zejména skupinoví sociální pracovníci 

rozšiřovali pole působnosti sociální práce, jejich činnost stále nepomáhala řešit široké 

spektrum sociálních problémů. Ukázalo se, že urgentní sociální potřeby nemohou být 

naplněny prostřednictvím úzce profilovaných, terapeuticky orientovaných směrů sociální 

práce. V sedmdesátých letech byl proto do sociální práce v USA zaveden termín „všeobecná“ 

a „specializovaná/klinická“ praxe sociální práce.  (Hepworth, et al., 2010, s. 23)  

 

 Termín „všeobecná praxe sociální práce“ (pozn. z anglického originálu Generalist 

Social Work Practice) byl vytvořen v souvislosti se snahou o oslabení specializace v sociální 

práci ve smyslu specializace na klinickou sociální práci a praxi na makro úrovních. Dnes 

bakalářské studijní programy v oboru sociální práce připravují studenty na všeobecnou praxi 
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sociální práce a nespecializují se na specifické metody sociální práce s klienty. Všeobecný 

sociální pracovník je charakterizován širokým rejstříkem dovedností pro řešení základních 

životních situací klientů, znalý zdrojů a odborníků, na které může klienty odkazovat. 

(Zastrow, 2009, s. 64-65) Příkladem může být úřední sociální pracovník působící 

v geograficky málo rozsáhlé oblasti, který je pověřen administrací sociálních dávek 

a poskytováním sociálního poradenství. Tento pracovník současně dobře zná sociální služby 

v kraji, je napojen na další pomáhající profesionály a má významný vliv na dosahování cílů 

klientů, včetně nacházení zaměstnání, bydlení, či zajištění stravy a oblečení.  

 Základem všeobecné praxe sociální práce je nahlížení na situaci klienta z pohledu 

perspektivy „person-in-situation“ (pozn. „osoba v situaci“ - vzájemný vliv situace a vnímání, 

prožívání a chování jedince) a se zaměřením na silné stránky klienta, principy zplnomocnění 

klienta a ekosystémových a ekologických perspektiv. (Zastrow, 2009, s. 52) Všeobecný 

sociální pracovník využívá při výkonu své profese a práce s jednotlivci, rodinami, skupinami, 

komunitami a organizacemi mnohé metody prevence a intervence na více úrovních klienta 

(pozn. mikro, mezzo a makrosystémech). (Hepworth, et al., 2010, s. 23)  

 

 Specializovaná praxe sociální práce je spojena s výkonem klinické sociální práce, 

příp. pokročilé magisterské sociální práce. Někdy je specializovaná praxe sociální práce 

propojována s termínem „přímá“ sociální práce. Přímou sociální práci vykonávají sociální 

pracovníci tím, že pomáhají klientům řešit a vyrovnat se s problémy jejich každodenního 

života. A to jak prostřednictvím přímé práce s nimi, tak formou vytváření sociálních služeb, 

sociálních programů a sociální politiky nebo zapojením do komunitního plánování apod. 

(Hepworth, et al., 2010, s. 25) 

     Kliničtí sociální pracovníci mohou diagnostikovat a léčit problémy související 

s duševním zdravím či poruchami chování a emocionálního prožívání, včetně úzkostí 

a depresí. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012) Jsou přitom oprávněni využívat pro 

diagnostiku Diagnostický a statistický manuál duševních onemocnění (pozn. z anglického 

originálu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) a Mezinárodní klasifikaci 

nemocí (pozn. z anglického originálu International Classification of Diseases). (Association 

of Social Work Boards, 2011) Dále mimo jiné: 

- poskytují individuální, rodinnou i párovou psychoterapii,  

- mapují životní historii klienta i jeho současnou situaci s cílem porozumět jeho 

potřebám a vnímat silné i slabé stránky,  

- vyhotovují léčebný plán za spoluúčasti klienta, lékařů a dalších,  
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- podporují klienta v pojmenování svých těžkostí a motivují jej k lepšímu porozumění 

sebe sama a vztahů kolem sebe,  

- navazují klienty na další zdroje a služby. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012a)  

Mnoho klinických sociálních pracovníků provozuje vlastní privátní praxi, případně 

spolu s dalšími profesionály působí ve společných praxích. V rámci privátních praxí kliničtí 

sociální pracovníci spolupracují s pojišťovnami klientů a získávají od nich platby za 

poskytované služby. Tím se služby klinických sociálních pracovníků výrazně vzdalují lidem, 

kteří si dobrovolně nehradí zdravotní pojištění (pozn. zejména imigrantům 

a socioekonomicky hůře postaveným klientům). Důležitou součástí praxe klinických 

sociálních pracovníků je také potřeba komunikovat a nabízet své služby aktivně na veřejnost, 

případně spolupracovat s dalšími profesionály, kteří mohou daného pracovníka doporučit. 

(U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012a) Kliničtí sociální pracovníci představují největší 

skupinu mezi pomáhajícími profesemi v oblasti práce s lidmi s duševním onemocněním 

v USA a poskytují v této oblasti většinu poradenských a psychoterapeutických služeb. 

(National Association of Social Workers, c2012a) 

Provozování privátních praxí je dnes v USA poměrně kontroverzním tématem. Mezi 

kritiky panuje názor, že s ohledem na významnou příležitost finančního zisku (pozn. klienti za 

služby platí, příp. je služba hrazena ze zdravotního pojištění) podporují privátní praxe 

především úzký a terapeutický přístup a vzdalují se od původního poslání profese, tedy 

pomoci lidem se znevýhodněním. Provozování privátní praxe tak může být v rozporu 

s principy komunitního rozvoje a politického aktivismu v rámci sociální práce.  

 

4.2 Oblasti praxe dle problémů a potřeb klientů 
 

„Počet sociálních pracovníků a zaměření jejich činnosti se mění s prioritami, které 

společnost definuje v politických a mediálních debatách.“ (Matoušek, et al., 2003, s. 12)  

V roce 2010 působilo dle údajů Úřadu pro statistiku pracovních sil (2012) (pozn. 

z anglického originálu U.S. Bureau of Labor Statistics) v USA 650.500 sociálních 

pracovníků. Nejvíce jich působilo v oblasti sociální práce s dětmi, rodinou a v oblasti školství 

– 295.700; dále v oblasti zdravotnictví – 152.700; dále v oblasti duševního zdraví a sociální 

práce s uživateli návykových látek – 126.100; a 76.000 sociálních pracovníků působilo 

v dalších oblastech sociální práce. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012b)  

 

 



43 

4.2.1 Sociální práce s dětmi, rodinou a v oblasti školství 

 

Sociální práce s dětmi a rodinou je základní oblastí sociální práce. Zahrnuje ochranu 

práv dítěte a pomoc rodinám nacházejícím se v nepříznivých sociálních situacích. Sociální 

pracovníci pomáhají rodině využívat poskytovaných sociálních služeb a žádat o sociální 

dávky. Intervenují v případě ohrožení, zanedbání či porušení práv dítěte. Mohou také 

zprostředkovávat náhradní rodinnou péči. Kliničtí sociální pracovníci poskytují poradenství 

a psychoterapii dětem i rodinám s cílem vyrovnat se se změnami v jejich životě, či řešením 

nejrůznějších druhů potíží. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2011a) V rámci práce s rodinou 

je velký důraz kladen na prevenci – příkladem lze zmínit program „Healthy Families“. 

V rámci tohoto programu jsou nezletilé matky navštěvovány zaškolenými dobrovolnicemi, 

které jim pomáhají s výchovou dětí a pravidelně monitorují vývoj dítěte na posuzovacích 

škálách. (Matoušek, 2005, s. 274) 

Velmi významnou oblastí je sociální práce s minoritními skupinami obyvatel, zejména 

etnickými menšinami - USA je zemí s vysokým počtem legálních i ilegálních přistěhovalců. 

V roce 2010 tvořily v přibližně jedné desetině všech regionů USA etnické menšiny 50 či více 

procent celkové populace. (U.S. Census Bureau, 2011a) Oblast sociální práce s rodinami, 

které do USA imigrovali, je klíčová zejména s ohledem na pomoc při zajištění jejich práv, 

získání pracovního uplatnění, uspokojivého bydlení, aj. Nepříznivá sociální situace imigrantů 

často vede ke kumulaci sociálních problémů a jejich sociálnímu vyloučení. Sociální práce 

v této oblasti respektuje odlišnosti klientů a následuje principy zplnomocnění klienta a jeho 

napojení na zdroje pomoci a podpory. (Zastrow, 2009, s. 387) 

Dalším specifickým a aktuálně velmi diskutovaným tématem je oblast sociální práce 

s lidmi homosexuální orientace, jejich rodinami a blízkými. Důvodem je zejména narůstající 

počet sebevražd mladých lidí, kteří se přiznají k odlišné sexuální orientaci a setkávají se 

s odmítnutím od svých blízkých. Osvěta v tomto směru a podpora mladým lidem s odlišnou 

sexuální orientací je směřována velmi často a efektivně do školního prostředí. (Zastrow, 2009, 

s. 243) 

 

Sociální práce v oblasti školství má v USA poměrně dlouhou historii. První sociální 

pracovníci ve školách se objevili v prvním desetiletí dvacátého století v New Yorku, Bostonu, 

Chicagu a ve státě Connecticut. Na počátku zajišťovali mimo jiné rovnost a spravedlnost 

v přístupu ke vzdělání a navštěvovali rodiny žáků v jejich domácnostech. K rozšíření 

působnosti sociálních pracovníků v oblasti školství přispělo několik faktorů. Mezi nimi právní 
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zakotvení povinné školní docházky v prvním dvacetiletí dvacátého století ve všech státech 

USA a dále přijetí zákonů zakazujících dětskou práci. Také Mary Richmond propagovala 

návštěvy učitelů v rodinách žáků a jejich podporu. Zdůrazňovala potřebnost školní docházky 

a zapojení rodičů do školního života svých dětí. (Zastrow, 2009, s. 329)  

Dnes je školní sociální práce strukturována několika praktickými modely (Zastrow, 

2009, s. 329): 

- tradičně klinický model – formou psychoterapeutických konzultací se žáky 

a rodinou; 

- model školních změn - jeho hlavním cílem je změna dysfunkčních podmínek ve 

školách;  

- komunitní model - napojuje školu s komunitou; 

- model sociálních interakcí – zaměřuje se na interakci školy, komunity a žáka. 

Shrnutím lze říci, že sociální pracovník v oblasti školství při výkonu své profese 

spolupracuje s učiteli, rodiči, tvůrci vzdělávacích programů a zařízeními na zlepšování 

akademického prospěchu žáků a jejich sociálním rozvoji. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 

2011a)  

 

4.2.2 Sociální práce v oblasti zdravotnictví 

 

Sociální práce v oblasti zdravotnictví se jako samostatné odvětví vyvinulo na počátku 

dvacátého století. Dnes sociální pracovníci běžně pomáhají pacientům porozumět jejich 

diagnóze. Podporují je učinit nezbytné úpravy jejich životního stylu, bydlení či zajištění 

související zdravotní péče. Poskytují informace o službách a zdrojích, které mohou pacientovi 

usnadnit život s nemocí. Spolupracují také s lékaři a dalším zdravotnickým personálem na 

porozumění účinku nemoci na duševní a emocionální stav pacienta. Zjednodušeně lze říci, že 

ošetřují rizika pro vzájemné porozumění si mezi zdravotnickým personálem a pacienty. Ve 

své praxi se mohou specializovat mimo jiné na oblast gerontologické sociální práce či sociální 

práce v hospicích a zařízeních paliativní péče. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2011b) 

V roce 2010 pracovali sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví nejčastěji v rámci 

nemocnic - státních, lokálních a soukromých (31 %), dále v pobytových zařízeních sociální 

péče (13 %), v rámci privátních praxí (11 %), domácích pečovatelských službách (10%), 

 a lokálních agenturách vyjma školských a zdravotnických zařízení (6 %). (U.S. Bureau of 

Labor Statistics, 2011b) 
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4.2.3 Sociální práce v oblasti duševního zdraví a sociální práce s uživateli  

návykových látek 
 

Sociální pracovníci působící v této oblasti pracují s lidmi trpícími duševním 

onemocněním či závislými na návykových látkách. Většinou se jedná o klinické sociální 

pracovníky, kteří mohou kromě individuální terapie poskytovat také terapii skupinovou nebo 

pomáhat klientům pomocí tzv. 12-stupňového programu, který byl vyvinut hnutím 

Anonymních alkoholiků, jež se v USA těší velké popularitě. (DuBois, Miley, 2009, s. 413)  

V rámci sociální práce s lidmi s duševním onemocněním se v USA uplatňuje více 

metod sociální práce. Mezi tyto metody lze uvést případové vedení, individuální či rodinnou 

psychoterapii, setkávání svépomocných skupin, krizovou intervenci, aj. Velmi rozšířené jsou 

tréninky návyků, či služby podporovaného zaměstnávání. Pro práci multidisciplinárních týmů, 

které intenzivně celodenně pracují s klienty s dlouhodobým duševním onemocněním 

a kombinují metody případového vedení a psychiatrické péče v domácím prostředí, se vžil 

pojem asertivní komunitní léčba. (Matoušek, et al., 2005, s. 141) 

V roce 2010 působilo 17 % sociálních pracovníků zaměřujících se na oblast duševního 

zdraví a sociální práce s uživateli návykových látek v ambulantních střediscích duševního 

zdraví a léčby závislostí, 16 % v privátních praxích, 14 % v rámci nemocničních zařízení, ať 

už státních, lokálních či soukromých, 10 % v lokálních agenturách vyjma školských 

a zdravotnických zařízení, 8 % na odděleních psychiatrie a léčby závislostí nemocnic či 

klinik, ať už státních, lokálních či soukromých. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2011c) 

4.2.4 Další oblasti praxe sociálních pracovníků 

 

Sociální pracovníci mohou být dále zaměstnáni státními či federálními autoritami. Zde 

se mohou podílet na tvorbě sociálních programů či návrhů legislativních změn v sociální 

politice nebo organizaci sociálních služeb i zaujímat pozici v dohledových komisích či radách 

dozorujících výkon profese. Tito sociální pracovníci jsou primárně vnímáni jako možní 

podněcovatelé společenských změn. Mezi specifické oblasti sociálních pracovníků lze zařadit 

také sociální pracovníky ve věznicích, na vysoce specializovaných jednotkách nemocnic či 

privátních klinik, dále sociální pracovníky působící v organizacích zaměřujících se na sociální 

advokacii aj. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2011d)  
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4.3 Početní a demografické složení klientely sociálních pracovníků v USA 

 

Vyhodnocením studie licencovaných sociálních pracovníků v USA v roce 2004 bylo 

zjištěno, že počet případů na jednoho pracovníka se obecně liší. Většina sociálních 

pracovníků (52 %) pracovala s aktivními případy v počtu 11 až 50; 15 % s méně než deseti 

případy, a 8 % nepracovala s klienty vůbec. Téměř jeden ze čtyř sociálních pracovníků (24 %) 

pracoval s více než 50 klienty a 15 % s více než 75 klienty. 7 % dokonce pracovalo i s více 

než sty klienty. Největší počet případů na jednoho pracovníka byl zaznamenán ve 

zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních, zatímco nejnižší počet udávali sociální 

pracovníci působící na psychiatrických jednotkách a v agenturách sociálních služeb 

věnujících se psychiatricky nemocným pacientům. (Center for Health Workforce Studies, 

NASW Center for Workforce Studies, 2006)  

Studie přinesla také mnohé informace o demografickém složení klientů, se kterými 

sociální pracovníci při výkonu své profese pracují. Z hlediska genderu uvedla většina 

sociálních pracovníků (51 %), že pracují s 50 a více procenty žen (pozn. v rámci celkové 

populace tvořilo v roce 2004 51 % žen), přičemž 3 % uvedla, že se ženami nepracují vůbec. 

Zajímavé je, že sociální pracovníci afroamerického původu pracovali s klientkami-ženami 

výrazně méně nežli sociální pracovníci euroamerického původu. (Center for Health 

Workforce Studies, NASW Center for Workforce Studies, 2006)  

Z hlediska původu, etnika klientů výsledky studie ukázala, že klientela sociálních 

pracovníků v USA je rasově a etnicky heterogenní. V rámci celé jejich klientely nejvíce 

sociální pracovníci pracují s lidmi euroamerického původu (99 %), afroamerického (85 %) 

a hispánského (77 %) původu, dále asijského původu (49 %) a indiánského původu (39 %). 

41 % sociálních pracovníků uvedlo, že více než polovinu jejich klientely tvoří členové 

minoritních skupin. Co se týče etnického původu klienty ve vztahu k vlastnímu etnickému 

původu sociálního pracovníka, většina z nich uvedla, že z většiny pracují s lidmi stejného 

etnického původu. (Center for Health Workforce Studies, NASW Center for Workforce 

Studies, 2006) 

 Se zaměřením na věkové složení klientely studie ukázala, že 15 % sociálních 

pracovníků pracuje převážně s klienty mladšími dvanácti let, 15 % s klienty v adolescentním 

věku v rozmezí 13 až 21 let, 25 % s klienty staršími 55 let. Sociální pracovnice–ženy pracují 

s dětmi častěji nežli sociální pracovníci-muži, přičemž sociální pracovníci-muži pracovali 

častěji s adolescenty a dospělými než ženy. (Center for Health Workforce Studies, NASW 

Center for Workforce Studies, 2006) 
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 Spektrum problémů klientů, se kterými sociální pracovníci pracují, je velmi široké 

a dle výsledků studie se významně liší dle jednotlivých cílových skupin. Mezi nejčastější 

problémy patří ty způsobené psychosociálními stresory a spojené s duševním onemocněním. 

Třetím nejčastějším problémem je závislost na návykových látkách. U dospělých byly třetím 

nejčastějším problémem afektivní poruchy. U seniorů se jednalo nejčastěji o problémy 

spojené s chronickým zdravotním omezením, akutním zdravotním omezením, tělesným 

postižením. Psychosociální problémy byly u této cílové skupiny významně méně časté. 

(Center for Health Workforce Studies, NASW Center for Workforce Studies, 2006) 

 

4.4 Finanční ohodnocení sociálních pracovníků v USA 
 

Statistické údaje Úřadu pro statistiky pracovních sil z roku 2012-13 uvádí, že sociální 

pracovníci nejčastěji pracují na plný úvazek. Medián ročního příjmu sociálních pracovníků 

činil v květnu 2010 částku 42.480 amerických dolarů (pozn. medián ročního příjmu je 

středovou hodnotou, k níž polovina pracovníků dosáhla více a polovina méně). (U.S. Bureau 

of Labor Statistics, 2012a) Medián ročního příjmu celkové populace přitom činil částku 

33.840 amerických dolarů. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012a) V rámci srovnání 

povolání je tedy sociální práce finančně hodnocena spíše lépe. 

Nejvyšší medián ročního příjmu lze zaznamenat u sociálních pracovníků v oblasti 

zdravotnictví – 47.230 amerických dolarů, druhý nejvyšší u sociálních pracovníků pracujících 

s dětmi, rodinami a v oblasti školství – 40.210 amerických dolarů, a nejnižší byl u sociálních 

pracovníků v oblasti duševního zdraví a sociální práce s lidmi závislými na návykových 

látkách – 38.600 amerických dolarů. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2011a-d)  

 

4.5 Kultura dobrovolnictví 

 

Praxe sociálních pracovníků a fungování zařízení, ve kterých sociální pracovníci 

působí, jsou v USA silně podporovány činností dobrovolníků. „Dobrovolníci mohou 

v sociálních službách zastat mnoho užitečné práce, zejména v bezprostředním kontaktu 

s klientem. Vnášejí do nich nadšení, vysokou angažovanost, pružnost, neformálnost, osobní 

přístup ke klientům.“ (Matoušek, et al., 2003, s. 61)  

V zemích s nepřerušeným vývojem demokracie a silnou tradicí vzájemné pomoci mezi 

občany, mezi které USA patří, je možné setkat se s dobrovolníky prakticky v každém sektoru 

sociálních služeb. Počty dobrovolníků pomáhajících jedné instituci jsou tam někdy 
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několikanásobně větší než počty klientů, které má tato instituce v daném okamžiku v péči. 

(Matoušek, et al., 2003, s. 61) 

Dobrovolníky se dle Matouška (2003, s. 61) většinou stávají: 

- „…studenti, zejména ti, kteří se připravují na pomáhající profese a pro něž 

dobrovolnická práce představuje možnost poprvé samostatně pracovat s vlastním 

případem; 

- nezaměstnaní lidé, kteří chtějí být nějak užiteční; 

- ženy pečující o rodinu a děti, které ještě nechtějí nastoupit do práce a chtějí se 

společensky uplatnit mimo domov; 

- lidé, kteří jsou v důchodu a cítí se málo využití; 

- lidé, kteří vnímají svou práci jako jednostrannou a nejsou při ní v kontaktu s jinými 

lidmi, což jim chybí.“ 

 

O tom, že dobrovolnictví v oblasti sociální práce a sociálních služeb je v USA na 

vysoké úrovni, svědčí statistická data Korporace národních a komunitních služeb (pozn. 

z anglického originálu Corporation for National and Community Service, dále CNCS) z roku 

2010. V tomto roce činila národní míra dobrovolnictví (tj. procentuální část z celkové 

populace) 26,3 %. Angažovalo se 62,8 milionů dobrovolníků, kteří svojí dobrovolnickou 

činností strávili přibližně 8,1 bilionů hodin času. (Corporation for National and Community 

Service, c2012)  

Zajímavé je porovnání generací s ohledem na jejich zapojení do dobrovolnické činnosti. 

Tzv. generace X, narozená v USA v období od roku 1965 do 1981, zaznamenala velký nárůst 

v dobrovolnické aktivitě – ze 24,7 % v roce 2002 na 29,2 % v roce 2010. (Corporation for 

National and Community Service, c2012) Generace tzv. baby boomers (pozn. v českém 

překladu silné populační ročníky), narozených v období od 1946 do 1964, měla v roce 2010 

míru dobrovolnictví 28,8 %. (Corporation for National and Community Service, c2012) 

Výsledek této generace velmi výrazně reflektuje fakt, že občané v seniorském věku se aktivně 

věnují dobrovolnické činnosti, zejména v rámci církevních společenství. Příkladem může 

sloužit 100 % zapojení osob v seniorském věku jako dobrovolníků při poskytování programu 

bezplatných obědů osobám bez přístřeší či v nouzi v rámci tzv. Free Lunch programu v městě 

Iowa City, stát Iowa. Současná generace, tzv. generace Y, narozená od devadesátých let 

dvacátého století do současnosti, poté zaznamenala míru dobrovolnictví v roce 2010 ve výši 

21,2 %. (Corporation for National and Community Service, c2012) Z výsledků je možné 

zaznamenat postupný trend narůstání dobrovolnické činnosti dle dosaženého věku 
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obyvatelstva. Zatímco nejmladší generace dosáhla v roce 2010 nejnižší míry dobrovolnictví, 

generace jejich rodičů dosáhla míry nejvyšší, která se jen o málo snížila pro osoby 

v seniorském věku. 

 Dobrovolnictví se v rámci USA uskutečňuje také cestou neformální – formou 

dobrovolné pomoci v rámci komunity či sousedské výpomoci. V roce 2010 se v této 

neformální dobrovolnické činnosti angažovalo přibližně 8,1 %, v numerickém počtu 19 

milionů jedinců. (Corporation for National and Community Service, c2012) 

  Dle výsledků CNCS (c2012) patřily mezi čtyři nejčastější dobrovolnické aktivity 

v období let 2008 až 2010 fundraising (26,5 %), získávání a distribuce potravin (23,5 %), 

nespecifikované, spíše různorodé činnosti (20,3 %) a tutorování, vzdělávání (18,5 %). 

Dobrovolníci působili nejčastěji v rámci církevních společenství (35,0 %), dále v rámci 

vzdělávacích zařízení (26,7 %), v sociálních službách (14,0 %), nemocničních zařízeních (8,4 

%), jiných oblastech (7,0 %), v rámci občanských aktivit (5,5 %) a v rámci sportovních či 

uměleckých činností (3,4 %). (Corporation for National and Community Service, c2012) 

 

4.6 Profesní sdružení sociálních pracovníků v USA 

 

4.6.1 Národní asociace sociálních pracovníků 
 

Národní asociace sociálních pracovníků je největší a nejorganizovanější členskou 

profesní organizací sociálních pracovníků na světě. (National Association of Social Workers, 

c2012a) V rámci své historie hráli členové NASW významnou roli při prosazování 

oprávněných zájmů zástupců menšin, účastnili se protestů a bojů za práva minoritních skupin, 

zasazovali se za legislativní změny v sociální politice, utvářeli vývoj sociální práce jako 

profese, zaměřovali se na etické základy a hodnoty sociální práce, a na rozvoj vzdělávání 

a ochrany profese. 

Na území USA i v zahraničí koordinuje činnosti 56 sekcí a podporuje, rozvíjí a chrání 

praxi sociální práce a sociálních pracovníků. Koordinuje platformy pro vzájemnou výměnu 

zkušeností, podporuje navyšování a prohlubování kvalifikace sociálních pracovníků, provádí 

výzkumy v oblasti sociální práce (pozn. mnoho z nich prostřednictvím Centra pro studie 

pracovních sil, z anglického originálu Center for Workforce Studies), vytváří síť partnerských 

organizací, zajišťuje zvyšování povědomí veřejnosti o profesi sociální práce, aj. (National 

Association of Social Workers, c2012a)  

Při své činnosti NASW podporuje základní etické hodnoty sociální práce, vydává etický 

kodex sociálních pracovníků a pravidelně přináší a reviduje standardy dobré praxe. Členství 
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v NASW je podmiňováno dodržováním etického kodexu sociálních pracovníků a standardů 

dobré praxe, a nabízí: 

- společnou platformu pro výměnu zkušeností a znalostí;  

- účast na konferencích a vzdělávacích kurzech;  

- možnost získání pověření;  

- právní poradenství a zastupování;  

- pojištění odpovědnosti, aj. (National Association of Social Workers, c2012a) 

 

V roce 2001 byla založena Nadace NASW (pozn. z anglického originálu NASW 

Foundation), která podporuje vzdělávací a charitativní iniciativy NASW prostřednictvím 

širokého spektra projektů. Projekty slouží samotné profesi (pozn. oceňováním 

a vysvětlováním minulosti, současnosti i budoucnosti sociální práce), sociálním pracovníkům 

(pozn. zvyšováním znalostí a dovedností sociálních pracovníků) i veřejnosti (pozn. 

poskytováním informací a zdrojů podpory pro jednotlivce, rodiny a komunity). (NASW 

Foundation, c2012)  

4.6.2 Další profesní organizace 

 

Na území USA existuje mnoho dalších profesních sdružení sociálních pracovníků, 

primárně se zaměřením na určité oblasti praxe sociální práce. Příkladem: Federace klinických 

sociálních pracovníků, Asociace sociálních pracovníků v oblasti školství, Severoamerická 

asociace křesťanských sociálních pracovníků aj. 

Profesní organizace se také utváří na základě příslušnosti k určitému etniku, mezi 

jinými Organizace latinskoamerických sociálních pracovníků či Národní asociace 

černošských sociálních pracovníků, která má velmi širokou základnu členů. Afroameričtí 

sociální pracovníci obecně nalézali v oblasti sociální práce v průběhu historie jen málo 

uznání. To vedlo k rozvoji jejich vlastních sociálních agentur a vzdělávacích institucí. George 

Haynes, významný afroamerický sociální pracovník, se stal prvním Afroameričanem, který se 

postavil do čela Newyorské školy filantropie a významně podporoval vzdělávání 

afroamerických sociálních pracovníků. (Sowers, Dulmus, 2008b, s. 51) Národní asociace 

černošských sociálních pracovníků vydává vlastní etický kodex a hájí práva afroamerických 

občanů a jejich rovného přístupu ke společenským zdrojům. (National Association of Black 

Social Workers, c2012) 
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5. Charakteristika vybraných států USA a jejich specifik v profesi 

sociálního pracovníka 

 

Federální vládou USA je státům svěřena povinnost postarat se o své občany. Ať už se 

jedná o hledisko geografické, historické, sociální, ekonomické, kulturní aj., jednotlivé státy 

USA se v pojetí sociální práce mohou lišit. Stejně tak je odlišné spektrum sociálních 

problémů, které sociální práce pomáhá řešit. Spojitost mezi státy lze nalézt dle jednotlivých 

regionů USA. Jižní státy USA jsou historicky spojovány s vysokou koncentrací osob 

afroamerického původu a širokým spektrem sociálních problémů, spojených s nižší úrovní 

vzdělanosti a ekonomických možností. Naproti tomu státy na středozápadě USA jsou státy 

orientované zemědělsky, s úzkým zaměřením na komunitní a spíše rurální pojetí sociální 

práce. Státy na severovýchodě USA jsou považovány za spíše urbanistické a průmyslové, 

s metropolitním zaměřením a koncentrací sociálních služeb do velkých měst. Státy 

nacházející se v západní části USA se potýkají s legální i ilegální imigrací zejména 

hispánského obyvatelstva, avšak i jiných minoritních skupin, které do značné míry utváří 

podobu sociálních problémů a směřování sociální práce při jejich řešení.  

 

S ohledem na výše uvedené bylo pro účely této práce dodrženo geografické, 

respektive kulturní a sociální dělení USA na čtyři základní regiony - západ, středozápad, 

severovýchod a jih USA (pozn. toto rozčlenění reflektuje i filozofii sběru dat pro sčítání lidu 

USA z roku 2010, z jehož výsledků je v rámci této kapitoly čerpáno). V rámci těchto regionů 

byly vybrány následující státy (pozn. je nutné si uvědomit, že rozdíly mezi státy v daném 

regionu mohou být značné – není však v kapacitách této práce pojednávat o každém ze států 

USA samostatně): ze západního regionu USA byl vybrán stát California, ze středozápadního 

regionu USA byl vybrán stát Iowa, ze severovýchodního regionu USA byl vybrán stát New 

York a z jižního regionu USA byl vybrán stát Texas. 

 

U každého ze států je uvedena geografická a demografická charakteristika, která do 

velké míry utváří povahu sociální práce v daném státu a spektrum problémů, se kterými se 

sociální pracovníci při výkonu své profese setkávají. Specifikován je také systém regulace 

profese sociální práce. Formy nestátní regulace již uváděny nejsou - s ohledem na národní 

působnost NASW jsou pro všechny státy USA totožné. Dále jsou vymezena specifika ve 

vztahu k praxi sociální práce, jejím klientům a metodám práce s nimi.   
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5.1 Stát California 

 

Stát California se nachází na západním pobřeží USA. Z hlediska geografického se jedná 

o rozmanitou zemi, na jejímž území se lze setkat s typicky pobřežními místy na západě, 

s horskými oblastmi při pohoří Sierra Nevada na východě, s lesnatými oblastmi na 

severozápadě i s pouštními místy Mojave Desert na jihovýchodě. Geografickému rozložení 

státu odpovídá osídlení a úroveň životních podmínek jednotlivých jeho oblastí. Celkový počet 

obyvatel v roce 2010 činil 37.253.956. (U.S. Census Bureau, 2012a) 

 

5.1.1 Specifika demografického složení státu  

 

California je rozlohou jedním z  největších států USA s vysoce heterogenním složením 

obyvatelstva. (Hohm, Glynn, 2002, s. 1) Na území státu California se rozkládá osm z padesáti 

nejlidnatějších měst v USA, tj. Los Angeles, San Diego, San Jose, San Francisco, Fresno, 

Sacramento, Long Beach a Oakland. V těchto městech lze zaznamenat vyšší koncentraci jak 

sociálních problémů, tak také legálních i ilegálních imigrantů. (Hohm, Glynn, 2002, s. 16) 

V roce 2010 představovali ilegální imigranti přibližně 7,3 procenta celkové populace státu, tj. 

2,6 milionů obyvatel. Více než polovina z nich pochází z Mexika. California má také pátý 

největší počet afroamerických obyvatel v USA a počet asijsko-amerického obyvatelstva státu 

představuje zhruba jednu třetinu veškerého jejich počtu v USA. Počet obyvatel indiánského 

původu činí 285.162, což je nejvíce ze všech států USA. (U.S. Census Bureau, 2012a) 

 

5.1.2 Státní regulace profese sociální práce 

 

 V rámci státní regulace profese působí ve státě California Rada behaviorálních věd 

(pozn. z anglického originálu Board of Behavioral Sciences). Sídlí v Sacramentu a v rámci 

zákonných úprav se zaměřuje jak na ochranu praxe sociální práce, tak na ochranu titulu. 

(Association of Social Work Boards, c2006-2008) 

Licencování sociálních pracovníků je víceúrovňové. Stát California rozeznává celkem 

dvě úrovně povinných licencí s rozličnými požadavky: 

- Licencovaný klinický sociální pracovník (získaný titul LCSW; požadavky: dosažené 

vzdělání na úrovni magisterské sociální práce, 2 roky supervizované praxe; uhrazení 

poplatku); 
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- Asociovaný klinický sociální pracovník (získaný titul ASW; požadavky: dosažené 

vzdělání na úrovni magisterské sociální práce, uhrazení poplatku). (Association of 

Social Work Boards, c2006-2008) 

 

Stát California definuje zvláštní druh licence sociálního pracovníka, a to Asociovaný 

klinický sociální pracovník. Obnovení licence Licencovaného klinického sociálního 

pracovníka je vyžadováno pravidelně po dvou letech, obnovení licence Asociovaného 

klinického sociálního pracovníka je vyžadováno každoročně. Pro obnovení licence je povinné 

absolvovat minimálně 36 hodin návazného vzdělávání. (Association of Social Work Boards, 

c2006-2008) 

 

5.1.3 Praxe sociální práce 

  

 V rámci státu California působilo v roce 2011 celkem 60.160 sociálních pracovníků - 

z toho: 

- 25.050 v oblasti sociální práce s dětmi, rodinou a v oblasti školství,  

- 12.300 v oblasti zdravotnictví,  

- 10.280 v oblasti sociální práce s lidmi s duševním onemocněním nebo závislostí na 

návykových látkách, a 

- 12.530 v jiných oblastech sociální práce. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012b) 

 

Lokační kvocient (tj. počet sociálních pracovníků na 1000 obyvatel celkové populace 

státu) činí 1,61. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012b) Lokační kvocient je ve srovnání s 

ostatními státy USA poměrně nízký a stát California se potýká s nedostatkem kvalifikovaných 

sociálních pracovníků. Sekce NASW pro stát California proto zahrnula do svého plánu 

reinvestice sociální práce propagaci profese sociálních pracovníků a navýšení zájmu o 

studium sociální práce mezi studenty středních i vysokých škol. (NASW – California Chapter, 

c2008) 

Medián ročního příjmu sociálních pracovníků ve státu California činí 55.610 

amerických dolarů, což je značně výše nežli medián ročního příjmu sociálních pracovníků 

v rámci všech států USA. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012b) Vysvětlení lze, shodně 

jako v případě státu New York, hledat ve vyšší ekonomické úrovni státu a  jeho metropolitním 

charakteru.  
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Hlavní zaměření činnosti sociálních pracovníků ve státě California velmi úzce souvisí 

se sociálními problémy jeho obyvatel. Mezi nejčetnější se řadí rozpad rodinných vazeb, nárůst 

kriminality mládeže a příměstských gangů, bezdomovectví (pozn. ve velké míře se jedná 

o bezdomovectví mládeže), sociální problémy etnických menšin a růst počtu ilegálních 

imigrantů, sociální problémy spojené s fungováním indiánských rezervací, následky 

přírodních katastrof, atd. Nárůst chudoby je v Californii rychlejší než v kterémkoli jiném státě 

USA. (Hohm, Glynn, 2002, s. 2-14) Míra nezaměstnanosti činila v květnu 2012 10,8 % oproti 

národní 8,2  %. (U.S. Census Bureau, 2012) 

 

S ohledem na rozpad rodinných systémů, rostoucí míru kriminality mladistvých, jejich 

zapojení do pouličních gangů, a rychlý nárůst bezdomovectví mezi mladými lidmi je velký 

důraz kladen na sociální práci s rodinou a mládeží. Důležitá je také sociální práce s imigranty, 

kteří tvoří významnou část obyvatelstva státu a potýkají se s nerovností při dosahování svých 

práv. (Hohm, Glynn, 2002, s. 21) 

V rámci sociální práce s rodinou a mládeží je činnost sociálních pracovníků velmi 

často zaměřována na preventivní komunitní programy, vzdělávání mladých lidí ve školním 

prostředí a fungování komunitních center pro mládež. Jednou z takových aktivit je komunitní 

program Institutu národní městské ligy pro mládež, školství a rodinu, která spojuje státní i 

nestátní organizace a umožňuje výměnu pozitivních i negativních zkušeností s preventivními 

programy. Cílem je nalézt efektivní metody prevence trestné činnosti mladistvých a jejich 

zapojení do pouličních gangů. (California Cities Gang Prevention Network, c2012) Význam 

při práci s mládeží mají také vrstevnické programy, v rámci nichž se zaškolení dobrovolníci 

pravidelně setkávají s dětmi ohroženými sociálním vyloučením. V rámci státu funguje 

rozvinutá síť organizace Big Brothers, Big Sisters, která dětem ze sociálně znevýhodněných 

rodin nabízí pomoc a podporu vyškolených dobrovolníků. Přestože komunitně orientované 

programy a sociální služby pro mladé lidi existují, chybí návazná podpora dětí přicházejících 

z náhradních rodin či zařízení pro mladé delikventy. Chybí také podpora dětí-imigrantů. 

Významu nabývá sociální práce ve školství. (Hohm, Glynn, 2002, s. 21-45) 

Sociální práce s imigranty či lidmi minoritního etnického původu je s ohledem na 

velké zastoupení menšin ve státě California jednou z hlavních oblastí sociální práce. Sociální 

pracovníci působí ve specializovaných komunitních centrech, v rámci kterých je imigrantům 

a cizincům poskytováno základní i odborné sociální poradenství, předávány jsou jim kontakty 

na další zdroje podpory. Je vytvářena komunitní síť spolupráce center a podporována práva 

imigrantů na zajištění důstojných podmínek jejich života. Důležitost práce s touto cílovou 
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skupinou je celostátně rozeznávána s ohledem na neustálý nárůst počtu nelegálních imigrantů, 

chudoby, bezdomovectví, kriminality a jiných sociálně patologických jevů, které mají velký 

vliv na vývoj společnosti. Problematická je ovšem dostupnost terapeutické a klinické sociální 

práce. Zástupci etnických menšin si často nehradí zdravotní pojištění a nemohou využít 

úhrady pojišťovnou. Úhradu bez účasti pojišťovny si ovšem nemohou dovolit, protože 

možnosti pracovního uplatnění jsou nízké a finanční příjmy nedostačující. (Hohm, Glynn, 

2002, s. 46) 

Další specifickou oblastí sociální práce v Californii je podpora jedinců s odlišnou 

sexuální orientací. California je považována za velmi liberální ve svých počinech ohledně 

homosexuální a transsexuální komunity, a práva lesbiček, homosexuálů, bisexuálů 

a transsexuálů (pozn. anglická zkratka LGBT) byla od 60. let dvacátého století významně 

prosazována jak na státní, tak lokální úrovni. V roce 2011 stát přijal Zákon o FAIR 

vzdělávání, kterým se California stala prvním státem USA, ve kterém byla ukotvena 

povinnost vyučovat historii LGBT a sociálních věd na veřejných školách, a zákaz 

diskriminace ve vzdělávání na základě sexuální orientace či genderu. Sociální práce 

v souvislosti s touto cílovou skupinou představuje především vytváření iniciativ na podporu 

jejich práv, edukaci obyvatelstva a psychologickou podporu a rodinnou terapii. Zaměřuje se 

na prevenci nárůstu onemocnění virem HIV. (Hohm, Glynn, 2002, s. 48) 

Sociální práce s obyvateli indiánského původu je jednou z oblastí sociální práce, která 

je specifikem jak celého území USA, tak i území státu California. Obyvatelé indiánského 

původu - původní obyvatelé severoamerického kontinentu - byli v minulosti soustřeďováni do 

samostatných rezervací, a v počtu téměř 60 % jejich celkové populace v USA jsou zde 

soustředěni dodnes. (U.S. Census Bureau, 2012b) V rámci direktivních nařízení federálních a 

státních vlád o jejich poameričťování a koncentraci na státem určených místech byla 

vytvořena zcela destruktivní prostředí rezervací. Přestože si v rezervacích obyvatelé měli 

zachovat původní styl života, vlivem amerikanizace, vytržením z původního prostoru 

a způsobu života a především vlivem ztráty osobní a kulturní identity jsou rezervace sužovány 

depresí svých obyvatel, nezaměstnaností, nízkou úrovní vzdělání, nízkou úrovní zdravotní 

péče, chudobou, závislostí na návykových látkách aj. Dochází zde ke kumulaci sociálních 

problémů a míra sebevražednosti obyvatel indiánského původu neustále vzrůstá. (Hohm, 

Glynn, 2012, s. 61-64) Možnosti sociální práce s obyvateli těchto rezervací zahrnuje 

především vzdělávací a osvětové programy, dále pomalé a citlivé, ale zároveň efektivní 

napojování obyvatel rezervací na okolní komunity, vytváření rovnováhy mezi americkým 
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prostředím a prostředím rezervací, léčbu závislostí, komunitní práci, skupinovou práci, 

a sociálně aktivizační programy pro rodiny. 

 

Ve státě California působí jedna ze sekcí NASW. Prostřednictvím vzdělávacích akcí 

a organizaci platformy pro členy působící na území tohoto státu nabízí možnost navyšování 

vzdělání i vzájemné výměny zkušeností sociálních pracovníků.  

 

5.2 Stát Iowa 

 

Stát Iowa je situován v nížinaté oblasti středozápadu USA. Hlavní orientací státu je 

zachování tradice farmářství a zemědělské produkce. Iowa je státem s druhým nejvyšším 

průměrem výsledků standardizovaných testů inteligence v USA, a je v rámci všech států USA 

považován za velmi liberální, pokrokový a komunitně orientovaný. Dle výsledků sčítání lidu 

z roku 2010 činí počet obyvatel 3.046.355. (U.S. Census Bureau, 2012a) 

5.2.1 Specifika demografického složení státu 

Přestože tato práce charakterizuje stát Iowa jako rurální typ státu, výsledky sčítání lidu 

z roku 2010 ukazují, že obyvatelstvo státu se dnes blíží spíše městskému nežli rurálnímu typu. 

(U.S. Census Bureau, 2012a)  Jedná se o trend, který započal na počátku dvacátého století. 

Počet obyvatel městských oblastí státu vzrostl mezi lety 2000 a 2008 o 8,5 %, zatímco počet 

obyvatel v rurálních oblastech klesl o 4,2 %. Společně s dalšími středozápadními státy typu 

Kansas, Nebraska, Severní Dakota a Jižní Dakota zažívá stát Iowa úbytek obyvatelstva a jeho 

stěhování do větších měst. (U.S. Census Bureau, 2012a) Dalším demografickým činitelem je 

odliv mladých vzdělaných lidí do států USA s většími příležitostmi pracovního i jiného 

uplatnění. Tyto významné ztráty obyvatelstva přispívají k ekonomické stagnaci a nedostatku 

služeb pro občany státu. (U.S. Census Bureau, 2012a) 

 Složení obyvatelstva státu je v kontextu USA spíše homogenní, což lze přičítat 

alespoň částečně rurální orientaci státu. Dle výsledků sčítání lidu z roku 2010 představuje 

91,3 % obyvatelstvo euroamerického původu bílé barvy pleti, 2,9 % obyvatelstvo 

afroamerického původu, 0,4 % obyvatelstvo indiánského původu, 1,7 % obyvatelstvo 

asijskoamerického původu, 5% obyvatelstvo hispánského nebo latinskoamerického původu. 

(U.S. Census Bureau, 2012a) 
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5.2.2 Státní regulace profese sociální práce 

 

  V rámci regulace sociální práce působí ve státě Iowa Rada sociální práce (pozn. 

z anglického originálu Board of Social Work). Sídlí v Des Moines a v rámci zákonných úprav 

se zaměřuje jak na ochranu praxe sociální práce, tak na ochranu titulu. (Association of Social 

Work Boards, c2006-2008) 

Licencování sociálních pracovníků je víceúrovňové. Stát Iowa rozeznává celkem tři 

úrovně povinných licencí s rozličnými požadavky: 

- Licencovaný nezávislý sociální pracovník (získaný titul LISW; požadavky: dosažené 

vzdělání na úrovni doktorské či magisterské sociální práce, 2 roky supervizované praxe; 

složení zkoušky v oboru klinické sociální práce; uhrazení poplatku); 

- Licencovaný sociální pracovník s magisterskou úrovní vzdělání (získaný titul LMSW; 

požadavky: dosažené vzdělání na úrovni doktorské či magisterské sociální práce, 

složení zkoušky magisterské úrovně vzdělání v sociální práci; uhrazení poplatku); 

- Licencovaný sociální pracovník s bakalářskou úrovní vzdělání (získaný titul LBSW; 

požadavky: dosažené vzdělání na úrovni bakalářské sociální práce, složení zkoušky 

bakalářské úrovně vzdělání v sociální práci; uhrazení poplatku). (Association of Social 

Work Boards, c2006-2008) 

Licencovaný nezávislý sociální pracovník je kvalifikován k praxi sociální práce na 

úrovni magisterské úrovně vzdělání a provozování privátní praxe. Licencovaný sociální 

pracovník s magisterskou úrovní vzdělání není dle právních úprav státu Iowa oprávněn 

k provozování vlastní praxe. (Association of Social Work Boards, c2006-2008) 

 Rada sociální práce ve státě Iowa požaduje pravidelné obnovení všech úrovní licencí 

po dvou letech. Pro obnovení licence je u všech úrovní zapotřebí 27 hodin návazného 

vzdělávání formou kurzů, seminářů, apod. a absolvování kurzu na etiku sociální práce 

v rozsahu 3 hodin ročně. (Association of Social Work Boards, c2006-2008) 

5.2.3 Praxe sociální práce 

Počet sociálních pracovníků zde v roce 2011 činil celkem 8.430, z toho: 

- 5.010 v oblasti sociální práce s dětmi, rodinou a v oblasti školství,  

- 1.390 v oblasti zdravotnictví,  

- 1.680 v oblasti sociální práce s lidmi s duševním onemocněním nebo závislostí na  

návykových látkách, a  

- 350 v jiných oblastech sociální práce.  
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Lokační kvocient (tj. počet sociálních pracovníků na 1000 obyvatel celkové populace 

státu) činí 2,76. Medián ročního příjmu činí 42.462,50 amerických dolarů, což je téměř 

v souladu s mediánem ročního příjmu sociálních pracovníků v rámci všech států USA. (U.S. 

Bureau of Labor Statistics, 2012b) 

 

Mezi regiony USA je středozápad považován za rurální oblast, historicky spojenou 

s tradicí farmářství a zemědělství. Přestože se povaha a populace rurálních oblastí během 

dvacátého století značně proměnila, zájem o to, jak jedinci fungují v komunitách rurálního 

typu, je v sociální práci platný dodnes. Významnou představitelkou rurální sociální práce byla 

Josephine Brown, která roku 1933 vydala knihu o uplatnění caseworku v rurálních 

komunitách. S vývojem vzdělávání v oblasti sociální práce a vytváření minimálních 

požadavků pro výkon profese sociální práce se rurální oblasti a malá města potýkala 

s nedostatkem kvalifikovaných sociálních pracovníků. (Lohmann, Lohmann, 2005, s. 3-8) 

Dnes se sociální práce na venkově a v rurálních oblastech soustřeďuje jak na aktuální 

sociální problémy, kterými jsou mezi jinými bezdomovectví, nedostupnost zdravotnické péče 

nebo dopady reforem sociálního zabezpečení, ale také na komunitní plánování. Specifiky 

rurální sociální práce jsou působení všeobecné sociální práce spíše nežli specializované, důraz 

na komunitní rozvoj, význam externích vazeb, význam kulturních vlivů, často nízká 

dostupnost sociálních služeb či nízká informovanost o dostupných zdrojích podpory 

a pomoci. Sociální pracovníci často působí spíše v rámci komunitních center a zařízení 

sociálních služeb, nežli jako kliničtí sociální pracovníci s vlastní praxí. Důvodem mohou být 

nižší finanční možnosti obyvatelstva rurálních komunit. (Lohmann, Lohmann, 2005, s. 3-8) 

 

V rámci státu Iowa je sociální práce významně orientována na komunitu a její rozvoj. 

V rámci komunitní organizace je vysoce ceněna svépomoc členů komunity a působení 

sociálních pracovníků v rámci komunitních center – ať už se jedná o komunitní centra pro 

osoby s duševním onemocněním, ve kterých kromě sociálních pracovníků působí komplexní 

tým dalších odborníků, tak o komunitní centra pro seniory, v rámci kterých se senioři mohou 

sdružovat, vzdělávat a zapojovat do komunity. Komunitní orientace je patrná také při náhledu 

na vysokou míru dobrovolnické činnosti v tomto státě, který má druhou nejvyšší míru 

dobrovolnictví v USA. (Corporation for National and Community Service, c2012) 

 

Velký zájem je v rurálních oblastech soustřeďován na etická dilemata sociálních 

pracovníků. Sociální práce v rurálních oblastech přináší mnohá etická dilemata a bariéry ve 
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vztahu s klientem. Mezi jinými vytváření duálních vztahů s klienty, nedostatečně vymezené 

kompetence sociálního pracovníka, neanonymní prostředí nebo obava klientů před 

sebeodhalením. (Daley, Hickman, 2001) Strom-Gootfried (2005 in Daley, Hicman, 2001) 

hovoří o tenzi, kterou působí snaha o udržení neosobní profesionální identity a potřeba získat 

respekt a důvěru v rámci komunity s cílem poskytovat efektivní podporu a pomoc. 

  

 Také na území státu Iowa působí jedna ze sekcí NASW. I zde formou vzdělávacích 

programů a podpory vzájemné výměny zkušeností napomáhá rozvoji sociální práce jako 

profese. V roce 2009 provedla studii mezi sociálními pracovníky působícími ve státě Iowa. 

Výsledky studie ukázaly, že sociální pracovníci se domnívají, že jejich profese není 

dostatečně oceněna, a to jak finančně, tak společensky. Mnoho kvalifikovaných sociálních 

pracovníků si nemůže dovolit profesi vykonávat, protože jim mzda nepostačuje k úhradě 

potřeb. Organizace sociálních služeb na toto reagují najímáním pracovníků, kteří nemají 

dostatečnou kvalifikaci. Mezi další problémy, které sociální pracovníci zmiňovali, patří také 

nedostatečná nabídka sociálních služeb v rurálních oblastech, nedostupnost některých míst 

státu a tedy nedostatečné pokrytí sociálními službami a nízká poptávka zaměstnavatelů po 

kvalifikované pracovní síle. (NASW – Iowa Chapter, 2009)  

 

5.3 Stát New York 

 

 Stát New York se rozkládá na severovýchodě USA. Povaha populace i sociálních 

problémů, se kterými se zde obyvatelstvo potýká, se značně liší dle jednotlivých oblastí státu. 

Zatímco New York City představuje multikulturní prostředí nejlidnatějšího velkoměsta USA, 

převážná většina státu je charakteristická farmami, lesy, řekami, horami a jezery. I přes 

rozlišnost geografických oblastí je populace státu více městská, s 92 procenty obyvatel 

žijícími v městských oblastech. Celkový počet obyvatel činil v roce 2010 19.378.102. (U.S. 

Census Bureau, 2012a) 

 

5.3.1 Specifika demografického složení státu 

 

 New York je státem s největší menšinou obyvatel afroamerického původu a druhou 

největší menšinou asijskoamerického původu v USA. Žije zde také největší menšina obyvatel 

Puerto Rica, Dominikánské republiky a Jamajky v USA. Hlavní město státu New York City je 

nejlidnatějším městem USA. Obyvatelstvo New York City představuje celé dvě pětiny 
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celkové počtu obyvatelstva státu a nabízí ekonomickou prosperitu a kosmopolitní atmosféru. 

Je proto druhým nejčastějším cílem zahraničních imigrantů. New York City je historickým 

centrem života afroamerické populace včetně imigrantů ze subsaharské Afriky. Nejznámější 

jsou čtvrti Harlem a Bronx. Čtvrť Queens je poté nejvíce diverzifikovaným místem USA, 

s největším osídlením asijsko-americkou menšinou ve státě New York. (U.S. Census Bureau, 

2012a) 

 

5.3.2 Státní regulace profese sociální práce 

 

  V rámci regulace sociální práce zde působí Newyorská státní rada sociální práce, 

resp. Newyorské státní ministerstvo školství (pozn. z anglického originálu New York State 

Board for Social Work, New York State Education Department). Sídlí v Albany a v rámci 

zákonných úprav se zaměřuje jak na ochranu praxe sociální práce, tak na ochranu titulu. 

(Association of Social Work Boards, c2006-2008)  

Licencování sociálních pracovníků je víceúrovňové. Stát New York rozeznává celkem 

dvě úrovně povinných licencí s rozličnými požadavky: 

- Licencovaný klinický sociální pracovník (získaný titul LCSW; požadavky: dosažené 

vzdělání na úrovni magisterské sociální práce, 3 roky supervizované praxe; složení 

zkoušky v oboru klinické sociální práce; uhrazení poplatku); 

- Licencovaný sociální pracovník s magisterskou úrovní vzdělání (získaný titul LMSW; 

požadavky: dosažené vzdělání na úrovni magisterské sociální práce, složení zkoušky 

magisterské úrovně vzdělání v sociální práci; uhrazení poplatku). (Association of Social 

Work Boards, c2006-2008) 

 

5.3.3 Praxe sociální práce 

 

 

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že povaha sociální práce se ve státě New York 

liší s ohledem na geografickou oblast, ve které sociální pracovník působí. Počet sociálních 

pracovníků zde v roce 2011 činil celkem 51.790, z toho: 

- 21.180 v oblasti sociální práce s dětmi, rodinou a v oblasti školství,  

- 10.230 v oblasti zdravotnictví,  

- 10.010 v oblasti sociální práce s lidmi s duševním onemocněním nebo závislostí na 

návykových látkách, a  

- 10.370 v jiných oblastech sociální práce.  
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Většina sociálních pracovníků působí v soukromých zařízeních, ať už neziskových (39 

%), tak ziskových (34 %). Šestnáct procent je zaměstnáno státem. Lokační kvocient (tj. počet 

sociálních pracovníků na 1000 obyvatel celkové populace státu) činí 2,67. Medián ročního 

příjmu činí 53.600 amerických dolarů, což je značně výše nežli medián ročního příjmu 

sociálních pracovníků v rámci všech států USA. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012b) 

Vysvětlení lze nalézt ve vyšší ekonomické úrovni státu s ohledem na jeho metropolitní 

charakter. New York je přitom charakteristický malou koncentrací dobrovolníků. V rámci 

států USA je řazen na jedno z posledních míst. (Corporation for National and Community 

Service, c2012) 

 

Dle statistických výsledků působí 93% sociálních pracovníků přímo v okolí New York 

City či ostatních větších měst. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012b) V tomto lze spatřovat 

jeden z limitů sociální práce ve státu New York. V místech, která jsou méně dostupná, nejsou 

poskytovány adekvátní sociální ani zdravotnické služby, a nabídka sociální práce je 

nedostačující. Zatímco metropole jako New York City či Bufallo nabízí svým obyvatelům 

dostatek informací, vzdělání i služeb, odlehlá místa státu zůstávají neinformována a bez 

dostupných služeb a možností. Často se jedná o oblasti, které jsou netknuté výdobytky 

civilizace, a kam se rodiny či jednotlivci stěhují do lesů právě proto, aby zde začali nový 

život. Bezpečnost těchto lidí samotných i jejich dostupnost z hlediska služby je málo 

kontrolovatelná. Sociální pracovníci tak v mnoha oblastech nemohou z důvodu nízké 

poptávky adekvátně poskytovat své služby. (NASW – New York State Chapter, 2009) 

V mimoměstských oblastech je významnou metodou práce s klienty komunitní sociální práce. 

 Oproti tomu život ve velkoměstě typu New York City s početnými menšinami 

a multikulturním prostředím přináší značnou kumulaci sociálních problémů od rasových 

konfliktů, přes chudobu, kriminalitu, drogové závislosti, či protiprávní činnost pouličních 

gangů. Programy jsou zaměřeny prokomunitně a v rámci jednotlivých komunit reagují na 

aktuální problémy. Vysoce rozvinutá je činnost klinických sociálních pracovníků, kteří působí 

v rámci privátních praxí. (NASW – New York State Chapter, 2009)  

Ochrana práv dítěte a mládeže je ve státě New York stavěna na první místo v rámci 

státních priorit. New York se prostřednictvím svého Úřadu pro služby rodinám a dětem velmi 

významně angažuje ve vytváření sociálních služeb a sociálních programů na ochranu práv 

dětí, vytváření programů náhradní rodinné péče, programů pro snížení kriminality mládeže, 

a dále ochranu práv seniorů. Výrazně je podporována iniciativa mládeže při vytváření spolků 

a sdružení propagující jejich práva. Program se nazývá „Mládež v rozvoji“ (pozn. 



62 

z anglického originálu Youth in Progress) a vykazuje velké úspěchy v rámci prevence trestné 

činnosti a hájení zájmů a práv dětí. Důraz na sociální práci s rodinou reflektuje také politika 

licencování sociálních pracovníků. Pro obnovení licence není povinné absolvovat minimální 

počet návazného vzdělávání. Licencovaný klinický sociální pracovník však musí absolvovat 

dvouhodinový vzdělávací kurz identifikace a nahlášení podezření z porušení práv dítěte 

Newyorského státního ministerstva školství. Ve státě New York je obnovení všech úrovní 

licencí povinné po třech letech. (NASW – New York State Chapter, 2009) 

 

  V rámci státu New York působí nejvíce profesních sdružení v USA, mezi jinými 

Sdružení klinických sociálních pracovníků státu New Yorku, sekce NASW, a další. 

 

5.4 Stát Texas 

 

Stát Texas je druhým nejlidnatějším a druhým nejrozsáhlejším státem USA. Texas se 

nachází na jihu USA a svými jižními hranicemi sousedí s mexickými státy Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León a Tamaulipas. Stát Texas je charakteristický tradicionalistickou 

orientací a nízkými investicemi do oblasti sociálních služeb. Celkový počet obyvatel v roce 

2010 činil 25.145.561. (U.S. Census Bureau, 2012a) 

5.4.1 Specifika demografického složení státu 

 

Texas patří mezi státy USA, kde součet všech etnických menšin tvoří více než 50 % 

celkové populace státu. S ohledem na geografickou hranici s mexickými státy tvoří 

významnou část obyvatelstva legální i ilegální imigranti z Mexika a zemí Latinské Ameriky. 

Mezi lety 2000 a 2006 stát Texas zaznamenal nejrychlejší nárůst počtu ilegálních 

přistěhovalců v rámci všech států USA. V roce 2010 tvořili ilegální přistěhovalci celkem 6 % 

celkové populace státu. Jedná se o pátý nejvyšší podíl ilegálních přistěhovalců ze všech států 

USA. (U.S. Census Bureau, 2012a) 

 

5.4.2 Státní regulace profese sociální práce 

 

 V rámci regulace sociální práce působí v Texasu Státní zkušební rada sociální práce 

(pozn. z anglického originálu State Board of Social Work Examiners). Sídlí v Austinu 
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a v rámci zákonných úprav se zaměřuje jak na ochranu praxe sociální práce, tak na ochranu 

titulu. (Association of Social Work Boards, c2006-2008) 

Licencování sociálních pracovníků je víceúrovňové. Stát Texas rozeznává celkem čtyři 

úrovně povinných licencí s rozličnými požadavky: 

- Licencovaný klinický sociální pracovník (získaný titul LCSW; požadavky: dosažené 

vzdělání na úrovni doktorské či magisterské sociální práce, 3.000 hodin supervizované 

praxe; složení zkoušky v oboru klinické sociální práce; uhrazení poplatku); 

- Licencovaný sociální pracovník s magisterskou úrovní vzdělání pro pokročilou praxi 

(získaný titul LMSW-AP; požadavky: dosažené vzdělání na úrovni doktorské či 

magisterské sociální práce, 3.000 hodin supervizované praxe; složení zkoušky 

v pokročilé všeobecné praxi sociální práce; uhrazení poplatku); 

- Licencovaný sociální pracovník s magisterskou úrovní vzdělání (získaný titul LMSW; 

požadavky: dosažené vzdělání na úrovni doktorské či magisterské sociální práce, 

složení zkoušky magisterské úrovně vzdělání v sociální práci; uhrazení poplatku); 

- Licencovaný sociální pracovník s bakalářskou úrovní vzdělání (získaný titul LBSW; 

požadavky: dosažené vzdělání na úrovni bakalářské sociální práce, složení zkoušky 

bakalářské úrovně vzdělání v sociální práci; uhrazení poplatku). (Association of Social 

Work Boards, c2006-2008) 

 

 Státní zkušební rada sociální práce ve státě Texas požaduje pravidelné obnovení všech 

úrovní licencí po dvou letech. Pro obnovení licence je u všech úrovní zapotřebí 30 hodin 

návazného vzdělávání formou kurzů, seminářů, apod. a absolvování kurzu na etiku sociální 

práce v rozsahu 3 hodin ročně. (Association of Social Work Boards, c2006-2008) 

 

5.4.3 Praxe sociální práce 

 

Ve státě Texas působilo v roce 2011 celkem 30.630 sociálních pracovníků, z toho: 

- 16.870 s dětmi, rodinou či v oblasti školství,  

- 7.580 v oblasti zdravotnictví,  

- 3.290 v oblasti sociální práce s lidmi s duševním onemocněním a lidmi závislými na 

návykových látkách, a  

- 2.890 v ostatních oblastech sociální práce.  
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Lokační kvocient (tj. počet sociálních pracovníků na 1000 obyvatel celkové populace 

státu) činí 1,22. Lokační kvocient je v porovnání s ostatními státy USA spíše nižší. Souvislost 

lze nacházet v nedostatečném financování sociálních služeb. Medián ročního příjmu činí 

44.665 amerických dolarů, což je mírně nad hranicí mediánu ročního příjmu sociálních 

pracovníků v rámci všech států USA. (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2012b) 

 

Poloha státu Texas úzce souvisí s charakterem oblasti po stránce sociální. Texas se řadí 

mezi jižní státy USA, typické vysokou koncentrací černošského obyvatelstva, nižší 

vzdělaností svých obyvatel, nižšími příjmy domácností, a celkově nižší životní úrovní. 

Přestože Texas v rámci jižních států USA nepatří mezi ty s nejvyšší koncentrací černošského 

obyvatelstva (pozn. v roce 2010 zde žilo 3,2 milionů obyvatel afroamerického obyvatelstva 

(U.S. Census Bureau, 2012)), i zde je patrná tradice otrokářství a historický odkaz bojů 

černošského obyvatelstva za svá práva. Veřejné mínění je i s ohledem na průmyslovou 

orientaci země a diverzifikovanou ekonomii silně pro-bělošsky orientováno. Tradici zde má 

i hnutí Ku-Klux-Klan.  

Povaha sociální práce ve státě Texas je silně ovlivněná krácením veřejných finančních 

prostředků ve prospěch sociálních služeb. Přestože poptávka po sociálních službách roste – i 

s ohledem na narůstající počet obyvatel a kumulaci problémů spojených s ilegálním 

přistěhovalectvím, tj. nárůstem kriminality, obchodů s drogami, nezaměstnaností, chudobou a 

nárůstem počtu nezaopatřených dětí – nabídka není dostatečná a potřeby obyvatelstva 

nedokáže dostatečně nasytit. Dochází tím k upevňování komunitních a rodinných vazeb 

a vzájemné svépomoci. Vládní agentury poskytují dobrovolná školení a workshopy na 

posílení prokomunitní orientace. V rámci komunit sociální pracovníci velmi často působí jako 

case manažeři. (NASW – Texas Chapter, 2011) 

Case management neboli případové vedení je velmi silně propagováno vládními 

autoritami jako nástroj zefektivnění týmové práce na řešení problému klienta, metoda 

propojení jedinců a státních i nestátních sociálních služeb a forma kontroly kvality všech 

zapojených služeb a odborníků. Case management by měl být primární metodou sociální 

práce ve státních i nestátních zařízeních sociálních služeb a v rámci veřejného sektoru 

zdravotnictví i praxe klinických sociálních pracovníků je ve státě Texas hrazen z veřejného 

zdravotního pojištění. (NASW – Texas Chapter, 2011) 

Case management je vládními agenturami státu Texas propagován ve dvou formách. 

První formou je case management formou jedné organizace, která sdružuje tým odborníků a 

jeho prostřednictvím se podílí na řešení problémů klienta. Druhým programem nazvaným 
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„No doors closed“ (pozn. v českém překlady Bez zavřených dveří) je case management 

zapojením několika rozličných sociálních služeb a odborníků z různých organizací. (NASW – 

Texas Chapter, 2011) 

 

 Orientace na komunitní práci je ve státě Texas patrná také při sociální práci 

s etnickými menšinami. V rámci komunit, kde se příslušníci etnických menšin zdržují, jsou 

zakládána komunitní centra, často z iniciativy místních občanů. Ta se zaměřují na advokacii 

klientů a pomoc při zajišťování bydlení, zaměstnání aj.   

 

 Ve státě Texas působí také jedna ze sekcí NASW. V rámci své činnosti koordinuje 

profesionalizaci a rozvoj profese sociální práce v souladu s hlavními cíly a posláním národní 

NASW. 
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6. Srovnání vybraných aspektů profese sociálního pracovníka v USA a ČR 

 

Payne (1991 in Matoušek, et al., 2003, s. 12) soudí, že „…sociální práce je ,sociálně 

konstruovaná činnost, kterou lze pochopit jen ve vazbě na sociální a kulturní kontext, v němž 

vznikla“. Porovnávat vzájemně dva odlišné sociální a kulturní kontexty je vždy 

problematické, neboť je zapotřebí důkladné analýzy historického vývoje a kontextuálních 

specifik - navíc jedná-li se o srovnání dvou kultur, které jsou sice obě založené na evropském 

myšlení, avšak rozdílné ekonomické a sociální úrovně. V rámci této kapitoly jsou proto 

rozpracovány pouze vybrané aspekty sociální práce v USA, které mohou být a do značné 

míry již jsou aplikovatelné do českého prostředí značně narušeného čtyřicetiletou vládou 

totalitního režimu. 

 

Spojené státy americké jsou v globálním kontextu považovány za příklad vysoce 

rozvinuté občanské společnosti. „Občanská společnost je … oblastí institucí, organizací 

a jedinců v prostoru mezi rodinou, státem a trhem, v prostoru, kde se lidé mohou dobrovolně 

sdružovat s cílem prosadit společné zájmy..., kde se rozvíjí občanská kultura, altruismus, 

dobročinnost, solidarita a filantropie.“ (Malina, et al., 2009, s. 3883-4) V českých zemích má 

občanská společnost tradici již od dob národního obrození v 19. století, avšak byla zpřetrhána 

v době nacistického a poté komunistického režimu. Minulost komunistického režimu se na 

rozvoji občanské společnosti projevuje přetrvávající silnou rolí státu, paternalistickými postoji 

veřejnosti, absencí silné střední třídy, a přerušenou tradicí dárcovství či dobrovolnictví. 

(Vajdová, 2005, s. 21) 

 

Kontext vysoce rozvinuté občanské společnosti v USA se v oblasti sociálních služeb 

vyznačuje a liší od evropských větším akcentováním úlohy dobrovolníků a menší mírou řízení 

ze strany státu. (Matoušek, et al., 2003, s. 61) Dobrovolnictví lze považovat za instrumentální 

součást kultury USA. Je podporována školskými zařízeními a předchozí dobrovolnická 

činnost je vysoce akcentována zaměstnavateli při vybírání vhodného uchazeče do zaměstnání. 

Komunitní i národní angažovanost je vysoce ceněnou hodnotou a udává charakter sociálních 

služeb v USA. V rámci většiny sociálních služeb fungují koordinátoři dobrovolníků, kteří 

zajišťují zapojení a vedení dobrovolníků v rámci organizace či zařízení.  

V ČR dle průzkumu Občanská společnost 2004 v roce 2003 dobrovolně pracovalo 

32 % občanů ČR starších 15 let. Průměrně za rok odpracoval jeden dobrovolník 79 hodin, 
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tedy za měsíc asi 6 a půl hodiny. (Vajdová, 2005, s. 29) Dle těchto výsledků lze konstatovat, 

že se dobrovolnická kultura v ČR zlepšuje a zájem o dobrovolnickou činnost vzrůstá - 

prozatím je však rozvinutá jen málo.  

Zatímco dobrovolníky lze v ČR hledat především mezi studenty sociálně zaměřených 

škol, v USA se dobrovolnictví věnují téměř všechny generace obyvatel, od adolescentů až po 

seniory. Vzhledem ke komunitní orientaci USA je dle statistik více dobrovolníků soustředěno 

mimo městské oblasti, což je opačný trend nežli v ĆR, kde je dobrovolnická činnost ve vyšší 

míře zaznamenávána v okolí větších městech. (Corporation for National and Community 

Service, c2012; Vajdová, 2005, s. 29) 

 

Vysoce rozvinuté principy občanské společnosti v USA jsou patrné také s ohledem na 

míru politického a sociálního aktivismu sociálních pracovníků. Činnost sociálních pracovníků 

podporuje principy občanské společnosti a již Jane Addams v USA propagovala 

angažovanost sociálních pracovníků při utváření legislativních změn v sociální politice. 

Sociální pracovníci v USA jsou ve společnosti uznáváni jako podněcovatelé společenských 

změn – v mnoha případech prostřednictvím profesních sdružení a dobrovolných iniciativ.  

V ČR je tato tendence sociálních pracovníků prozatím pouze málo průkazná, stejně tak 

jejich schopnost mobilizovat a aktivizovat veřejnost. Vysvětlení lze hledat v pomalém rozvoji 

občanské společnosti v ČR. Organizace občanského sektoru nemají u veřejnosti, ale ani mezi 

sebou navzájem takovou důvěru, jakou by mohly a měly mít. Nízká důvěra mezi lidmi i vůči 

institucím představuje obecně problém ve společnosti. Organizace občanské společnosti jsou 

v řadě oblastí nedostatečně aktivní. Budováním komunitních koalic, které mají podpořit 

schopnost kolektivní akce, se v ČR zabývá např. Centrum pro komunitní práci, dle kterého 

není organizací, které se touto činností zabývají, stále dost. Za příklad úspěchu v lobování 

státu by mohla být nicméně příprava zákona o sociálních službách. Neziskové organizace 

byly zahrnuty do přípravy věcného návrhu zákona a mohly ovlivnit, že systém státního 

financování sociálních služeb nebude vycházet z právní formy osoby zřizovatele, ale ze 

standardů kvality služeb, které je zřizovatel schopen zajistit. Na přípravě těchto standardů se 

neziskové organizace podílely. (Vajdová, 2005, s. 65-66)  

  

V oblasti praxe sociální práce se v rámci USA setkáváme s vyšší mírou státní 

regulace, nežli je tomu v ČR. Zde je regulována minimální úroveň vzdělání pro výkon profese 

sociálního pracovníka zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, avšak následné 

prověřování kompetencí sociálních pracovníků požadováno není. V USA je toto regulováno 
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prostřednictvím systému licencování. Zvýšená potřeba regulace výkonu profese sociálních 

pracovníků v USA je dána také širšími možnostmi uplatnění sociálních pracovníků, kteří 

mohou působit jako klinický sociální pracovník a provozovat privátní praxi. Specifikem USA 

je také rozvinutá praxe sociální práce ve školství. V ČR školy zaměstnávají výchovné 

poradce, pracovníky prevence či školní psychology. Praxe sociálních pracovníků ve 

školských zařízeních však v ČR běžná není. Jejich existence v této oblasti může výrazně 

napomoci ochraně práv dětí využitím znalostí a metod sociální práce, které sociální 

pracovníci během svého studia získávají.  

 

Rozdílnost praxe sociální práce je dána odlišným spektrem sociálních problémů. USA 

je charakteristické vysokou mírou multikulturality a heterogennosti obyvatelstva USA. Nejen 

že toto ovlivňuje historický vývoj USA, ale utváří také podobu sociální práce a jejích priorit. 

Sociální práce s etnickými menšinami je v USA velmi důležitou oblastí sociální práce. 

Z pohledu sociálních problémů je potřeba zmínit také pojetí chudoby v jednotlivých zemích. 

V roce 2000 žilo přibližně 11.3 % amerických občanů pod hranicí chudoby a neustále dochází 

ke zvětšování rozdílů mezi bohatými a chudými vrstvami obyvatelstva. Dochází k vytrácení 

střední vrstvy obyvatelstva v USA. Specifickou kategorií obyvatelstva a klientů sociální práce 

v USA jsou tzv. pracující chudí (pozn. z anglického originálu working poor). Jedná se 

o osoby, které jsou sice zaměstnáni na plný úvazek, avšak jejich příjem jim dostačuje pouze 

na pokrytí nákladů na bydlení a dalších nezbytných výdajů souvisejících se zdravotním 

pojištěním apod., a již jim nedostačují na pokrytí nákupů jídla apod. Takoví lidé mohou 

využívat programů bezplatných obědů a dalších iniciativ povětšinou církevních 

dobrovolnických sdružení. Důležitým aspektem je vysoká míra zapojení církevních sdružení 

v USA, které je silně pro-křesťansky orientováno.  

V ČR žije pod nebo na hranici životního minima 9 % občanů. Je řada organizací, které 

se věnují lidem ohroženým chudobou, osobám bez přístřeší, socioekonomicky slabším 

rodinám s mnoha dětmi atd. - např. azylové domy, Armáda spásy, Charita nebo Český 

červený kříž a další. Další organizace jsou aktivní v boji s chudobou ve světě (např. Člověk 

v tísni, Adra). V oblasti řešení chudoby v ČR hraje hlavní roli stát jako garant určité 

minimální životní úrovně občanů a tak jej také vnímá veřejnost. (Vajdová, 2005, s. 55) 

  



69 

7. Veřejné mínění o profesi sociálního pracovníka v USA 

 

„…Autorita profese je základním zdrojem klientova přesvědčení, že mu odborník 

pomůže naplnit jeho potřeby“. (Matoušek, et al., 2003, s. 40) Je proto důležité pracovat na 

tom, aby byla autorita profese sociálních pracovníků vnímána pozitivně a byla adekvátně 

posilována a šlechtěna ve prospěch klientů.  

První průzkumy veřejného mínění o pomáhajících profesích byly na území USA 

provedeny v padesátých letech dvacátého století. Svými výsledky upozornily na nedostatečné 

povědomí veřejnosti o rolích a kompetencích sociálních pracovníků v té době a daly základ 

dalším podobným průzkumům v pozdějších letech. (LeCroy, Stinson, 2004) 

 Konkrétně v roce 1978 navázali Condie s kolegy dalším průzkumem veřejného mínění 

o profesi sociálních pracovníků. Cílem studie bylo zhodnotit, zda se od padesátých let 

dvacátého století pozvedlo povědomí veřejnosti o profesi sociálních pracovníků a zda 

veřejnost zaznamenala vývoj, který se v oblasti metod a fungování sociální práce udál. Studie 

přinesla zjištění, že ačkoliv se povědomí veřejnosti o existenci a činnosti sociálních 

pracovníků zlepšilo, jen nízké procento respondentů dokázalo pojmenovat jiné konkrétní role 

sociálních pracovníků nežli ty spojené s ochranou práv dítěte. Respondenti také uváděli 

nejistotu při rozpoznávání profese sociálního pracovníka, tj. jak vypadá či v jakých zařízeních 

působí. Při porovnání profese sociálních pracovníků a jiných pomáhajících profesí z hlediska 

společenské prestiže respondenti vyhodnotili povolání sociálních pracovníků jako méně 

prestižní. (Condie, et al., 1978)  

Ačkoli na základě získaných poznatků autoři studie z roku 1978 navrhovali periodické 

opakování průzkumu s cílem získávat poznatky o vývoji veřejného mínění o profesi sociální 

práce a hledat vhodné instrumenty řešení či propagace sociální práce jako profese, další 

podobná studie byla v USA provedena až v průběhu  let 1995 a 1996.  

 Průzkum byl realizován pouze na území amerického státu Alabama a zaměřil se na 

zhodnocení povědomí veřejnosti v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků, prestiže jejich 

povolání, zařízení, ve kterých sociální pracovníci působí, a typologie klientů a sociálních 

problémů, se kterými při výkonu své profese přicházejí do kontaktu. Přestože autoři 

upozorňují na vysokou míru zkreslení s ohledem na nízkou profesionalizaci zařízení 

sociálních služeb ve státě Alabama v době realizace průzkumu, studie upozornila na spíše 

negativní postoj respondentů ve vztahu k profesi sociálních pracovníků. Zajímavým výstupem 
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studie je prokázaná významná souvislost mezi mírou pozitivní osobní zkušenosti respondentů 

s profesí sociálních pracovníků a mírou hodnocení profese sociálních pracovníků. (Kaufman, 

Raymond, 1995-96)  

Navazující studie, realizovaná v roce 2000, zkoumala prestiž profese sociálních 

pracovníků jejím porovnáním s dalšími pomáhajícími profesemi ve Spojených státech 

amerických. Tato studie si primárně kladla za cíl zhodnotit důvěru společnosti ve vztahu 

k profesi klinických psychologů, dále terapeutů s magisterskou úrovní vzdělání, terapeutů 

s doktorandskou úrovní vzdělání, a sociálních pracovníků. Každý z respondentů byl dotázán, 

kterého z výše uvedených odborníků by zvolil v případě potřeby řešení vlastní nepříznivé 

sociální situace. Sociální pracovníci byli respondenty konstantně označováni za nejméně 

důvěryhodné ze všech čtyř výše uvedených profesí. Tento výstup je významný zejména 

s ohledem na to, že sociální pracovníci byli zároveň označeni za nejčastější zdroj pomoci 

a podpory, který respondenti či jejich blízcí již v minulosti vyhledali s cílem řešit svoji 

nepříznivou sociální situaci. (Fall, et al., 2000)   

Další průzkum, zaměřující se na společenský obraz profese sociálních pracovníků, byl 

proveden C. W. LeCroyem a E. L. Stinsonovou v roce 2004, jež vedla potřeba získat aktuální 

a relevantní informace o společenském vnímání sociální práce jako profese. Jak zdůrazňují 

v závěru svého výzkumu, je důležité zabývat se tím, jak veřejnost vnímá profesi sociálních 

pracovníků. Lze tak ovlivňovat toto vnímání do budoucna. Průzkum přinesl zjištění, že 

veřejné mínění o profesi sociální práce je obecně lepší, nežli výzkumníci na základě výsledků 

předchozích výzkumů očekávali. Informovanost a povědomí veřejnosti o profesi sociální 

práce je lepší nežli v předchozích letech. (LeCroy, Stinson, 2004)  

 

S ohledem na výše uvedená zjištění se nabízí prostor k zamyšlení, zda postupné 

zlepšování veřejného mínění o této profesi zaznamenávají ti, kteří tuto profesi vykonávají – 

sociální pracovníci. Vezmeme-li v úvahu, že sociální práce je předmětem profesionalizace 

teprve od počátku dvacátého století, nabízí se tvrzení, že se jedná o relativně mladou profesi, 

která si svoji váženost teprve buduje. Veřejné mínění o profesi sociálního pracovníka v USA 

z pohledu sociálních pracovníků samotných je předmětem výzkumné části práce. 
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8. Výzkumná část 

    

Výzkumná část práce zjišťuje, zda mají sociální pracovníci v USA reálné představy 

o veřejném mínění o profesi sociálního pracovníka v USA a zda lze zaznamenat rozdíly ve 

veřejném mínění o profesi sociálního pracovníka dle vybraných států USA. Výzkumných cílů 

je dosahováno analýzou průzkumu veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka autorů 

LeCroye a Stinsonové z roku 2004 a provedením dotazníkového šetření formou ankety. 

Anketa čerpá z otázek užitých v průzkumu veřejného mínění z roku 2004 a je doplněna 

otázkami identifikačního charakteru a otázkami směřujícími k dosažení vedlejšího 

výzkumného cíle. Cílem dotazníkové šetření formou ankety není hledat statistické 

významnosti ve vztahu k vyhotovené anketě (pozn. s výjimkou otázek č. 16 a 17, které budou 

interpretovány s ohledem na stanovený vedlejší výzkumný cíl), nýbrž představit její výsledky 

a interpretovat je srovnáním s výsledky průzkumu veřejného mínění LeCroye a Stinsonové 

z roku 2004.  

 

8.1 Výzkumné cíle, hypotézy 

 

8.1.1 Hlavní výzkumný cíl 

 
Porovnat výsledky průzkumu veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka autorů 

LeCroye a Stinsonové z roku 2004 a představy licencovaných sociálních pracovníků 

o veřejném mínění o profesi sociální práce ve státech California, Iowa, New York a Texas.  

V rámci hlavního výzkumného cíle byla stanovena následující hypotéza: 

Veřejné mínění o profesi sociálního pracovníka a informovanost veřejnosti o jejím 

charakteru je obecně lepší, nežli se respondenti, kterými jsou licencovaní sociální pracovníci 

působící v severoamerických státech California, Iowa, New York a Texas, domnívají. 

Hlavního výzkumného cíle bylo dosaženo metodou srovnávací analýzy. Data pro 

srovnávací analýzu byla získána: 

- analýzou průzkumu veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka v USA z roku 

2004, a 

- dotazníkovým šetřením formou ankety. 
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8.1.2 Vedlejší výzkumný cíl 
 

Zjistit možná specifika výše uvedených států ve vztahu k veřejnému mínění o profesi 

sociálního pracovníka.  

 

 V rámci vedlejšího výzkumného cíle byla stanovena následující hypotéza: 

Charakter veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka se v jednotlivých 

vybraných státech USA liší. 

 

Vedlejšího výzkumného cíle bylo dosaženo: 

- dotazníkovým šetřením formou ankety, a 

- analýzou vybraných otázek ankety. 

 

8.2 Analýza průzkumu veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka v USA 

z roku 2004 

 

Hendl (2005, s. 204) uvádí, že „za dokumenty se považují taková data, která vznikla v 

minulosti, byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a pro jiný účel, než jaký má aktuální 

výzkum.“ Pro využití v této práci se jedná o analýzu průzkumu veřejného mínění o profesi 

sociálního pracovníka autorů LeCroye a Stinsonové z roku 2004.  

 

Autoři LeCroy a Stinsonová (2004, s. 166-167) zvolili metodu telefonického 

dotazování prostřednictvím vyškolených tazatelů. Při struktuře dotazů vycházeli z otázek 

využitých v předešlých průzkumech na toto téma. Dotazník sestával z otázek zkoumajících 

demografický profil respondentů, z otázek uzavřených a škálových (pozn. užito Likertova 

škálování). Studie byla první, v níž autoři pracovali s reprezentativním výzkumným vzorkem 

respondentů z celého území USA. Celkem se studie zúčastnilo 386 respondentů. Většina 

respondentů byly ženy (67,3 %). Více než polovina respondentů (53,7 %) pocházela 

z východní části USA, 23,5 % ze středozápadní části USA, 14,7 % z jižní části USA a 8,2 % 

ze západní části USA. V průběhu telefonického dotazování byla zjišťována jak znalost 

respondentů v oblasti vzdělávání, finančního ohodnocení a činnosti a rolí sociálních 

pracovníků, tak také to, jak profesi sociálních pracovníků vnímají z hlediska významnosti pro 

společnost. Cílem bylo také porovnat důvěryhodnost profese sociálního pracovníka ve vztahu 
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k dalším pomáhajícím profesím, jakými jsou psycholog, psychiatr, kněz, a také terapeut či 

zdravotní sestra.   

Výsledky studie ukázaly, že sociální pracovníci jsou asociováni spíše s přímou prací 

s klienty, nežli s podněcováním společenských změn. Společnost sociální pracovníky vnímá 

nejvíce ve vztahu s řešením problémů v oblasti domácího násilí, a to zejména ve vztahu 

k dětem, či v kontextu práce s lidmi bez přístřeší. Sociální práce je stále velmi silně 

asociována s ochranou práv dítěte. Tato vazba dokonce oproti výsledkům výzkumu z roku 

1978 vzrostla z 58 % na 91,3 %. Panuje také spíše přesvědčení, že sociální pracovníci nejsou 

kompetentní poskytovat odborné poradenství či vést vlastní praxi. Ve vztahu k dalším 

pomáhajícím profesím je efektivita a významnost profese sociálních pracovníků považována 

za zhruba průměrnou. (LeCroy, Stinson, 2004, s. 167-173) 

V závěru průzkumu autoři shrnují, že přestože veřejné mínění o profesi sociálního 

pracovníka je rozporuplné, celkově lze říci, že profese sociálních pracovníků je společností 

vnímána pozitivněji, nežli výzkumníci očekávali. Autoři také konstatují, že informovanost 

a povědomí veřejnosti o profesi sociálních pracovníků je lepší nežli v předchozích letech, 

a společností je rozeznávána jak potřeba většího množství specializovaných služeb 

a kvalifikovaných sociálních pracovníků, tak i význam, který sociální pracovníci pro 

společnost představují. (LeCroy, Stinson, 2004, s. 172-173) 

 

8.3 Dotazníkové šetření formou ankety 

 

8.3.1  Výběr vzorku 
 

S ohledem na neexistenci seznamu cílové populace, tj. dostupné databáze sociálních 

pracovníků disponujících licencí k řádnému výkonu své profese, byla v následující etapě 

výzkumu zvolena metoda ankety. Jak uvádí Disman (2008, s. 111-113), anketu řadíme mezi 

druhou skupinu výběrových technik vzorku, „…které nejsou založeny na teorii 

pravděpodobnosti, ale na logickém úsudku.Účelový výběr … neumožní nějakou opravdu 

širokou generalizaci našich závěrů, ale to neznamená, že tyto závěry nejsou užitečné… 

V anketě je výběr jedinců založen na rozhodnutí respondenta zodpovědět uveřejněné otázky… 

Definovat populaci, ke které se nálezy ankety vztahují, je skutečně nemožné. Vzorek se … liší 

od celkové populace právě tím, že to jsou ti, kteří zodpověděli anketu.“ Přestože využití těchto 
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technik nelze považovat za opravdu vědecké, výsledky mohou být i přesto užitečným zdrojem 

poznatků. Přistupuje se k nim například v případě, že neexistuje žádný seznam cílové 

populace, příp. by pracnost a nákladnost využití pravděpodobnostních technik přesáhla 

možnosti výzkumníka. (Disman, 2008, s. 111)  

 

Primární výběr respondentů proběhl s využitím dostupné dobrovolné databáze 

licencovaných sociálních pracovníků na webovém portále www.helppro.com a dále 

náhodným výběrem neziskových organizací a komunitních center prostřednictvím webového 

prohlížeče www.google.com a použitím kontaktních údajů na jejich pracovníky. Při 

primárním výběru respondentů byly respondenti vybíráni dle následujících základních kritérií: 

- jedná se o sociálního pracovníka s platnou licencí pro výkon sociální práce – 

ověřením titulu u jména, 

- místo výkonu profese pouze v rámci vybraných států Spojených států amerických, tj.  

státu California, státu Iowa, státu New York, a státu Texas. 

 

Takto vybraní respondenti byli elektronickou poštou či na základě webového 

formuláře na www.helppro.com v případě, že nebylo možné dohledat jejich e-mailovou 

adresu, vyzváni k účasti v průzkumu. Zdůrazněna byla dobrovolnost, anonymita a důvěrnost 

poskytnutých údajů. Oslovení byli informováni o účelu a způsobu naložení s poskytnutými 

údaji. Tímto způsobem bylo osloveno celkem 617 licencovaných sociálních pracovníků, 

z toho 324 licencovaných sociálních pracovníků ve státě California, 114 licencovaných 

sociálních pracovníků ve státě Iowa, 298 licencovaných sociálních pracovníků ve státě New 

York a 232 licencovaných sociálních pracovníků ve státě Texas. Počty oslovených 

respondentů jsou odvislé od možností vyhledávací databáze, uveřejněných e-mailových adres 

respondentů či možností zaslat zprávu přes webový formulář.    

 

Vzhledem ke zvolené výzkumné technice byli oslovení požádáni o případné předání 

odkazu na webový dotazník i svým kolegům. Zda druhotně oslovení splňovali podmínky 

výběru vzorku, není možné ověřit, protože anketa byla sestavena jako anonymní. Výzkumný 

vzorek tím nelze považovat za reprezentativní.  
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8.3.2 Sběr dat 

 

Anketa byla sestavena v podobě strukturovaného webového dotazníku (viz příloha č. 1) 

a sestávala z celkem dvaceti uzavřených i otevřených a škálových otázek v anglickém jazyce. 

Úvodní dvě otázky měly za cíl prověřit relevanci respondentů pro tento průzkum. Otázky č. 5 

až 15 vycházely z otázek položených veřejnosti v rámci průzkumu veřejného mínění v roce 

2004 (pozn. o průzkumu je pojednáváno v podkapitole 8.2). Otázka č. 16 měla za cíl ověřit si 

názor respondentů ohledně informovanosti veřejnosti o vybraných aspektech profese 

sociálních pracovníků, a otázka č. 17 byla sestavena s cílem zjistit, zda respondenti vnímají 

vliv daného regionu, ve kterém působí, na tamější veřejné mínění o profesi sociálního 

pracovníka. Zbylé otázky byly identifikačního charakteru. 

 

 Oslovování respondentů a sběr dat probíhaly v období od 28.6.2012 do 12.7.2012, kdy 

byl přístup k webovému dotazníku uzavřen. Celkem bylo získáno 176 vyplněných webových 

dotazníků, přičemž analyzováno bylo 174 vyplněných webových dotazníků (n=174). To 

odpovídá návratnosti přibližně 18 %.  

  

V rámci vybraných států se ankety zúčastnilo 57 sociálních pracovníků ze státu 

California, 51 sociálních pracovníků ze státu Texas, 42 sociálních pracovníků ze státu New 

York a 22 ze státu Iowa. Anketu vyplnili také dva sociální pracovníci, působící v jiných než 

vybraných státech USA. Ti nebyli při analýze dat zohledňováni. 

   

8.3.3 Charakteristika respondentů 
 

Co se týče demografického složení respondentů, odpovídalo 137 žen a 37 mužů. 

Rozložení respondentů ve vztahu k jejich pohlaví a státu působení ukazuje graf č. 1 níže.  
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Graf č. 1 

 

Průměrný věk respondentů činil 48,5 roku. Průměrná délka praxe v oblasti sociální 

práce 16,8 let. Rozložení respondentů ve vztahu k vybraným státům přibližuje graf č. 2 níže.  
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Ve vztahu k praxi se většina (65 %, tj. 113 respondentů) věnuje sociální práci s lidmi 

s duševním onemocněním či závislostí na návykových látkách. 17 %, tj. 30 respondentů 

pracuje s dětmi, rodinami a v oblasti školství. 10%, tj. 17 respondentů působí v oblasti 

zdravotnictví a 7 %, tj. 12 respondentů uvedlo, že působí i v jiných oblastech sociální práce, a 

to v oblasti sociální práce s lidmi s postižením, na lokálních, státních i federálních úrovních 

sociálně právní ochrany dětí, a jako vzdělavatelé v oblasti sociální práce. Rozložení dle 

vybraných států ukazuje graf č. 3 níže. 
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Při výkonu svého povolání nejvíce respondentů (55 %, tj. 95 respondentů) uvedlo, že 

provozují privátní praxi. 39 %, tj. 67 respondentů je zaměstnáno na plný úvazek, 6 %, tj. 

respondentů na úvazek částečný. Rozložení dle vybraných států ukazuje graf č. 4 níže. 
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Všichni z respondentů ankety uvedli, že jsou licencovanými sociálními pracovníky.  

 

8.3.4 Analýza otázek ankety užitých v průzkumu LeCroye a Stinsonové z roku 

2004 

 

V rámci otázek 5 až 15 byly respondentům předloženy otázky obsažené v průzkumu 

veřejného mínění LeCroye a Stinsonové z roku 2004. Respondenti ankety byli požádáni, aby 

tyto otázky zodpověděli tak, jak se domnívají, že by na ně odpověděla většinová veřejnost. 
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Otázka č. 5 

Na otázku č. 5, která se dotazovala na to, jakou úroveň vzdělání veřejnost dle sociálních 

pracovníků pokládá za minimální pro výkon profese sociálních pracovníků, většina 

respondentů magisterské vzdělání (60,9 %, tj. 106 respondentů) (pozn. titul MSW), dále 

bakalářské (37,4 %, tj. 65 respondentů) (pozn. titul BSW), a středoškolské (1,7 %, tj. pouze 1 

respondent). Rozložení dle vybraných států ukazuje graf č. 5 níže. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SŠ (n = 1) BSW (n = 65) MSW (n = 106) DSW (n = 0)

Stát California

Stát Iowa

Stát New York

Stát Texas

 

Graf č. 5 

 

Otázka č. 6 

Otázka č. 6 zjišťovala, jakou výši ročního příjmu si s profesí sociálních pracovníků asociuje 

veřejnost, opět z pohledu sociálních pracovníků samotných. 

Výsledky, blíže rozpracované dle vybraných států v grafu č. 6 níže, ukazují, že většina 

respondentů (54 %, tj. 95 respondentů) se domnívají, že veřejnost sociálním pracovníkům 

přisuzuje rozmezí ročního příjmu mezi 28 a 38 tisíci amerických dolarů. 41 % (tj. 70 

respondentů) uvedla výši ročního příjmu nad částku 38 tisíc amerických dolarů. 5 % (tj. 9 

respondentů) zvolilo možnost 18 až 28 tisíc amerických dolarů ročně. Výsledky této otázky 

ukazují zajímavý trend dle vybraných států USA. Lze zaznamenat, že respondenti působící ve 

státě Iowa, kde se medián ročního příjmu sociálních pracovníků pohybuje nejníže 

z vybraných států, volili nižší rozmezí než respondenti ze států s historicky vyšší úrovní 

mezd. Dalo by se tedy konstatovat, že respondenti volili s ohledem na ekonomickou úroveň 

daného státu. 
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Otázka č. 7 

Otázka č. 7 mapuje, jaké role dle respondentů přisuzuje veřejnost sociálním pracovníkům. 

V rámci otázky bylo nabídnuto 9 možných rolí sociálních pracovníků dle rolí uvedených ve 

výzkumu LeCroye a Stinsonové z roku 2004 a zároveň přidána odpověď „Další“, v rámci 

které mohli respondenti uvést další jiné role, které by veřejnost mohla sociálním 

pracovníkům přisuzovat. Přestože tato možnost nebyla ve výzkumu LeCroye a Stinsonové 

uvedena, byla v rámci této ankety zvolena proto, aby výsledkům dodala další možný rozměr 

alespoň v rámci diskuze. Respondenti v rámci této možnosti odpovědi uváděli case 

management, zprostředkování náhradní rodinné péče, vyřizování žádostí o sociální dávky, 

sociální práce s lidmi se závislostí na návykových látkách, sociální práci v oblasti 

zdravotnictví a psychiatrie či osobní asistenci. Zajímavé byly odpovědi tří respondentů – 

všech působících ve státě New York – kteří nezávisle na sobě uvedli, že veřejnost v jejich 

státě má pouze malou představu o tom, jaké role sociální pracovníci představují. Mají pocit, 

že jejich práce je pro veřejnost málo viditelná.  

Respondenti mohli v rámci této otázky volit více odpovědí. 

Dle odpovědí respondentů se veřejnost domnívá, že rolí sociálních pracovníků v pořadí dle 

četnosti odpovědi je ochrana práv dítěte (86 %, tj. 150 respondentů), poskytování terapie 

osobám s duševním onemocněním (79 %, tj. 138 respondentů), dále poskytování skupinové 

terapie (66 %, tj. 114 respondentů), komunitní sociální práce (64 %, tj. 112 respondentů), 

iniciování společenských změn (55 %, tj. 96 respondentů), stážista v oblasti psychiatrie (36 

%, tj. 62 respondentů), administrátor (30 %, tj. 52 respondentů), a nejméně poté poskytování 

právního poradenství (6 %, tj. 11 respondentů) a předepisování léků (2 %, tj. 4 respondenti). 

V rámci všech vybraných států se mezi čtyřmi nejčetnějšími odpovědi objevují role 
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skupinového sociálního pracovníka, role ochránce práv dítěte, role komunitního sociálního 

pracovníka a role sociálního pracovníka s lidmi s mentálním postižením. Z toho důvodu není 

k vyhodnocení této otázky využito grafického znázornění. 

 

Otázky č. 8 a 9 

Otázky č. 8 a 9 se soustředily na nejčastější zdroje informací o profesi sociálních pracovníků 

a to, zda veřejnost vnímá prezentované informace, které získává, spíše jako negativní či 

pozitivní. 

Dle odpovědí většiny respondentů jsou nejčastějšími dvěma zdroji informací o profesi 

sociálních pracovníků televize (uvedlo 67 %, tj. 117 respondentů) a osobní zkušenost (uvedlo 

58 %, tj. 102 respondentů). Mezi další významné zdroje patří dle respondentů blízký vztah 

s někým, kdo sociální práci vykonává jako své povolání (uvedlo 49%, tj. 86 respondentů), 

filmy (uvedlo 47%, tj. 81 respondentů), noviny (uvedlo 31 %, tj. 54 respondentů). Zdroje 

v podobě časopisů, knih či prostřednictvím církevních sdružení byly uváděny pouze malým 

množstvím respondentů (do 10 % respondentů). V rámci možnosti odpovědi „Další“ byla 

zmiňována kampaň NASW na zvýšení povědomí veřejnosti o sociální práci, případně 

internet. Dva respondenti ze státu New York opětovně uvedli, že zdroje jsou nedostatečné a 

povědomí veřejnosti o profesi sociální práce je malé. Výsledky se v rámci vybraných států 

nijak výrazně nelišily, proto opět nebude využito grafického zpracování. Respondenti ve 

všech státech se domnívají, že média a osobní zkušenost nejvíce ovlivňují povědomí 

veřejnosti o profesi sociální práce. 

V rámci otázky č. 9, která se zaměřuje na povahu informací, které veřejnost získává o profesi 

sociálního pracovníka, měli respondenti vyjma možností „pozitivní“, „negativní“ také 

možnost volby „nevím“ a „ani pozitivní, ani negativní“. 

Informace, které z výše uvedených zdrojů veřejnost získává, jsou dle většiny respondentů 

spíše negativní. To uvedlo 89 z celkem 174 oslovených (tj. 52 %). 23 %, tj. 40 respondentů 

uvedlo, že neví; 19 %, tj. 33 respondentů uvedlo, že informace jsou pozitivního rázu a 6%, tj. 

10 respondentů zvolilo možnost odpovědi „ani pozitivní, ani neutrální“. Z těchto výsledků 

jasně vyplývá, že respondenti vnímají spíše negativní působení na veřejnost v oblasti 

propagace profese sociální práce. 
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Otázka č. 10 

V rámci 10. otázky bylo v souladu se zněním výzkumu LeCroye a Stinsonové z roku 2004 

předloženo 14 tvrzení. Respondenti je měli označit buď za pravdivé či lživé – s ohledem na 

to, jak se domnívají, že by odpověděla většinová veřejnost. Jednalo se o následující tvrzení: 

1. Sociální pracovníci pracují se všemi sociálními vrstvami obyvatelstva. 

2. Sociální pracovníci jsou zdrojem podpory v případech nouze.  

3. Sociálními pracovníky jsou většinou ženy. 

4. Sociální pracovníci pracují primárně s lidmi, kteří pobírají sociální dávky.  

5. Sociální pracovníci využívají vládní podpory.  

6. Sociální pracovníci mají právo odebírat děti z rodin.  

7. Sociální pracovníci vyplácí sociální dávky.  

8. Sociální pracovníci pracují s ohroženou mládeží.  

9. Sociální pracovníci provozují skupinovou terapii.  

10. Sociální pracovníci poskytují rodinnou terapii.  

11. Sociální pracovníci se zasazují o komunitní změny.  

12. Sociální pracovníci pracují s psychologickými testy.  

13. Sociální pracovníci poskytují psychoterapii.   

14. Sociální pracovníci mohou provozovat privátní praxi.  

Mezi tvrzení, jejichž výsledky směřovaly ve všech vybraných státech velmi výrazně k jedné 

či druhé variantě odpovědi, lze zařadit tvrzení č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8, a č. 14. Zatímco 

tvrzení č. 3 a č. 8 označilo 100% respondentů ve všech vybraných státech za tvrzení, které by 

dle jejich názorů veřejnost označila za pravdivá, tvrzení č. 14 bylo z 94 % respondentů všech 

vybraných států označeno za nepravdivé z pohledu veřejnosti. Kontroverzní je tvrzení č. 6, 

které 72 % všech respondentů pokládá za pravdivá z hlediska veřejnosti. Stejně tak je dle 

výsledků patrné, že respondenti se domnívají, že sociální práce je na veřejnosti velmi úzce 

spojena s organizací a výplatou sociálních dávek - u tvrzení č. 4 a č. 7 respondenti ve většině 

uvedli, že by je veřejnost označila za pravdivá. Varianty odpovědí na další tvrzení se lišily 

pouze málo. V porovnání jednotlivých států opět nebyly shledány žádné významné 

rozdílnosti v odpovědích. 

  

Otázka č. 11 

Otázkou č. 11 měli respondenti ohodnotit, zda veřejnost silně souhlasí, spíše souhlasí, je 

v neutrální pozici, spíše nesouhlasí, či silně nesouhlasí s následujícími deseti tvrzeními: 
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1. Sociální pracovníci konzultují jako psychologové 

50,5 %, tj. 88 ze všech respondentů se shodlo na tom, že s tímto tvrzením by 

veřejnost spíše nesouhlasila.  

2. Pokud by byl poplatek za službu nižší než u psychologa, zvolil/a bych pomoc sociálního 

pracovníka.  

61,5 %, tj. 107 ze všech respondentů uvedlo, že s tímto tvrzením by veřejnost spíše 

souhlasila. 

3. Sociální pracovníci mají významný vliv na řešení sociálních problémů.  

Zde se výsledky liší dle jednotlivých vybraných států. Zatímco ve státech California a 

Iowa uvedla většina respondentů (ve státě California 61 %, tj. 35 respondentů a ve 

státě Iowa 64 %, tj. 14 respondentů), že by s tímto tvrzením veřejnost spíše 

nesouhlasila, ve státech New York a Texas uvedla většina respondentů (ve státě New 

York 55 %, tj. 23 respondentů a ve státě Texas 59 %, tj. 30 respondentů), že by 

veřejnost s tímto tvrzením spíše souhlasila. V obou těchto státech také převládly 

odpovědi „silně souhlasím“ nežli „silně nesouhlasím“ či „spíše nesouhlasím“.  

4. V budoucnu budu možná potřebovat pomoc sociálního pracovníka. 

51,2 %, tj. 89 ze všech respondentů uvedlo, že s tímto tvrzením by veřejnost spíše 

nesouhlasila. 

5. Je v podstatě jedno, jestli v naší zemi sociální pracovníci působí či ne. 

Přestože se 48 %, tj. 84 všech respondentů domnívá, že by s tímto tvrzením 

společnost spíše nesouhlasila, ve státě New York se nejvíce respondentů (tj. 15 

z celkového počtu respondentů státu – 42) domnívá, že by veřejnost spíše souhlasila. 

To souvisí s několika komentáři respondentů působících ve státě New York v rámci 

předchozích otázek.  

6. Potřebujeme více sociálních pracovníků. 

U tohoto tvrzení se 45 %, tj. 79 všech respondentů vyjádřilo neutrálně. 35 %, tj. 62 

všech respondentů se poté domnívá, že by veřejnost s tímto tvrzením spíše 

nesouhlasila. Ve státě Iowa 45%, tj. 10 tamních respondentů uvedlo, že by s tímto 

tvrzením veřejnost spíše souhlasila.  
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7. Sociální pracovníci pomáhají utvářet sociální politiku země. 

Zde se výsledky liší dle jednotlivých vybraných států. Zatímco ve státech California 

zvolila většina respondentů (54,4 %, tj. 31 respondentů) neutrální variantu odpovědi, 

ve státě Iowa většina respondentů (73 %, tj. 16 respondentů) uvedla, že by s tímto 

tvrzením veřejnost spíše nesouhlasila. Naopak, ve státech New York a Texas uvedlo 

nejvíce respondentů (ve státě New York 55 %, tj. 23 respondentů a ve státě Texas 43 

%, tj. 22 respondentů), že by veřejnost s tímto tvrzením spíše souhlasila. Spojitost lze 

hledat s výsledky tvrzení č. 3. 

8. Primární rolí sociálních pracovníků je pomoc jednotlivcům a rodinám. 

59 %, tj. 102 ze všech respondentů uvedlo, že s tímto tvrzením by veřejnost spíše 

souhlasila. V rámci tvrzení č. 8, 9 a 10 bylo toto tvrzení z pohledu veřejnosti 

hodnoceno dle respondentů nejpříznivěji. 

9. Primární rolí sociálních pracovníků je řešení komunitních problémů. 

Zde se výsledky opět liší dle jednotlivých států. Zatímco ve státech California a Texas 

se nejvíce respondentů (ve státě California 37 %, tj. 21 respondentů a ve státě Texas 

61 %, tj. 31 respondentů) vyjádřilo tak, že by veřejnost s tímto tvrzením spíše 

souhlasila, ve státech Iowa a New York nejvíce respondentů (ve státě Iowa 91 %, tj. 

20 respondentů a ve státě New York 50%, tj. 21 respondentů) uvedlo, že by veřejnost 

s tímto tvrzením spíše nesouhlasila. 

10. Primární rolí sociálních pracovníků je měnit sociální politiku země.  

50 %, tj. 87 ze všech respondentů uvedlo, že s tímto tvrzením by veřejnost spíše 

nesouhlasila. 

  

Další čtyři otázky mapují význam profese sociálního pracovníka v porovnání s jinými 

pomáhajícími profesemi. Respondenti opět odpovídali dle toho, jak se domnívají, že by 

odpovídala většinová veřejnost. 

 

Otázka č. 12 

V otázce č. 12 respondenti hodnotili, jak veřejnost vnímá význam každého z šesti 

pomáhajících profesí pro rozvoj komunity dle výzkumu LeCroye a Stinsonové z roku 2004 – 

sociálního pracovníka, psychologa, psychiatra, terapeuta, zdravotní sestry a zástupce církevní 

obce. Otázka byla vystavena škálově – možnosti odpovědí byli „velmi významný“, „spíše 

významný“, „málo významný“, „nevýznamný“. 
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Výsledky v rámci vybraných států jsou téměř totožné s mírnými rozdílnosti, které budou 

uvedeny dále. Nejlépe byla v rámci všech vybraných států respondenty hodnocena zdravotní 

sestra – jako velmi významnou pro rozvoj komunity ji považuje 88 %, tj. 153 všech 

respondentů. Za velmi významnou byla mnoha respondenty označena také profese 

psychologa (51 %, tj. 90 všech respondentů) a psychiatra (60 %, tj. 105 všech respondentů). 

Sociální pracovník byl jako velmi významný ohodnocen pouze 13 %, tj. 23 ze všech 

respondentů. V rámci výzkumu byla profese sociálního pracovníka dokonce jako jediná 

označena za „nevýznamnou“ pro rozvoj komunity z pohledu společnosti, a to 9 %, tj. 16 ze 

všech respondentů, oproti ostatním profesím, které za „nevýznamné“ neoznačil žádný ze 

všech respondentů. Zajímavé je ohodnocení představitelů církevní obce, které bylo 

nejvýznamněji hodnoceno respondenty ve státě California. 51 z nich, tj. 89 % respondentů je 

označilo za „velmi významné“ – více než jinou z uvedených pomáhajících profesí. 

 

Otázka č. 13 

Otázkou č. 13 bylo mapováno, jaké sociální situace veřejnost z pohledu respondentů 

přisuzuje které pomáhající profesi – sociální pracovník, psycholog, psychiatr, zástupce 

církevní obce. Uvedeno proto bylo několik klientů sociální práce a ke každému z nich měl 

respondent přiřadit jednu z uvedených pomáhajících profesí, kterou by klienti považovali za 

„velmi efektivní“ pro řešení dané situace. 

 V souladu s výzkumem LeCroye a Stinsonové z roku 2004 byly stanoveny následující 

typy klientů: 

1. Dospělý jedinec závislý na alkoholu 

Jako „velmi efektivní“ byl sociální pracovník označen 27 %, tj. 57 ze všech 

respondentů. Četnost se liší dle vybraných států. Zatímco ve státech California a Iowa 

(ve státě California 65 %, tj. 37 respondentů a ve státě Iowa 45,5 %, tj. 10 

respondentů) uvedlo, že za „velmi efektivní“ by veřejnost označila psychologa, ve 

státech New York a Texas označilo nejvíce respondentů (ve státě New York 33 %, tj. 

14 respondentů a ve státě Texas 57 %, tj. 24 respondentů) za „velmi efektivní“ při 

práci s tímto typem klienta právě sociálního pracovníka. 

2. Týrané, zneužívané či zanedbávané dítě 

86 %, tj. 149 všech respondentů uvedlo, že by veřejnost považovala sociálního 

pracovníka za „velmi efektivní“ pomoc při práci s touto cílovou skupinou. 

3. Manželské potíže 

Pro řešení této sociální situaci by dle odpovědí respondentů veřejnost vnímala jako 
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„velmi efektivní“ zapojení psychologa (55 %, tj. 96 všech respondentů). Ve státě 

Iowa přitom 64 %, tj. 14 respondentů označilo za „velmi efektivní“ zástupce církevní 

obce. 

4. Domácí násilí 

82 %, tj. 143 všech respondentů uvedlo, že by veřejnost považovala sociálního 

pracovníka za „velmi efektivní“ pomoc při řešení tohoto problému. 

5. Dítě s poruchami chování  

68 %, tj. 118 všech respondentů uvedlo, že by veřejnost považovala psychologa za 

„velmi efektivní“ pomoc při práci s touto cílovou skupinou. 

6. Sexuálně zneužívané dítě 

Pro práci s touto cílovou skupinou by dle respondentů považovala veřejnost za „velmi 

efektivní“ zapojení psychologa (62 %, tj. 108 všech respondentů), ale ve významné 

míře také zapojení sociálního pracovníka (34,4 %, tj. 60 ze všech respondentů). 

7. Osoba bez přístřeší  

89,7 %, tj. 156 všech respondentů uvedlo, že by veřejnost považovala sociálního 

pracovníka za „velmi efektivní“ pomoc při práci s touto cílovou skupinou. 

8. Dospělý s mentálním postižením 

61,5 %, tj. 107 všech respondentů uvedlo, že by veřejnost považovala psychiatra za 

„velmi efektivní“ pomoc při práci s touto cílovou skupinou. 

 

Otázka č. 14 

Otázka č. 14 zjišťuje, kterého z uvedených odborníků – sociální pracovník, psycholog, 

psychiatr, praktický lékař, zástupce církevní obce – by veřejnost nejpravděpodobněji 

nevyhledala v situacích nouze.  

Otázka č. 14 zjišťuje, kterého z uvedených odborníků – sociální pracovník, psycholog, 

psychiatr, praktický lékař, zástupce církevní obce – by veřejnost nejpravděpodobněji 

nevyhledala v situacích nouze.  

27 %, tj. 46 všech respondentů uvedlo, že by veřejnost v situacích nouze nejpravděpodobněji 

nevyhledala psychiatra. 25 %, tj. 43 všech respondentů uvedlo sociálního pracovníka. 24 %, 

tj. 41 všech respondentů uvedlo zástupce církevní obce. 13 %, tj. 23 všech respondentů 

uvedlo praktického lékaře. 11 %, tj. 19 všech respondentů uvedlo psychologa. Údaje dle 

vybraných států se liší, proto byl pro větší přehlednost zpracován graf č. 7 níže. 
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Otázka č. 15 

Otázkou č. 15 byli respondenti dotazováni na to, kterou profesi by veřejnost označila za 

dobrou volbu pro své děti. Mezi nabízenými profesemi je profese sociálního pracovníka, 

psychologa, psychiatra, a zdravotní sestry. 

Profese sociálního pracovníka byla respondenty zvolena v 0 případech. Nejvíce byla volena 

profese psychiatra (55 %, tj. 96 všech respondentů), dále profese zdravotní sestry (37 %, tj. 

53 všech respondentů) a profese psychologa (13 %, tj. 23 všech respondentů). Četnost dle 

vybraných států uvádí graf č. 8 níže. 
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8.3.5 Analýza otázek ankety č. 16 a 17  

Otázky č. 16 a 17 nebyly užity v průzkumu veřejného mínění o profesi sociálního 

pracovníka autorů LeCroye a Stinsonové z roku 2004. Byly zvoleny autorkou práce ve formě 

přímých strukturovaných otázek (pozn. otázka č. 17 má i možnost otevřené odpovědi). Otázky 

sledují naplnění vedlejšího výzkumného cíle.  

 

Otázka č. 16 

Otázka č. 16 sestává ze tří tematických okruhů, u nichž je zkoumán názor respondentů na to, 

zda má veřejnost o těchto oblastech dobré povědomí a znalosti. Využito bylo škálových 

otázek, kdy byly respondentům nabídnuty tyto varianty odpovědí – ano, spíše ano, spíše ne, 

ne, nevím. Výsledky ukazují, že respondenti ve všech třech zkoumaných oblastech hodnotí 

povědomí veřejnosti jako malé. V rámci jednotlivých států nebyly zaznamenány žádné 

významné rozdíly – trend se opakoval. Zkoumány byly následující tři oblasti: 

1. Minimální úroveň vzdělání pro výkon profese sociální práce. 

58,5 %, tj. 100 všech respondentů odpovědělo na tuto otázku „spíše ne“. 30,5 %, tj. 

53 všech respondentů zvolilo možnost „ne“. 6,9 %, tj. 12 ze všech respondentů 

zvolilo odpověď „nevím“. 2,9 %, tj. 5 ze všech respondentů zvolilo možnost „spíše 

ano“, zatímco pouze 1,2 %, tj. 2 ze všech respondentů zvolilo možnost „ano“. 

2. Podmínky zisku licence pro výkon profese sociální práce. 

59,2 %, tj. 103 všech respondentů odpovědělo na tuto otázku „spíše ne“. 34 %, tj. 59 

všech respondentů zvolilo možnost „ne“. 5,5 %, tj. 6 ze všech respondentů zvolilo 

odpověď „spíše ano“. 1,3 %, tj. 2 ze všech respondentů zvolilo možnost „nevím“. 

Možnost „ano“ nezvolil žádný z respondentů. 

3. Variabilita a komplexnost rolí sociálních pracovníků.  

55,2 %, tj. 96 všech respondentů odpovědělo na tuto otázku „spíše ne“. 33,5 %, tj. 60 

všech respondentů zvolilo možnost „ne“. 9,2 %, tj. 16 ze všech respondentů zvolilo 

odpověď „spíše ano“. 2,1 %, tj. 6 ze všech respondentů zvolilo možnost „nevím“. 

Možnost „ano“ nezvolil žádný z respondentů. 

 

Otázka č. 17 

Otázkou č. 17 byli respondenti dotazováni na to, zda v oblasti veřejného mínění o profesi 

sociálního pracovníka zaznamenávají ve státě, ve kterém působí, nějaká specifika. Pro 

odpovědi byly nabídnuty možnosti - ano, ne, nevím. Pokud respondent zvolil možnost „ano“, 
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byl požádán, aby konkrétní specifika uvedl. 

Většina respondentů (64,4 %, tj. 112 ze všech respondentů) zvolilo možnost „nevím“. 20,7 

%, tj. 38 ze všech respondentů zvolilo možnost „ne“. 14,9 %, tj. 24 ze všech respondentů 

poté zvolilo možnost „ano“. Struktura odpovědí dle jednotlivých států představuje graf č. 9 

níže. 
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Co se týče konkrétních specifik, která v daném státě ovlivňují veřejné vnímání profese 

sociální práce, uváděných v případě volby možnosti „ano“, jedná se ve vybraných státech o 

následující (pozn. neboť se v mnohém odpovědi překrývaly, je uvedena vždy jediná svého 

druhu): 

1. Stát California 

„Nedostatečná ochrana titulu. Každý zde může být titulován jako sociální pracovník, 

aniž by plnil adekvátní podmínky.“ 

„Silný politický vliv dle aktuální politické orientace.“ 

„Progresivní a pokroková orientace státu.“ 

„Vliv multikulturního složení státu.“ 

„Lidé nás často vnímají jako agenty společenských změn – je zde silná angažovanost 

sociálních pracovníků.“ 

2. Stát Iowa 

Ve státě Iowa žádný z respondentů nezvolil možnost „ano“. 

3. Stát New York 

„Sociální práce je zde asociována především s ochranou práv dítěte a činností 

Ministerstva státu New York pro sociální služby.“ 
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„Povědomí obyvatel státu o sociální práci je zde velmi malé. Naše práce je veřejnosti 

neviditelná.“ 

4. Stát Texas 

„Nízká vzdělanost.“ 

„Vysoká míra ilegálních imigrantů – sociální pracovníci ze strany státu vyzýváni 

k eliminaci sociálních problémů spojených s ilegální migrací.“ 

 

8.4 Interpretace dat metodou srovnávací analýzy 

 

Přestože data získaná dotazníkovým šetřením formou ankety mají své limity s ohledem 

na výběr vzorku, poskytují užitečné informace pro srovnání s výsledky průzkumu veřejného 

mínění o profesi sociálního pracovníka autorů LeCroye a Stinsonové z roku 2004.  

 

Porovnání bylo provedeno metodou srovnávací analýzy. Je nutné stanovit, že zatímco 

výsledky průzkumu LeCroye a Stinsonové z roku 2004 je s ohledem na reprezentativnost 

výzkumného vzorku možné generalizovat na celou populaci v USA, výsledky dotazníkového 

šetření formou ankety generalizovat nelze, a to s ohledem na limitující výběr výzkumného 

vzorku v kontextu zvolené techniky a zaměření na pouze čtyři vybrané státy USA. 

 

Stanoveny byly tři indikátory, vycházející z okruhů otázek užitých ve výzkumu 

LeCroye a Stinsonové z roku 2004 a následně ve výše popsané anketě. 

 

8.4.1 Indikátor č. 1: Povědomí veřejnosti USA o potřebném vzdělání, finančním 

ohodnocení a variabilitě a komplexitě rolí, které sociální pracovník 

představuje. 

 

Indikátor vychází z otázek č. 5, 6, 7, 8 a 9 ankety a je rozšířen otázkou č. 16 ankety. 

Přestože většina respondentů výzkumu z roku 2004 uvedla, že sociální pracovníci 

potřebují pro výkon své profese minimálně bakalářskou úroveň vzdělání, většina respondentů 

ankety uvedla, že by veřejnost volila spíše magisterskou úroveň vzdělání. Respondenti ankety 

taktéž nepředpokládali, že by veřejnost volila možnost doktorské úrovně vzdělání a 

v minimálním počtu středoškolské vzdělání. Respondenti výzkumu z roku 2004 volili i tyto 

dvě možnosti, i když pouze do hodnoty 10 % v obou možnostech. 



90 

 

Graf č. 10 - Povědomí veřejnosti o min.. úrovni vzdělání pro výkon profese (otázka ankety č. 5) 

 

Z porovnání výsledků otázky č. 6 vyplývá, že se respondenti ankety domnívají o 

lepším povědomí veřejnosti o finančním ohodnocení sociálních pracovníků, nežli veřejnost ví. 

Výsledky výzkumu z roku 2004 ukazují, že lidé mají obecně nižší představu o finančním 

ohodnocení sociálních pracovníků, než je skutečnost. Aby nedošlo k mylné interpretaci 

výsledků, je nutné vzít v úvahu časovou odlišnost realizace obou výzkumů. Byl proto ověřen 

medián ročního příjmu sociálních pracovníků v USA v roce 2004, který činil 42.130 

amerických dolarů, a porovnán s mediánem ročního příjmu sociálních pracovníků v USA 

v roce 2010. Ten však v květnu roku 2010 činil 42.480 amerických dolarů. Nejedná se tedy o 

rozdíl tak významný, aby degradoval začlenění výsledků této otázky do celkové 

interpretace.
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Graf č. 11 – Povědomí veřejnosti o finančním ohodnocení (otázka ankety č. 6) 
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U otázky č. 7 se předpoklady respondentů ankety ve většině rolí sociálních pracovníků 

shodují s odpověďmi respondentů výzkumu z roku 2004. Nejvíce respondentů výzkumu 

z roku 2004 asociuje profesi sociálních pracovníků s ochranou práv dítěte, což respondenti 

ankety velmi dobře odhadli. Významnější rozdíly se vztahují k roli administrátora, kterou 

respondenti výzkumu označili téměř o polovinu častěji, než respondenti ankety, dále k roli 

sociálního pracovníka při práci s lidmi s duševním onemocněním, kdy respondenti ankety 

předpovídali přibližně o třetinu více, nežli volili respondenti výzkumu z roku 2004, a roli 

sociálního pracovníka jako poskytovatele právního poradenství, kterou respondenti výzkumu 

z roku 2004 označili přibližně o jednu pětinu častěji nežli respondenti ankety. Výsledky 

reflektují historickou souvislost profese sociálních pracovníků s ochranou práv dítěte a 

ukazují, že respondenti ankety mají reálnou představu o povědomí veřejnosti ve vztahu k 

rolím, které sociální pracovníci představují. 

 

 

(pozn. 1 - Ochrana práv dítěte, 2 - Komunitní sociální práce, 3 - Skupinová sociální práce, 4 – Administrátor, 5 - 

Agent společenských změn, 6 - Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, 7 - Právní poradenství, 8 - 

Stážista na psychiatrii, 9 - Předepisování léků) 

Graf č. 12 - Povědomí veřejnosti o rolích sociálních pracovníků (otázka ankety č. 7) 

 

Co se týče zdrojů, ze kterých veřejnost získává nejvíce informací o profesi sociálních 

pracovníků (otázka č. 13), zde se ukazuje, že respondenti ankety předpokládají vliv televizní 

produkce a filmů více, než uvádí respondenti výzkumu z roku 2004, tedy veřejnost. Ti za 

nejvýznamnější zdroje informací o profesi sociální práce považují osobní zkušenost se 

sociálním pracovníkem nebo zná-li jedinec sociálního pracovníka osobně vlivem 

příbuzenských vazeb, přátelství apod. Povaha získaných informací je z pohledu veřejnosti 

velmi pozitivní – je však nutné reflektovat významnou spojitost mezi těmi respondenty, kteří 
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označili za zdroj informací osobní zkušenost se sociálním pracovníkem a pozitivní povahu 

této zkušenosti, zatímco respondenti ankety, kteří určili jako hlavní zdroj televizi či filmy, 

považují povahu jimi podávaných informací za velmi negativní. Jak však potvrzuje výsledek 

otázky č. 14, veřejnost (tj. respondenti výzkumu z roku 2004) kladla v rámci výzkumu větší 

důraz na osobní zkušenost nežli vliv médií a hodnotila je také méně negativně. 
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(pozn. 1 – Časopisy, 2 – Knihy, 3 – Televize, 4 – Filmy, 5 - Sociální pracovník blízkou osobou, 6 - Osobní 

zkušenost, 7 – Noviny, 8 - Zástupce církevní obce) 

Graf č. 13 – Nejčastější zdroje informací o profesi sociálních pracovníků (otázka ankety č. 9) 

 

 

 

Graf č. 14 - Povaha zdrojů informací o profesi sociálních pracovníků (otázka ankety č. 9) 
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8.4.2 Indikátor č. 2: Názory veřejnosti USA na profesi sociálního 

pracovníka 

 
Indikátor vychází z otázek ankety č. 10 a 11. 

Prostřednictvím otázky č. 10 lze porovnat, zda si veřejnost drží stereotypní představy 

o profesi sociálních pracovníků a jak toto posuzují respondenti ankety. Výsledky ukazují, že 

veřejnost je méně ovlivněna stereotypními názory na profesi sociálních pracovníků, než se 

respondenti ankety domnívali. Předpokládali veřejnou asociaci sociální práce s výplatou 

sociálních dávek, avšak ta se nepotvrdila. Prokázala se však síla tradičního stereotypu, že 

sociální pracovníci jsou oprávněni brát děti z rodin. Respondenti ankety se také domnívali, že 

veřejnost neví o tom, že sociální pracovníci mohou provozovat privátní praxi. Z výsledků 

výzkumu z roku 2004 však vyplynulo, že tuto informaci zná téměř 50 % respondentů. Naopak 

o tom, že sociální pracovníci mohou poskytovat psychoterapii, má informace o více než 

polovinu méně respondentů výzkumu z roku 2004, než se respondenti ankety domnívali. 

Respondenti ankety se také domnívali, že veřejnost bude více přesvědčena o využívání vlády 

ze strany profese sociálních pracovníků. Nad očekávání respondentů ankety veřejnost 

ohodnotila tvrzení č. 1 a 2, tj. že sociální pracovníci pracují se všemi sociálními vrstvami 

obyvatelstva a že jsou zdrojem podpory v případech nouze. 
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(pozn. 1 - Sociální pracovníci pracují se všemi sociálními vrstvami obyvatelstva. 2 - Sociální pracovníci jsou 

zdrojem podpory v případech nouze. 3 - Sociálními pracovníky jsou většinou ženy. 4 - Sociální pracovníci 

pracují primárně s lidmi, kteří pobírají sociální dávky. 5 - Sociální pracovníci využívají vládní podpory. 6 - 

Sociální pracovníci mají právo odebírat děti z rodin. 7 - Sociální pracovníci vyplácí sociální dávky. 8 - Sociální 

pracovníci pracují s ohroženou mládeží. 9 - Sociální pracovníci provozují skupinovou terapii. 10 - Sociální 

pracovníci poskytují rodinnou terapii. 11 - Sociální pracovníci se zasazují o komunitní změny. 12 - Sociální 

pracovníci pracují s psychologickými testy. 13 - Sociální pracovníci poskytují psychoterapii. 14 - Sociální 

pracovníci mohou provozovat privátní praxi.) 

Graf č. 15 – Souhlas veřejnosti se stereotypními názory na profesi (otázka ankety č. 10) 
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Porovnání odpovědí k otázce č. 11 taktéž potvrdilo, že respondenti ankety očekávali 

menší znalost, podporu a uznání profese sociální práce ze strany veřejnosti. Na tvrzení č. 6 

(„Potřebujeme více sociálních pracovníků“) se většina respondentů výzkumu z roku 2004 

vyjádřila souhlasně, naopak většina respondentů ankety preferovala neutrální nebo 

nesouhlasné varianty odpovědi. Reálné veřejné ohodnocení primárních rolí sociálních 

pracovníků se shodovalo s předpoklady respondentů ankety. 
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Graf č. 16 - Tvrzení č. 1: Sociální pracovníci konzultují jako psychologové. (otázka ankety č. 11) 

 

Graf č. 17 - Tvrzení č. 2: Pokud by byl poplatek za službu nižší než u psychologa, zvolil/a bych 

pomoc sociálního pracovníka. (otázka ankety č. 11) 
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Graf č. 18 - Tvrzení č. 3: Sociální pracovníci mají významný vliv na řešení sociálních problémů. 

(otázka ankety č. 11) 

 

Graf č. 19 - Tvrzení č. 4: V budoucnu budu možná potřebovat pomoc sociálního pracovníka. 

(otázka ankety č. 11) 

 

Graf č. 20 - Tvrzení č. 5: Je v podstatě jedno, jestli v naší zemi sociální pracovníci působí či ne. 

(otázka ankety č. 11) 
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Graf č. 21 - Tvrzení č. 6: Potřebujeme více sociálních pracovníků. (otázka ankety č. 11) 

 

 

Graf č. 22 - Tvrzení č. 7: Sociální pracovníci pomáhají utvářet sociální politiku země. (otázka 

ankety č. 11) 

 

 

Graf č. 23 - Tvrzení č. 8: Primární rolí sociálních pracovníků je pomoc jednotlivcům a rodinám. 

(otázka ankety č. 11) 

 



97 

 

Graf č. 24 - Tvrzení č. 9: Primární rolí sociálních pracovníků je řešení komunitních problémů. 

(otázka ankety č. 11) 

 

 

Graf č. 25 - Tvrzení č. 10: Primární rolí sociálních pracovníků je měnit sociální politiku země 

(otázka ankety č. 11) 

8.4.3 Indikátor č. 3: Postavení profese sociálního pracovníka v rámci jiných 

pomáhajících profesí v USA 

 

Indikátor vychází z otázek ankety č. 12, 13, 14 a 15. 

 

Profese sociálního pracovníka má dle respondentů výzkumu z roku 2004 větší 

význam, než se respondenti ankety domnívali. Nejvýznamněji byla hodnocena zdravotní 

sestra (otázka č. 12). 
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Graf č. 26 - Význam profese sociálního pracovníka pro rozvoj komunity (otázka ankety č. 12) 

 

 Spojení profese sociálních pracovníků s oblastí ochrany práv dítěte se projevuje jak 

v povědomí veřejnosti, tak v předpokladech respondentů ankety. V oblasti sociální práce 

s dětmi a osobami bez přístřeší pokládá veřejnost pomoc sociálního pracovníka za velmi 

efektivní – v souladu s předpoklady respondenty ankety. 

 

 

(pozn. 1 - Dospělý jedinec závislý na alkoholu, 2 - Týrané, zneužívané či zanedbávané dítě, 3 -  Manželské 

potíže, 4 - Domácí násilí, 5 - Dítě s poruchami chování, 6 - Sexuálně zneužívané dítě, 7 - Osoba bez přístřeší, 8 - 

Dospělý s mentálním postižením.) 

Graf č. 32 - Efektivita sociálního pracovníka při práci s určitými typy klientů (otázka ankety č. 13) 

 

 Respondenti ankety se domnívají, že sociální pracovník je jedním z odborníků, jehož 

pomoc veřejnost nejpravděpodobněji nevyhledá v případě nouze. Výsledky výzkumu z roku 

2004 ukazují, že se sociální pracovník nachází přibližně ve středu daných profesí. Také při 
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hodnocení štěstí a prestiže asociované s pomáhajícími profesemi - sociální pracovník, 

psycholog, psychiatr a zdravotní sestra – respondenti ankety označili profesi sociálního 

pracovníka za nejméně prestižní a lukrativní. Naopak respondenti výzkumu z roku 2004 

hodnotili toto povolání opět přibližně ve středu daných profesí. Zatímco respondenti ankety 

přisoudili největší lukrativnost a prestiž profesi psychiatra, u respondentů výzkumu z roku 

2004 se tato profese objevila na posledním místě.  

 

Graf č. 33 - Cíl volby pomoci v krizových situacích klientů (otázka ankety č. 14) 

 

8.5 Shrnutí výzkumné části 

 

Na počátku výzkumné části práce byly stanoveny dva výzkumné cíle: 

Hlavní výzkumný cíl: Porovnat výsledky průzkumu veřejného mínění o profesi 

sociálního pracovníka autorů LeCroye a Stinsonové z roku 2004 a představy licencovaných 

sociálních pracovníků o veřejném mínění o profesi sociální práce ve státech California, Iowa, 

New York a Texas. 

Vedlejší výzkumný cíl: Zjistit možná specifika výše uvedených států ve vztahu 

k veřejnému mínění o profesi sociálního pracovníka.  

Hlavního výzkumného cíle bylo dosaženo metodou srovnávací analýzy, jejíž výsledek 

potvrdil hlavní hypotézu: Veřejné mínění o profesi sociálního pracovníka a informovanost 

veřejnosti o jejím charakteru je obecně lepší, nežli se respondenti, kterými jsou licencovaní 

sociální pracovníci působící v severoamerických státech California, Iowa, New York a Texas, 

domnívají. 
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Přestože většina respondentů ankety uvedla, že se domnívají, že veřejnost spíše nemá 

dostatečné povědomí jak o minimální úrovni vzdělání pro výkon profese sociální práce, tak 

o podmínkách zisku licence pro výkon sociální práce, ani o variabilitě a komplexnosti rolí 

sociálních pracovníků, výsledky ukazují, že veřejnost je dobře informována o rolích 

sociálních pracovníků. V záležitostech potřebné úrovně vzdělání a finančního ohodnocení 

respondenti ankety očekávali vyšší finanční ohodnocení a vyšší potřebnou úroveň vzdělání, 

než se veřejnost opravdu domnívá. Veřejnost dle výsledků čerpá informace a poznatky 

o profesi sociální práce zejména z kontaktu se sociálními pracovníky nežli z televize, jak 

předpokládali respondenti ankety. Získané informace označili za velmi pozitivní, zatímco 

respondenti ankety očekávali povahu zdrojů velmi negativní. Většinová inklinace veřejnosti 

ke stereotypním náhledům na profesi sociálních pracovníků, ani negativní hodnocení 

sociálních pracovníků ve vztahu k dalším pomáhajícím profesím, se nepotvrdily. Obecně se 

respondenti ankety domnívali, že veřejnost je méně informovaná a má horší povědomí 

o profesi sociální práce, než ukazují výsledky průzkumu veřejnosti LeCroye a Stinsonové 

z roku 2004.  

 

Vedlejšího výzkumného cíle bylo dosaženo analýzou otázek ankety č. 16 a 17. 

Stanovená hypotéza - Charakter veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka se 

v jednotlivých vybraných státech USA liší - nebyla průkazně potvrzena. Pouhých 14,9 % 

respondentů ankety uvedlo, že specifika existují. Názor respondentů ankety na to, zda je 

veřejnost o profesi sociálního pracovníka dobře a dostatečně informována, sledoval ve všech 

vybraných státech shodný trend. Informovanost je pokládána za nedostatečnou.  

 

Autorka výzkumu upozorňuje na limity vybraného vzorku populace při dotazníkovém 

šetření formou ankety. Výsledky nelze generalizovat a považovat za absolutní. Výzkumná 

část přesto podává cenné poznatky o veřejném mínění o profesi sociálního pracovníka v USA 

z hlediska veřejnosti a z hlediska sociálních pracovníků samotných. 

 

8.6 Diskuze 

 

Vztah jedince k práci má dle Vtípila (2005, s. 7) tři základní dimenze, a to postojovou, 

motivační a výkonovou. „Vztahy mezi danými dimenzemi jsou složité, ale formují se 

s podstatným přispěním sociálního prostředí, v němž je pracovník situován. V definicích 

vztahu k práci se zdůrazňují různé aspekty, mezi jinými také hodnocení společenského statusu 
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pozice…“ (Vtípil, 2005, s. 7-8) Veřejné mínění o profesi jedince má nesporný vliv na jeho 

vztah k práci i utváření vlastního sebepojetí v rámci profese. Aplikovat lze konstrukty sociální 

psychologie.  

 

Dle Goffmana je „já“ sérií rolí, které umožňují člověku interakci s druhými. Role, 

které hrajeme jako součást každodenního života, se postupně internalizují a nakonec se stávají 

součástí vlastního já – součástí osobnosti. (Hayes, 2009, s. 10) C.R. Rogers uvádí, že 

sebepojetí je výsledkem internalizace podmínek hodnoty, které se formují na základě 

interakcí s druhými lidmi. Lidé mají dvě základní potřeby: dostávat od druhých pozitivní 

zpětnou vazbu a rozvíjet svůj potenciál a schopnosti (potřeba sebeaktualizace).  C.H. Cooley 

popisuje sebepojetí jako tzv. „zrcadlové já“ a vysvětluje, že domněnky o tom, jak o nás 

smýšlejí druzí lidé, jsou základním kamenem mínění o sobě. Cooley se domnívá, že chápání 

sebe samého, které je produktem zrcadlového já, má tři části, tj. jak se podle vlastního mínění 

jevíme druhým, jak nás druzí posuzují a jaký pocit v nás vyvolává zhodnocení těchto dvou 

předchozích. (Hayes, 2009, s. 21) Domněnky o tom, jaké je veřejné mínění o profesi jedince 

a s tím související ocenění je významnou součástí vlastního sebeobrazu jakožto profesionála.  

 

Vlivy veřejného mínění, míry společenské podpory a postoje osob, se kterými přichází 

jedinec při výkonu své profese do kontaktu, jsou základním předpokladem pro dobrý výkon 

profese. Jak uvádí Clark (2000 in Matoušek, et al., 2003, s. 39), autorita a váženost jsou 

jedním z pravidel pro dobrou praxi sociální práce, které závisí na udržování vysoké kvality 

služby. Ve sféře sociální práce toto nabývá na významu, neboť jedním z cílů sociální práce je 

podporovat klienta při řešení jeho problémů a zlepšovat jeho sociální fungování. Jak 

naznačuje studie Zugazagy, et al. (2006), nepociťují-li sociální pracovníci při výkonu svého 

povolání potřebnou autoritu a důvěru ze strany klientů, mohou být v prosazování cílů sociální 

práce a při poskytování podpory klientům méně úspěšní.  

 

Z výsledků výzkumné části vyplývá, že respondenti ankety se domnívají, že veřejnost 

čerpá informace o profesi sociálního pracovníka převážně z televizních relací. Ty jsou spíše 

negativní povahy. Vliv médií na vnímání a informovanost veřejnosti o profesi sociální práce 

je předmětem mnoha diskuzí. Brawley (1995 in Tower, 2000) uvádí, že nedostatek 

pozitivního zájmu médií o profesi sociální práce je důvodem, proč je profese všeobecně velmi 
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málo známá a má spíše nízkou společenskou prestiž. V roce 1999 provedli Freeman 

a Valentine analýzu obsahu celkem 47 filmů, které explicitně i implicitně zahrnovaly tématiku 

sociální práce či sociálního pracovníka jako jednu z postav. (Tower, 2000) Téměř ve všech 

případech filmy podávaly nepřesný, neetický a ponižující obrázek profese sociální práce, 

který reflektoval společenské stereotypy asociované v průběhu historie s profesí sociální 

práce. (Tower, 2000) Na území USA byly provedeny také další výzkumy, které upozornily na 

negativní zobrazování profese sociální práce v médiích. Právě ty vedly k aktivní snaze 

některých profesních organizací, zejména NASW, zlepšit mediální obraz profese. S cílem 

zvýšit povědomí veřejnosti o profesi sociální práce, rozšířit znalost veřejnosti o problémech, 

které sociální pracovníci řeší a se kterými klientům pomáhají, zatraktivnit profesi mladým 

lidem a zlepšit možnosti pracovního uplatnění sociálních pracovníků byla v roce 2004 

zahájena národní kampaň Nadace NASW na podporu vzdělávání veřejnosti o profesi sociální 

práce. V jejím rámci jsou pořádány vzdělávací akce, workshopy, produkovány reklamní spoty 

aj. 

 

Je otázkou, do jaké míry ovlivňuje veřejné mínění a neinformovanost klientů to, zda 

v případě potřeby vyhledá zařízení sociálních služeb či sociálního pracovníka, a zda bude 

vzájemné spolupráci důvěřovat. Negativní veřejné mínění o profesi sociálních pracovníků 

může vytvářet bariéry při kontaktu a komunikaci s klientem či vést k narušení důvěryhodnosti 

profese, stigmatizaci těch, kteří se na sociálního pracovníka obrátí, snížení zájmu o profesi či 

redukci počtu služeb poskytovaných osobám v nepříznivých sociálních situacích. (Zugazaga, 

et al., 2006) Porozumění veřejnému mínění může sociálním pracovníkům pomoci při hledání 

možností navýšení poptávky i nabídky po sociálních službách a napomoci budoucímu rozvoji 

sociální práce. 

 

Autorka výzkumu by ve vztahu k výsledkům průzkumu považovala za přínosné 

provést výzkum toho, jakým způsobem se sociální pracovníci vyrovnávají s mediálním 

obrazem profese a jak toto ovlivňuje jejich práci s klienty. Navrhovala by také provést 

důkladnější průzkum specifik jednotlivých států USA a umožnit tak vzájemnou inspiraci 

a předávání příkladů dobré praxe.  
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Závěr 

 

Tato práce komplexně pojednává o profesi sociálního pracovníka s konkrétním 

zaměřením na stát California, stát Iowa, stát New York a stát Texas, i v celkovém kontextu 

Spojených států amerických. Představen byl vývoj profese sociální práce v USA jako 

samostatné disciplíny, její hodnotový a etický rámec, formy regulace profese, a pojetí praxe 

sociální práce. S cílem zmapovat specifika čtyř vybraných států USA byl poté stručně každý 

z nich představen a podrobněji rozpracován. Dále byly porovnány vybrané aspekty profese 

sociální práce v USA s českým prostředím profese sociální práce s cílem definovat možné 

oblasti vzájemné inspirace. Následně byly představeny výsledky průzkumů veřejného mínění 

o profesi sociálního pracovníka v USA. 

 

Ve výzkumné části práce byly stanoveny dva výzkumné cíle. Hlavním výzkumným 

cílem bylo porovnání výsledků průzkumu veřejného mínění o profesi sociálního pracovníka 

v USA z roku 2004 a představ sociálních pracovníků ve vybraných státech USA o úrovni 

veřejného mínění. Metodou srovnávací analýzy bylo zjištěno, že veřejné mínění o profesi 

sociálního pracovníka v USA je obecně lepší, nežli se respondenti ankety – licencovaní 

sociální pracovníci působící ve výše uvedených vybraných státech USA – domnívali. Data 

pro srovnávací analýzu byla získána analýzou průzkumu veřejného mínění o profesi 

sociálního pracovníka v USA z roku 2004 a provedením dotazníkového šetření formou 

ankety. Anketa byla zvolena s ohledem na nedostupný seznam cílové populace a vzdálenostní 

bariéry, a byla distribuována prostřednictvím webového dotazníku mezi licencované sociální 

pracovníky působící ve vybraných výše uvedených státech USA. I přes limity této 

metodologie, kterých si je autorka práce vědoma, lze výsledky ankety považovat za užitečný 

zdroj informací a poznatků.  

Analýzou vybraných otázek ankety bylo dosaženo vedlejšího výzkumného cíle, 

kterým bylo zjistit možná specifika výše uvedených států ve vztahu k veřejnému mínění 

o profesi sociálního pracovníka v USA. S ohledem na odpovědi respondentů ankety nebyla 

zjištěna výrazná specifika jednotlivých států ve vztahu k veřejnému mínění o profesi 

sociálního pracovníka v USA.  

 

Ideou práce nebylo hodnotit fungování profese sociálního pracovníka ve vybraných 

státech USA nebo v celkovém kontextu USA. Práce měla poskytnout ucelený a objektivní 
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soubor informací o fungování profese sociálního pracovníka v USA – tedy v kontextu vysoce 

rozvinuté občanské společnosti, která v rámci svého vývoje ovlivňovala a i nadále ovlivňuje 

směřování sociální práce na celém světě. Autorka práce se domnívá, že je velmi důležité mít 

povědomí o tom, jak funguje profese sociální práce v jiných částech světa. Význam lze 

spatřovat nejen v možnosti získávat vzájemnou inspiraci a nové poznatky. Umožňuje nám to 

také vést erudovanější dialogy se sociálními pracovníky i organizacemi sociálních pracovníků 

na celém světě a rozvíjet širokou síť mezinárodní spolupráce.  
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