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Diplomová práce se zabývá problematikou role sociálního pracovníka na základní 
škole. Jde o souhrnnou charakteristiku této profese obsahující historii oboru, popis školní 
sociální práce v několika národních systémech národního vzdělávání (např. USA, Anglie, 
Finsko aj.), analýzu cílových skupin a obsahu náplně školní sociální práce, která je doplněná o 
příklady z praxe.  

V empirické části je cílem práce zjistit, zda se na pražských základních školách 
objevuje zájem o zavedení pozice školního sociálního pracovníka a důvody jeho příp. 
zavedení. Dalšími dílčími cíly je zmapovat situaci v oblasti řešení výchovných problémů na 
pražských základních školách, zjistit názory výzkumného vzorku na obsah činnosti profese 
školního sociálního pracovníka a jeho kompetence a také zmapovat, kolik pražských 
základních škol již má zavedenou pozici sociálního pracovníka. Respondenty výzkumného 
šetření byli ředitelé, výchovní poradci a metodici prevence. Vzhledem k rozsáhlému počtu 
oslovených respondentů byl zvolen dotazník jako metoda sběru dat. Zjištěné výsledky ukazují 
na převažující zájem o zavedení školní sociální práce a respondenty uváděné důvody, obsah i 
náplň práce a kompetence sociálního pracovníka odpovídá potřebám pražských základních 
škol. Tři nejčastěji uváděné důvody pro zavedení školní sociální práce byly: spolupráce rodičů 
ohrožených dětí se školou je málo efektivní (58%), patrný nárůst nekázně, šikany a 
vandalizmu u dětí ve věku povinné školní docházky (50%), nedostatek prostoru pro mapovací 
a vyhledávací činnost zaměřenou na sociálně-patologické jevy, tedy hledání možných 
ohrožení dříve, než se objeví problém (42%). Co se týká činnosti sociálního pracovníka, 
nejčastěji uváděné bylo mediátorství v konfliktu: učitel x žák, rodič, učitel x ostatní 
pracovníci školy (83%), práce se zranitelnými skupinami žáků (79%) a spolupráce se státními 
i nestátními institucemi (79%). 

Pro rozvoj oboru by bylo dále vhodné vytvořit pracovní skupinu již existujících 
školních sociálních pracovníků, která by započala práci na vytváření cílů, standardů a 
metodiky profese v podmínkách českých základních škol, s přihlédnutém k patřičnému 
„public relations“ a financování oboru. 
 
 


