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 Malcolm Payne charakterizuje dejiny ako rozprávanie/písanie 
príbehu:
 
„dejiny majú špecifickú perspektívu, ktorá pochádza od ich autorov. [...] Rov-
nako aj predpokladajú, že príbeh vysvetľuje to, ‚čo‘ sa stalo, a rovnako i to, ‚pre-
čo‘ sociálna práca je, aká je.“ (Payne 2005, s. 5)

 Ako dodáva, dejiny sú „príbehom“, ktorý sprostredkúva konkrétny 
rozprávač. S tým súvisí aj výsledok – „ponaučenie“ z príbehu:
 
„Príbeh zahŕňa vždy výber zo širšieho príbehu. Iba uprednostnením niektorých 
prvkov pred inými v takomto výbere ovplyvňujeme naše vlastné vysvetlenie. 
Iná osoba môže vybrať inak, vytvoriť iný príbeh a vytvoriť iné vysvetlenie.“ 
(Payne 2005, s. 8)1

1/ Citáty z anglického originálu preložila autorka.

Úvod

Venované pamiatke prof. PhDr. Anny Tokárovej, CSc.,
zakladateľke novodobej sociálnej práce na Slovensku
a prvej akademičke, ktorá oživovala feministické korene 
sociálnej práce.
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 Som feministka, ktorá sa snaží vystopovať prínos feministického 
uvažovania pre rozvoj sociálnej práce. Uvedomujem si, že osobný záujem, 
ktorý je motiváciou pre každý typ vedeckej práce, prispieva nielen k  jej 
kvalite, ale limituje aj možnosti objektivity (prinajmenšom tej, ktorú zadefi-
novali pozitivistické prístupy). Hoci sa v  tejto knihe nebudem vyhýbať ani 
iným perspektívam, vychádzam z pozície feministickej vedy. Tá upozorňu-
je na skutočnosť, že striktná racionalita a  objektivita, či dokonca vedecká 
nezaujatosť, sú iba ilúziou. Naopak, nereflektovaná pozicionalita vedkyne či 
vedca často spôsobuje dezinterpretáciu, neodôvodnené hodnotenie alebo ne-
uvedomelú selekciu udalostí, ich nositeľov či okolností, za ktorých sa udiali. 
Verím však, že ak sme si ako vedkyne a vedci vedomí svojich vlastných moti-
vácií a hodnotových východísk, môžeme sa mnohým zaujatostiam, ktoré náš 
pohľad obmedzujú, vyhnúť. Zreteľne deklarované východisko prezentovanej 
práce umožňuje lepšiu orientáciu i pre čitateľky a čitateľov. Poskytuje im aký-
si „prostriedok“ na jej interpretáciu.
 Mojím zámerom je zdôrazniť historický kontext profesionalizácie 
sociálnej práce, ktorá bola odjakživa silne previazaná s  jedným zo svojich 
inšpiračných zdrojov – prvou vlnou feministického hnutia. Tento vplyv 
bol zjavný až do obdobia druhej svetovej vojny, no je významný i dnes. A to 
aj napriek tomu, že vojnové dianie feministické hnutie násilne pribrzdilo, a 
tiež viedlo k definitívnemu zániku mnohých aktivít významných sociálnych 
pracovníčok (zničenie ich práce, priame ohrozenie života kvôli ich židovské-
mu pôvodu, prípadne nútená emigrácia). Zároveň chcem touto publikáciou 
reagovať na také postoje a názory, ktoré feministický prístup v sociálnej práci 
odmietajú, považujú ho za okrajový, ideologicky zaťažený (t. j. neobjektívny 
či málo univerzálny), alebo ho prípadne hodnotia ako zvláštnu, či dokonca 
nebezpečnú „novinku“, ktorá je v našich podmienkach neprijateľná.
 Skutočnosť je iná: prepojenie s  feministickým hnutím bolo pre 
profesionalizáciu sociálnej práce vždy kľúčové, a to nielen v oblasti štandar-
dov kvality sociálnej práce a štandardizovaného vzdelávania, ale i výskumu 
či medzinárodnej spolupráce, ktorá využívala siete vytvorené feministickým 
hnutím.
 Spomedzi žien, ktoré boli pre rozvoj sociálnej práce dôležité, pred-
stavím v knihe podrobnejšie iba niektoré. Na tomto mieste by však mohli 
byť vymenované aj mnohé ďalšie. V Európe to boli najmä Rózsa Bédy-Sch-
wimmer (maďarská feministická aktivistka, 1877 – 1948), Hertha Kraus 
(nemecká aktivistka a sociálna pracovníčka, ktorá spájala nemeckú a ame-
rickú sociálnu prácu, 1897 – 1968), Mentona Moser (švajčiarska feminis-
tická sociálna aktivistka a  komunistka, 1874 – 1971), v  Spojených štátoch 
amerických napríklad Sophonisba Breckinridge (americká sociálna akti-
vistka, 1866 – 1948), Alzina Stevens (americká robotnícka a  ženská akti-
vistka, 1849 – 1900), Alice Hamilton (americká aktivistka, odborníčka na 
pracovné podmienky a zdravotníctvo, 1869 – 1970), ale aj ďalšie. Jedinečným 
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príkladom úzkej spolupráce feminizmu a sociálnej práce je chicagský Hull 
House, z ktorého vzišlo mnoho kľúčových osobností amerických (ale i na-
šich) dejín. Z hľadiska sociálnej práce a feministického hnutia je v prípade 
Hull House možné jednoznačne hovoriť o svetovom význame. Preto budem 
tomuto ohromujúcemu projektu venovať viac pozornosti.
 Najskôr však začnem analýzou toho, čo sú vlastne dejiny sociál-
nej práce, akú úlohu plnia a aké rôzne prístupy k nim môžeme zvoliť. Som 
presvedčená, že dejiny sociálnej práce nie sú iba hraničnou vednou disciplí-
nou medzi históriou a sociálnou prácou. Predstavujú špecifickú oblasť teórie 
a výskumnej metodológie sociálnej práce. 
 Sociálna práca je špecifickou vedou a praxou, ktorá sa zameriava 
priamo na presadzovanie sociálnej zmeny. Viac ako iné vedy (no napríklad 
porovnateľne s pedagogikou, ktorá, okrem iného, plní aj úlohu formovania a 
prispôsobovania občanov a občianok spoločnosti) je ovplyvnená politickými 
ideológiami, mocenskými okolnosťami a  ideovými a  hodnotovými výcho-
diskami svojej doby.
 K dejinám sociálnej práce od jej zrodu v devätnástom storočí až 
dodnes budem preto (spolu s Walterom Lorenzom, ktorého štúdie o dejinách 
sociálnej práce v Európe tvoria moje východisko) pristupovať ako k dejinám 
ideológií a ich prejavov v podobe profesie a vedy sociálnej práce. Nevyhnem 
sa ani analýze sociálnej práce ako „ženskej profesie“. Takéto vnímanie sociál-
nej práce, a aj jeho dôsledky pretrvávajú dodnes.
 Hoci feministická tradícia v sociálnej práci pochádza od žien, ktoré 
sociálnu prácu etablovali, nie je jednoduchým (a  už vôbec nie samozrej-
mým) dôsledkom prevahy žien v tomto odbore. Pokúsim sa preto vymedziť 
vzťah medzi prácou žien a feministickou prácou, ktorú v kontexte aktuálnych 
trendov sociálnej práce vnímam ako najvýznamnejší zdroj inšpirácie.
 Teoretický rámec, ktorý som si pre štúdium dejín zvolila, vychádza 
zo súčasnej podoby feministickej teórie. Ponúka možnosť interpretácie zalo-
ženej na dnešnom poznaní. História je vždy len interpretáciou minulosti – 
z pohľadu osoby, ktorá sa díva, z perspektívy prítomnosti, využívajúc dnešné 
východiská. Nie je skutočnosťou, akou bola v čase, keď sa odohrávala. Môže 
však byť skutočnosťou pre dnešok.
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 1. Dejiny sociálnej práce
	 Dejiny vedy prehlbujú poznanie každej vednej disciplíny. Vo viace-
rých smeroch plnia nezastupiteľnú úlohu: opisujú vývoj poznatkov v danej 
vednej oblasti, zbierajú a dopĺňajú poznanie o teóriách, osobnostiach alebo 
inštitúciách, ktoré prispeli k rozvoju vedy, pomáhajú  lepšie pochopiť okol-
nosti vzniku teórií a metód danej vednej oblasti a vplyvy, ktoré ich formovali. 
Takisto vyhľadávajú doteraz neodhalené, zabudnuté alebo stratené osobnos-
ti, metódy a teórie, ktoré by mohli byť pre aktuálny pokrok vedy prínosom. 
Porozumenie okolnostiam vzniku vedeckých konceptov a vedeckých metód 
je nevyhnutnou podmienkou pre ich relevantné používanie. 
 Vývoj sociálnej práce, predovšetkým v Európe, nebol plynulý. Naj-
mä druhá svetová vojna znamenala pre európsku tradíciu sociálnej práce ob-
rovské straty. Mnohé zakladateľky sociálnej práce museli pre svoj židovský 
pôvod emigrovať, prípadne čelili prenasledovaniu. Viaceré práce boli zni-
čené, alebo sa navždy stratili (Dahle 2012; Lorenz 1994; Payne 2005; Waal-
dijk 2011). Ako upozorňuje Malcolm Payne (2005, s. 4),

„nič sa nemení úplne, a ani naraz. Aby sociálni pracovníci pochopili, čo robia, 
aby svoju prácu vykonávali sebavedomo a pracovali v procese prebiehajúcich 
zmien, musia chápať nielen kontinuitu svojej práce, ale i jej zmeny. Práca so 
zmenou si vyžaduje schopnosť analyzovať tri veci: spojitosti (kontinuitu a sú-
vislosti) toho, čo je nemenné; evolúciu, ktorá prebieha pomaly; a zmeny, ktoré 
prinášajú náhle posuny“.

Č
a
sť

 I
.

Feminimus  
v dejinách sociálnej  
práce

9

DIPLOMOVKA FIN FIN.idml   10 6.2.2014   11:15



 Chronologické skúmanie konkrétneho javu alebo predmetu pred-
stavuje pri akomkoľvek opise dejín jedno z východísk, o ktoré je možné sa 
oprieť. V odbornej spisbe sa zväčša stretávame s viacerými kľúčovými obdo-
biami, ktoré spolu vytvárajú dejiny sociálnej práce.
 Jednoduchý chronologický prehľad, ktorý prezentuje jednotlivé, 
izolované politické udalosti, mená a roky, však ponúka iba fragmenty dejín. 
Celkový obraz živej profesie (a doby) mu uniká. Chronológia je, samozrejme, 
nevyhnutná, ale na pochopenie historických súvislostí sama osebe nestačí.  
 Iný prístup k skúmaniu dejín určitej profesie či vednej disciplíny je 
zameraný na cieľ, ktorý majú spĺňať. Je zrejmé, že účel je vždy spätý s prítom-
nosťou – aktuálnym stavom, sociálnym kontextom, v  ktorom sa profesia 
alebo veda nachádza, a do úvahy berie aj budúcu víziu – projekt ďalšieho 
vývoja a podoby skúmanej profesie alebo vedy. Walter Lorenz (2009) v tejto 
súvislosti identifikuje dva prístupy k dejinám sociálnej práce.
 Prvý – „funkcionalistický“ – prístup sa zameriava na legitimizá-
ciu vlastnej pozície v spoločnosti a na „trhu služieb“. Pozornosť upriamuje 
predovšetkým na zdôraznenie efektivity prístupov, teórií a metód, ktoré sa 
využívali v minulosti, a na vyhľadávanie toho, „čo funguje“. Rizikom, ktoré 
tento prístup prináša, je to, že sú preňho menej dôležité historické okolnosti 
– politické, sociálne a kultúrne, ale aj hodnotové a etické dimenzie dobových 
kontextov. Hoci ich tento prístup neignoruje úplne, môže ich vnímať iba ako 
„pozadie“ skúmaných a  vyhľadávaných dát. Poznanie, ktoré je produktom 
nedôsledne uplatňovaného „funkcionalistického“ prístupu, teda nevytvára 
tradíciu; metódy a princípy neprepája s hodnotovým systémom a kultúrnym 
prostredím. Výsledkom môže byť skutočnosť, že historické poznanie, ktoré 
je produktom tohto prístupu, ignoruje kultúrnu diverzitu a veľmi dôležitú 
sociálnu dimenziu (a to dokonca i v prípade, že prezentuje istý typ tradície). 
Môže ísť o ustanovenie tradície bez hodnôt, a predovšetkým bez sociálneho 
a politického pozadia. Ako príklad zlyhania tohto prístupu W. Lorenz uvá-
dza rasové sociálne inžinierstvo a nacistické pracovné tábory, ale aj stratégie 
etnickej „čistoty“ v krajinách ako bývalá Juhoslávia, Severné Írsko či niektoré 
časti Afriky (Lorenz 2009, s. 22). Podobným príkladom môžu byť aj krajiny 
s totalitnými režimami a vojenskými diktatúrami. Na dosiahnutie vlastných 
(nehumánnych) plánov využívajú totiž práve to, „čo funguje“.
 Druhý prístup W. Lorenz označuje ako „ikonoklastický“. Podobne 
ako v predchádzajúcom prípade, aj tento prístup sa zameriava na legitimizá-
ciu vlastnej pozície. Potvrdzuje alebo posilňuje mocenský status quo danej 
profesie a vedy, prípadne sa sústredí na zvyšovanie jej profesionálnej prestíže. 
Ide o takú interpretáciu dejín, ktorá potvrdzuje vlastnú dôležitosť. Na ilus-
tráciu tohto prístupu W. Lorenz používa výraz „my sme tu boli prví“. Jeho 
zámerom je identifikácia „koreňov“, hľadanie tradície v  dejinách profesi-
onálnej činnosti. Podobne ako „funkcionalistický“ prístup, aj táto orientácia 
historického bádania zahŕňa isté riziko. Realitou sa stáva vtedy, ak prílišná 
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sústredenosť na vlastnú profesiu preváži nad skúmaním toho, aký koncept 
sociálnej starostlivosti či mandát zodpovednosti tvorí východisko existencie 
skúmanej profesie alebo špecifickej činnosti. Historické okolnosti sa potom 
skúmajú a  interpretujú na základe národno-politickej alebo úzko profesij-
nej perspektívy. Bežným javom je, že prichádza k zľahčovaniu, zamlčiava-
niu alebo ignorovaniu historických skutočností, ktoré narúšajú pozitívny, 
povzbudivý či motivačný obraz o  minulosti skúmanej profesie. V  prípade 
sociálnej práce môže byť takouto znepokojujúcou skutočnosťou napríklad 
účasť sociálnych pracovníkov a pracovníčok na procese legitimizácie genocí-
dy, participácia na nútených sterilizáciách či nútených adopciách, prípad-
ne ďalšie udalosti, ktoré sa odohrali v mene dobovo (najmä však politicky 
a mocensky) motivovaných definícií sociálneho blaha a „dobra“.
 Berteke Waaldijk (2011) identifikuje význam poznania dejín so-
ciálnej práce v dvoch základných rovinách. Na jednej strane je potrebné sa 
zamerať na dejinné okolnosti, ktorým v minulosti klientky a klienti sociálnej 
práce čelili – historická analýza dobových aspektov javov ako chudoba, neza-
mestnanosť, útlak, rodinné vzťahy, migrácia a ďalšie. Skúmanie historického 
kontextu rôznych sociálnych javov pomáha porozumieť aj ich súčasnej podo-
be. Môže však viesť aj k  reflexii používaných metód sociálnej práce, ktoré 
vznikali v  rôznych historických obdobiach a vzhľadom na sociálne zmeny 
v  priebehu dejín je ich možné (a  často dokonca aj potrebné) modifikovať 
tak, aby reagovali na súčasný stav predmetných sociálnych javov. Túto argu-
mentáciu je možné rozšíriť aj na teórie, ktoré vznikali v určitom dobovom 
kontexte a vzhľadom na vývoj poznania, ale aj zmeny v hodnotovej orien-
tácii súčasnej podoby sociálnej práce, je ich potrebné revidovať. Porozume-
nie historickým súvislostiam vzniku teórií môže prispieť k väčšej istote pri 
súčasnej práci. Vždy je však nutné paralelne sledovať historický, geografický 
aj politický kontext. Jednotlivé sociálne javy v rôznych krajinách mohli mať 
totiž okrem všeobecných aj svoje špecifické, geopolitické príčiny. Porozume-
nie týmto vzťahom môže obohatiť poznanie problémov, ktoré sociálna práca 
rieši nielen na úrovni individuálneho klienta a klientky, ale aj v globálnom 
meradle.
 Druhou rovinou, na ktorú B. Waaldijk upozorňuje, sú samot-
né dejiny sociálnej práce – dejiny vlastnej profesie, vrátane spôsobu práce 
a podoby metód, ktoré sa v rôznej historickej dobe využívali, ale aj profesia 
ako taká, jej definície, postavenie v prostredí iných služieb či rôzne podo-
by jej profesionalizácie. Súčasťou tejto oblasti dejín sociálnej práce je snaha 
porozumieť, akým spôsobom sa vyvíjalo vzdelávanie v sociálnej práci, ako sa 
formovala sociálna práca ako veda, z akých teoretických zdrojov vychádzali 
jednotlivé metódy sociálnej práce a  aký etický rozmer či aké hodnoty ich 
formovali. 
 V oboch rovinách B. Waaldijk upozorňuje, že dejiny sociálnej práce 
majú svoje národné špecifiká, ale aj internacionálny charakter. Táto skutoč-
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nosť pomáha adeptom a adeptkám sociálnej práce, no i sociálnym pracov-
níčkam a pracovníkom, prekročiť hranice „národnej“ podoby praxe a vnímať 
širší, globálny charakter jednotlivých podmienok, ktoré podobu sociálnej 
práce formovali. Obzvlášť potrebné je to v súčasnosti, keď globalizačné tren-
dy zásadným spôsobom menia charakter sociálnych problémov. Dnes sa už 
žiadna forma sociálnej práce nemôže chápať výlučne v kontexte „národnej 
podoby“. Sociálne javy ako fašizmus, nacionalizmus, komunistické totality, 
kolonizácia, ale i emancipačné hnutie či hnutia politického odporu, mali 
nadnárodný charakter, ktorý ovplyvnil ich národné prejavy, a tiež efektívne 
postupy ich riešenia.

„Tieto dva typy historického poznania očakávajú od sociálnych pracovníčok 
a  pracovníkov odlišné veci. Jeden odkazuje na dejiny sociálnych problémov, 
druhý na dejiny profesie sociálnej práce. Sú však prepojené – prostredníctvom 
učenia o priekopníčkach a priekopníkoch sociálnej práce v iných spoločnostiach 
reflektujú sociálne pracovníčky a pracovníci svoju vlastnú profesiu a podmien-
ky praxe.“ (Waaldijk 2011, s. 2)

 Vynára sa teda otázka, ako pristupovať k skúmaniu dejín sociálnej 
práce.2 Koncepcie W. Lorenza a B. Waaldijk sa stotožňujú v jednom zásad-
nom aspekte: bez skúmania hodnôt, ideológií, motivácií a kultúrnej variabi-
lity poskytujú dejiny profesie či vedy iba skreslený obraz. Sú skôr nástrojom 
presadzovania aktuálnych záujmov ako zdrojom poznania. Dejiny sociálnej 
práce môžu byť skutočne inšpiratívne, motivujúce a poučné len vtedy, ak za-
hŕňajú aj dejiny ideológií a myšlienkových zdrojov, ktoré ich vytvárali. 
 Vymedzenie základných pilierov sociálnej práce, ktoré predkladá 
W. Lorenz (1994), je pre takýto prístup ideálnym východiskom. Ponúka totiž 
prepojenie všetkých aspektov sociálnej práce – profesionalizácie, metód, te-
órií, výskumu a vzdelávania v sociálnej práci –, a to na pozadí teoretických, 
ideologických a hodnotových východísk, ktoré ich formovali. Vývoj vzdelá-
vania v sociálnej práci W. Lorenz ilustruje na základe troch zdrojov sociálnej 
práce: kresťanská tradícia pomoci a lásky k blížnemu, humanistická orien-
tácia a filantropia, a napokon ženské ľudskoprávne hnutie (neskôr spoločne  
s robotníckym hnutím).

2/ Na Slovensku sa stretávame najmä s dejinami sociálnej práce, ktoré sú koncipované ako dejiny 
cieľových skupín sociálnej práce (napríklad Matoušek, Šustová 2007; Kováčiková 2007; Kody-
mová, Šiklová 2007; Novotná, Schimmerlingová 1992; Schilling 1999; Levická 1999). Chronolo-
gicky opisujú podobu sociálnej práce s chudobnými, nezamestnanými, zdravotne či sociálne 
znevýhodnenými klientmi a zameriavajú sa predovšetkým na metódy sociálnej práce, ktoré sa 
v rôznych historických obdobiach využívali. Tento prístup zodpovedá potrebe etablovať a záro-
veň (znovu)poznávať sociálnu prácu na Slovensku (a v Československu) v procese ustanovovania 
vedného odboru, ktorého vývoj bol z politických dôvodov prerušený. Približujú sa tak k Lorenzo-
vej definícii funkcionalistického prístupu (2009).
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 Kresťanská tradícia pomoci založenej na láske k blížnemu3 má 
korene v  raných kresťanských spoločenstvách. K sociálnej starostlivosti 
motivovala najmä počas stredoveku, hoci prioritou sociálnej starostlivosti 
bolo vtedy predovšetkým sebaobetovanie, skromnosť a ochrana pred hriech-
mi. Sociálne problémy sa do veľkej miery vnímali ako „trest“ za hriešny život, 
a zároveň ako hrozba pre ďalšie hriechy (porovnaj Vragaš [s.a.]; Halík 1996).
 Korene sociálnej angažovanosti cirkví pretrvávajú v rôznych podo-
bách dodnes. Za zdroj modernej kresťanskej sociálnej práce však môžeme 
považovať sociálne učenie cirkvi,4 ktorého východiskom bola prvá sociálna 
encyklika Rerum Novarum pápeža Leva XIII (1891).
 Encyklika Rerum Novarum reaguje na sociálne dôsledky priemy-
selnej revolúcie a industrializácie spoločnosti (predovšetkým na zlú situáciu 
robotníkov). Stala sa východiskom pre všetky ďalšie encykliky venované so-
ciálnemu učeniu. Jej základnými stavebnými kameňmi sú – ľudská osoba, 
jej dôstojnosť a práva, spoločné dobro, kresťanská solidarita a subsidiarita. 
Východiskovým princípom je spoločné dobro, ktoré sa chápe ako súhrn 
spoločenských podmienok pre osobné dobro – všestranný rozvoj osobnosti. 
Subjektom, t. j. nositeľom spoločného dobra, je spoločenstvo a rodina. Myš-
lienka spoločného dobra odkazuje na holistické prístupy sociálneho mys-
lenia. I keď cieľom spoločného dobra je rozvoj jednotlivcov, spoločné dobro 
má prednosť pred osobným dobrom. Jednotlivec musí dbať o prospech celku, 
lebo iba tak môže získať aj svoj skutočný prospech. Najvyššiu zodpovednosť 
za dosahovanie a udržanie spoločného dobra však nesie štát (Vragaš [s.a.]). 
Aj vzhľadom na takéto vnímanie úlohy štátu, cirkvi realizujú sociálnu prácu 
v úzkej spolupráci s ním, prípadne s obcou (ako príklad môže slúžiť Elber-
feldský systém5).

3/ V Európe však podobu tohto zdroja sociálnej práce neformovalo iba kresťanstvo. Významnú 
úlohu zohrali aj židovské náboženské obce a jednotliví židovskí intelektuáli a intelektuálky. Ich 
prínos k modernej podobe sociálnej práce bol v Európe významný hlavne v medzivojnovom 
období. Počas tragických udalostí druhej svetovej vojny bola táto tradícia v Európe prerušená. 
Nielen kvôli smrti a emigrácii mnohých osôb, ale aj preto, že väčšina ich prác bola v Európe 
ovládanej nacistickým a fašistickým režimom zničená. V mnohých prípadoch sa tak nenávratne 
stratili cenné príspevky pre vedu, vzdelávanie a prax (nielen) sociálnej práce. 
4/ Ako hlavné teoretické východisko tohto piliera sociálnej práce uvádzam síce zdroje blízke kato-
líckej cirkvi, ktoré v podobe encykliky Rerum Novarum formovali hlavné znaky novodobého 
kresťanského sociálneho učenia, ale v počiatkoch modernej sociálnej práce vykonávali zásadnú 
prácu aj protestantské cirkvi, a to hlavne v diakoniách. Ich východiská majú veľmi blízko k en-
cyklike Rerum Novarum.
5/ Elberfeldský systém (1867) predstavuje príklad municipálnej sociálnej starostlivosti. V Elber-
felde (Nemecko) vytvorili systém starostlivosti o chudobných, ktorého hlavnými znakmi bola 
decentralizácia a individualizácia starostlivosti. Veľké množstvo dobrovoľníkov poskytovalo 
pomoc chudobným spoluobčanom – vždy maximálne štyrom rodinám, s ktorými mali priamy 
kontakt. Pre zefektívnenie pomoci bolo mesto rozdelené do štvrtí, pričom v každej štvrti „oper-
ovali“ niekoľkí dobrovoľníci. Podmienkou pomoci bola ochota pracovať. Ak prijímateľ pomoci 
odmietol ponúkanú prácu, pomoc preňho sa zastavila. Cieľom bolo zostaviť čo najefektívnejší 
a „najšetrnejší“ spôsob využitia verejných prostriedkov a eliminovať potrebu dlhodobej starost-
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 Medzi významné osobnosti, ktoré svoju inšpiráciu a  motiváciu 
čerpali z kresťanského konceptu lásky k blížnemu, môžeme zaradiť Amaliu 
Sieveking, Theodora Fliednera a  Johanna Wicherna v  oblasti sociálnej 
práce realizovanej v rámci diakonie (predovšetkým protestantskej). Thomas 
Chalmers, zakladateľ Spoločnosti charitatívnych organizácií, je ďalším vý-
znamným príkladom. V oblasti práce s mládežou nemožno vynechať Geor-
ga Williamsa, Mary Jane Kinnaird a Emmu Roberts, ktoré boli kľúčovými 
osobami pre vznik organizácií YMCA a YWCA, dodnes pôsobiacich v oblasti 
práce s mládežou. V Európe boli dôležité aj aktivity settlements movement, 
inšpirované Samuelom Barnettom. Pôvodne vychádzali z kresťanskej ide-
ológie, no jeden z ich najvýznamnejších príkladov, Hull House, vyšiel z femi-
nizmu.

 Humanistická orientácia a  filantropia v  sociálnom myslení sa 
zrodila z osvietenskej filozofie. Dôraz na človeka, ktorý je slobodným jednot-
livcom a racionálnou bytosťou konštruujúcou svoj sociálny svet v  kontex-
te prirodzených práv a ľudskej dôstojnosti, predznamenal základný rámec 
sociálnej práce „orientovanej na klienta“ (povedané dnešnými slovami).6 
Humanistické vplyvy sa prejavujú v prípadovej sociálnej práci Mary Rich-
mond, v práci Octavie Hill, ktorá sa zameriavala na zlepšovanie životných 
podmienok mestského obyvateľstva, ale aj v hierarchii potrieb Abrahama 
Harolda Maslowa či aplikácii humanistickej psychológie v sociálnej práci. 
Humanistická orientácia mala v  sociálnej práci veľký význam aj pre rozp-
racovanie problematiky ľudských práv, ktoré sa výrazne inšpirovalo knihou 
Ervinga Goffmana Asylums7 a vyústilo v hnutí za deinštitucionalizáciu so-
ciálnej práce. V  oblasti sociálnej politiky predznamenáva humanistická 
orientácia koncept sociálneho štátu. Jeho korene je možné identifikovať 
práve v humanizme. 
 V rámci vznikajúcej charity a settlement movement8 priniesla hu-

livosti (pomoc sa poskytovala štrnásť dní). Organizáciu tejto pomoci mala na starosti miestna 
cirkev a cirkevná obec (Matoušek, Šustová 2007).
6/ Aj keď dôsledné používanie tohto pojmu je užšie vymedzené pre Carla R. Rogersa a  jeho 
„prístup orientovaný na klienta“, základné hodnoty vyplývajú z humanistickej individualistickej 
orientácie. 
7/ E. Goffman skúma sociálnu situáciu psychiatrických pacientov. Niektoré inštitúcie zdravotnej 
a sociálnej pomoci opisuje ako „totálne inštitúcie“ regulujúce každý aspekt klientovho života. 
8/ Settlement movement je hnutie za zlepšenie životnej situácie chudobného mestského obyvateľ-
stva prostredníctvom skvalitňovania jeho životného prostredia. Prvým „setlmentom“ bol londýnsky 
Toynbee Hall (1884), ktorý založil Samuel Barnett so svojou manželkou Henriettou. Úzko spolu-
pracovali aj s Octaviou Hill. Setlmenty sa zameriavali na poskytovanie ubytovania, no predovšet-
kým na zlepšenie sociálneho života ľudí. Ponúkali aj vzdelávanie, podporu pri budovaní susedských 
vzťahov a susedskej pomoci a fungovali ako akési „komunitné centrá“. Vďaka Octavii Hill sa starali 
aj o estetizáciu životného prostredia. Samuel Barnett svojich spolupracovníkov a spolupracovníčky 
motivoval k diskusiám o každom jednotlivom prípade. Cieľom diskusií bolo vzájomné vzdelávanie 
a zefektívnenie práce. Vďaka tejto praxi je Barnett považovaný za zakladateľa supervízie. 
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manistická orientácia a filantropia aspekt záujmu o širšie sociálne prostredie 
klientov, a tiež o to, čo by sme dnešným jazykom nazvali „otázka kvality ži-
vota“ ako faktora sociálnej situácie klientov a klientok.
 Humanistická filantropia položila základy pre skúmanie jednotliv-
ca v  širšom prostredí. „Príčinu“ vzniku sociálneho problému nevidela iba 
v človeku samom, ale predovšetkým v širšom kontexte – či už sociálneho, 
alebo psychologického prostredia.

 Vplyv ženského hnutia na formovanie sociálnej práce je nepo-
pierateľný. Obzvlášť, ak máme na mysli inštitucionalizáciu sociálnej práce 
ako vedy a profesie. Johannes Schilling (1999) dokonca uvádza, že názov „so-
ciálna práca“ má svoj pôvod v ženskom hnutí. 
 Ženské hnutie za profesionalizáciu sociálnej práce bolo jedným 
z kľúčových prvkov, ktoré ovplyvňovali podobu sociálnej práce. V histórii 
sociálnej práce to boli predovšetkým ženy, ktoré sa angažovali ako dobrovoľ-
níčky – na poli charitatívnej činnosti, v humanisticky orientovaných „dám-
skych kluboch“, ale aj ako diakonky v reformovaných cirkvách (Hering, Wa-
aldijk 2003; Lorenz 1994). Sociálna práca bola v  minulosti navyše jednou 
z mála profesií, do ktorej mali prístup aj ženy.
 Prvé organizované svojpomocné skupiny, ktoré v minulosti vznika-
li, boli tiež späté s prácou a spoluprácou žien. Ako jeden z takýchto príkladov 
možno uviesť napríklad svojpomocné skupiny prostitútok, ktoré začali vzni-
kať v  devätnástom storočí a boli založené na vzájomnej pomoci, ochrane  
a informovanosti. V devätnástom storočí a na začiatku dvadsiateho storo-
čia sa ženské hnutie v sociálnej práci prelínalo s feministickým, a neskôr aj 
robotníckym hnutím (Lorenz 1994). Hoci v  rámci všetkých troch pilierov 
vykonávali zásadné množstvo práce ženy, ženské hnutie ako jeden z pilierov 
neodkazuje len na prácu žien, ale aj na ideové východisko, ktoré bolo moti-
váciou sociálnej pomoci – emancipácia a rovnosť žien vo všetkých oblastiach 
spoločnosti.
 Napriek tomu, že ideové východiská, ktoré boli spomenuté vyššie, 
vytvárajú možnosť „typologizovania“ prístupov v  sociálnej práci, je nutné 
zdôrazniť, že rovnako ako pri všetkých iných modeloch či klasifikáciách, aj 
tu ide iba o akési „modely“ či „návody“ na analýzu a interpretáciu prístupov 
a metód sociálnej práce. Reálny život je vždy bohatší, pestrejší, nedá sa „vtes-
nať“ do vopred stanovených koľají. Z  toho dôvodu nie je možné uvedené 
zdroje sociálnej práce vnímať ako oddelené či presne vymedzené. Existuje 
a existovalo mnoho prístupov, ktoré nie je možné jednoznačne a  s  istotou 
priradiť výlučne k jednému z pilierov. S niektorými konkrétnymi príkladmi, 
ktoré som uviedla, a s ich zaradením k jednému z východiskových pilierov by 
možno iné teoretičky a teoretici nesúhlasili. Je zrejmé, že žiadna z uvedených 
teórií sa nevyvíjala vo vzduchoprázdne, izolovaná od iných teórií. Naopak, 
navzájom sa ovplyvňovali, inšpirovali, a niekedy aj prelínali. 
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 Modelovým príkladom môže byť teoretický, ideologický a metodo-
logický záber práce (už spomínanej) Mary Richmond. Ovplyvnili ju totiž 
všetky tri uvedené teoretické zdroje sociálnej práce. 
 Richmond pochádzala z  prostredia, ktoré bolo vďaka osobe jej 
starej mamy (aktívna sufražetka) ovplyvnené feminizmom. Osobné presved-
čenie Richmond sa prelínalo s  kresťanskou orientáciou, ktorá vychádzala 
nielen z osobnej náboženskej viery, ale aj z charitných organizácií, v ktorých 
pracovala. Pri analýze jej práce však zistíme, že to, čo ju v prístupe ku kli-
entkam a klientom definovalo ešte viac, bol práve humanistický prístup za-
meraný na jednotlivca v spojitosti s jeho sociálnym prostredím. Osvietenská 
viera v silu poznania motivovala výskumné aktivity Mary Richmond, ktoré 
mali byť východiskom pre efektívnu prácu s klientkami a klientmi. 
 Takmer žiadna osobnosť, ktorej práca bude ďalej prezentovaná, 
nie je vo svojich východiskách obmedzená len na jeden z predstavených ide-
ologických prístupov. Na druhej strane však platí, a dejiny sociálnej práce 
sú toho dôkazom, že jasne vymedzené ideové a  teoretické východiská, ku 
ktorým sa jednotlivé sociálne pracovníčky a  pracovníci hlásia, môžu byť 
nielen oporou ich práce, ale môžu predstavovať aj bariéru v  komunikácii 
s kolegyňami a kolegami, ktorí vyznávajú odlišné hodnoty a presvedčenia. 
Príkladom môžu byť Mary Richmond a Jane Addams. Obe venovali všet-
ky svoje sily zlepšovaniu sociálnej situácie chudobných ľudí (predovšetkým 
žien a ich rodín). Ani jedna však nesúhlasila so spôsobom, ktorý si tá druhá 
zvolila na dosiahnutie rovnakého cieľa, čo následne vytváralo prekážku ich 
možnej spolupráce. Kým Mary Richmond hľadala spôsob zlepšenia situácie 
klientok a klientov v ich blízkom prostredí, Jane Addams bola presvedčená, 
že bez zásadnej spoločenskej a politickej zmeny zlepšenie nikdy nenastane. 
Ak veríme tomu, že nám dejiny môžu pomôcť poučiť sa z minulých chýb, aj 
toto poznanie je potrebné mať na pamäti. 
 Obávam sa však, že napriek rovnakému cieľu sú ideologické roz-
pory (a na ich základe zvolené metódy) ešte vždy základnou bariérou spolu-
práce odborníčok a odborníkov. Aj dnes, rovnako ako v minulosti, vidíme 
zásadný nesúhlas najmä medzi nábožensky orientovanou sociálnou prácou 
a  liberalistickými alebo ľavicovo orientovanými prístupmi, medzi ktoré  
patria aj feminizmus, ľudskoprávny aktivizmus, ale aj anarchizmus motivu-
júci k deinštitucionalizácii, deprofesionalizácii a svojpomoci.
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 2. Ženské a feministické hnutie  
 v sociálnej práci
 Pri identifikácii historických pilierov sociálnej práce hovorí Walter 
Lorenz (1994) o ženskom hnutí. Aký je význam tohto slovného spojenia? Je 
ženské hnutie feministické? Je feministické hnutie hnutím žien? Hoci W. Lo-
renz vo svojich prácach „ženské hnutie“ presnejšie nešpecifikuje, z charak-
teristiky, ktorú uvádza, je zrejmé, že ide predovšetkým o hnutie za sociálne 
a  politické zmeny, ktoré by prispeli k  rovnosti žien a  mužov v  spoločnos-
ti (vrátane politického zrovnoprávnenia – hnutie sufražetiek, emancipácie  
a rovnosti v odmeňovaní, prístupu k práci a vzdelaniu, možnosti samostatne 
disponovať vlastným majetkom a slobodne rozhodovať o svojom tele a i.). Je 
teda ženské hnutie synonymom feministického hnutia? 
 Odpoveď je zrejmá: napriek skutočnosti, že sa tieto výrazy niekedy-
používajú ako synonymá, ich význam je odlišný.

 Ženské hnutie je pojem, ktorý označuje spoločenskú participáciu 
žien. V praxi sa tento termín používa vo viacerých významoch. Ako už bolo 
spomenuté, často funguje ako synonymum na označenie feministického 
hnutia. Takto sa používa najmä v situáciách, keď je potrebné označiť aktivity 
žien (i mužov), ktoré svojím obsahom spĺňajú charakteristiku feministického 
hnutia, avšak v dobovom kontexte sa tento pojem ešte nevyužíval. 
 Tento termín môže slúžiť aj na označenie snáh žien (a mužov) 
o zlepšenie životnej situácie žien, avšak v inom ako feministickom kontexte. 
Ide hlavne o aktivity, ktorých cieľom nebolo meniť sociálny poriadok, ale 
zlepšiť situáciu v rámci existujúceho sociálneho systému. Mnohé z aktivít, 
ktoré sa zameriavali na vzdelávanie žien, osvetu a zlepšenie situácie rodín, 
potvrdzovali rodový poriadok. Preto je ich možné identifikovať iba ako 
súčasť „ženského“, nie však „feministického“ hnutia. Teoretické koncepty, 
ktoré tvorili východisko týchto snáh, vychádzali (a vychádzajú) predov-
šetkým z  humanizmu, osvietenstva, ale aj zo sociálneho učenia cirkvi. 
V súčasnosti sa opierajú aj o koncept všeobecne definovaných ľudských práv,  
o politické a sociálne práva a koncept sociálneho štátu. V mnohom sa prelí-
najú s liberalistickými prístupmi a demokratizáciou spoločnosti.

 Feministické hnutie označuje sociálne, no predovšetkým politické 
aktivity, zamerané na presadenie takých sociálnych zmien, ktoré umožnia 
plnú rovnoprávnosť a rovnosť žien a mužov vo všetkých oblastiach života. 
Cieľom feministického hnutia je odhaľovať a spochybňovať nerovné po-
stavenie žien a mužov a hľadať možnosti a účinné prostriedky na odstráne-
nie rodovej nerovnosti. Rodové stereotypy a negatívne aspekty spoločen-
ských rodových konštrukcií sú vnímané ako príčina nerovnosti. Súčasťou 
feministického hnutia je snaha poukazovať na sociálne modely, konštrukty 
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a mechanizmy, ktoré spôsobujú, udržiavajú a potvrdzujú rodovú nerovnosť 
v spoločnosti. Počiatky snáh za rovnoprávnosť žien a mužov sa zrodili spolu 
so sociálnou nerovnosťou. Viaceré ženy i muži od nepamäti poukazovali na 
skutočnosť, že ženy a muži sú rovnakými ľudskými bytosťami, s rovnakými 
schopnosťami, túžbami a potrebami. Išlo však zväčša o jednotlivé mysliteľky 
a mysliteľov či reformátorky a reformátorov. Od antických čias ich poznáme 
viacero – Diotima, Hypatia, ale aj Christine de Pisan alebo neskôr Olympe 
de Gouges, Harriet Taylor Mill či Mary Wollstonecraft. O  feminizme ako 
o organizovanom aktivistickom hnutí však môžeme uvažovať až vtedy, keď 
je prítomná argumentácia slúžiaca na jeho ideové vysvetlenie, a predovšet-
kým – organizovaná a zámerná snaha osôb, ktoré disponujú stratégiami na 
dosiahnutie reálnych sociálnych zmien a dokážu ich realizovať. Preto je mož-
né o feministickom hnutí hovoriť až v súvislosti s emancipačnými snahami 
v  devätnástom storočí, hlavne v kontexte  presadzovania volebného práva 
žien (t. j. hnutie sufražetiek). 
 Z historického hľadiska sa obvykle spomínajú tzv. vlny feministic-
kého hnutia.9 Prvá vlna feminizmu v polovici devätnásteho storočia nadvä-
zovala na európske občianske hnutia a na americký abolicionizmus. Prvo-
radou požiadavkou bolo volebné právo žien, požadovala sa však aj rovnosť 
v odmeňovaní, právo na vzdelanie a prácu či ochranu materstva. Predovšet-
kým v oblasti sociálnej práce sa feministické hnutie v mnohých oblastiach 
prepája s robotníckym hnutím. Druhá vlna feministického hnutia bola spätá 
hlavne s politickým hnutím šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov dvadsiate-
ho storočia. Rozvíjala sa v  súvislosti so študentskými protestmi v  Európe, 
protivojnovým hnutím v USA, ale aj hnutím za zrovnoprávnenie etnických 
a  kultúrnych menšín. Všetky tieto prvky možno identifikovať aj v rámci 
samotného feministického hnutia, ktoré sa v  tomto období začína výrazne 
diverzifikovať.10 Feministky formulujú špecifické požiadavky „čierneho“ fe-
minizmu, ale napríklad i „lesbického“ feminizmu. Okrem požiadaviek, ktoré 
pretrvávajú z obdobia prvej vlny feminizmu (politické a ekonomické zrov-
noprávnenie, rovnosť v odmeňovaní, prístup k platenej práci a vzdelaniu), 

9/ Vzhľadom na predmet skúmania sa v publikácii venujem predovšetkým prvej a druhej vlne 
feministického hnutia.
10/ Diverzifikácia je výsledkom vnútornej dynamiky feministického hnutia. Mnohé aktivistky 
totiž upozorňovali, že požiadavky, ktoré formuluje feministické hnutie, sú v skutočnosti požia-
davkami „bielych žien strednej triedy“. Poukazovali na skutočnosť, že prostredníctvom for-
mulácie „univerzálnych ženských“ požiadaviek prichádza k marginalizovaniu a  diskriminácii 
žien, ktoré pochádzajú z odlišného sociálneho či kultúrneho prostredia (resp. ktorých sexuálna 
túžba nezodpovedá heteronormatívnemu diktátu, alebo žijú „iné špecifické životy“). Tak, ako je 
za univerzálnym „človekom“ muž, aj za univerzálnou predstavou „ženy“ je len istá (z niektorých 
hľadísk privilegovaná) skupina žien. Aj to je dôvod, prečo dnes nehovoríme o  feminizme, ale 
o „feminizmoch“. Výhrada, ktorá je často namierená voči feministkám ‒ že sa „nevedia zjednotiť“ 
‒ je preto neoprávnená. Feministky sa nemôžu „zjednotiť“, akékoľvek vytvorenie „mainstreamu“ 
totiž vždy znamená marginalizáciu a vedie k diskriminácii. 
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formulovala druhá vlna ešte ďalšie požiadavky, ktoré vyplývali z dobových 
špecifík. Išlo predovšetkým o požiadavku reprodukčných práv, zrovnopráv-
nenie vzťahov v manželstve, elimináciu rodovo podmieneného násilia, zrov-
noprávnenie neheterosexuálnych osôb a  i. Druhá vlna feminizmu navyše 
priniesla kritiku kľúčových sociálnych a psychologických teórií a zaslúžila sa 
o vypracovanie teórií rodu. V oblasti politického aktivizmu sa opierala najmä 
o marxistickú filozofiu, ale aj o eko-teórie, teórie sociálneho štátu či ďalšie.

 Hull House: ideálne spojenie feminizmu a sociálnej práce
 Ako príklad ideálneho prepojenia, resp. splynutia sociálnej práce 
a feministického hnutia je možné spomenúť Hull House v Chicagu. Z hľadis-
ka feminizmu predstavuje Hull House jedinečnú sieť ženských aktivistiek, 
centrum politických aktivít, bezpečný priestor, v ktorom vznikali priateľ-
stvá, ale aj milostné vzťahy medzi ženami bojujúcimi za slobodu vo všetkých  
významoch tohto slova. Z pohľadu sociálnej práce je Hull House komplex-
ným systémom sociálnej pomoci – zabezpečuje krízovú intervenciu, pora-
denstvo, ale aj prevenciu. Hull House bol komunitným centrom, azylovým 
domom, ale aj výskumným pracoviskom. Aktivistky v ňom sociálnu prácu 
vykonávali ako feministky, a  naopak,  feministky sa aktivisticky realizovali 
prostredníctvom priamej sociálnej pomoci.
 Hull House, teda systém ubytovní a „komunitných centier“, vznikol 
ako produkt spojenia síl feministiek prvej vlny, ktoré sa angažovali na poli 
sociálnej práce. Bol centrom, ktoré neslúžilo len klientkam a klientom (pri-
márne prisťahovalcom), ale aj aktivistkám. Využívali ho ako bezpečný žen-
ský priestor, pre ich politickú činnosť, štúdium aj oddych vytváral zázemie. 
Hull House bol jedným z centier, kde sa stretávalo politické ženské hnutie 
a jeho praktický aspekt – sociálna práca. Práve tu sa mnohé aktivistky pri-
pojili k sociálnym pracovníčkam, aby ponúkli ženám okamžitú pomoc v ich 
nerovnoprávnom spoločenskom postavení. Mnohé sociálne pracovníčky 
zase vďaka kontaktu s feminizmom pochopili, že na dosiahnutie dlhodobých 
pozitívnych zmien v  životoch ich klientok a  klientov je nevyhnutná širšia 
sociálna zmena, dosiahnutá prostredníctvom politického aktivizmu. Hull 
House sa vďaka práci týchto žien postupne stal ubytovňou, sociálnym, kul-
túrnym, športovým,  zdravotníckym centrom, vzdelávacou inštitúciou, ale 
aj výskumným pracoviskom a politickou organizáciou. V oblasti výskumu 
sa pracovníčky sústredili predovšetkým na identifikáciu príčin sociálnych 
problémov, ktorým klientky a  klienti čelili (chudoba, nezamestnanosť, 
nedostatok hygieny, absencia zdravotnej starostlivosti, nepriaznivé pracov-
né a životné podmienky, nevzdelanosť, kriminalita a i.). Vytvorili špecifické 
metódy evidencie jednotlivých prípadov. Známe „mapy“, ktorými zazname-
návali výskyt jednotlivých negatívnych sociálnych javov a  ich vzájomných 
súvislostí, neskôr využívali aj sociológovia Chicagskej univerzity.
 Hull House založila v roku 1889 v Chicagu Jane Addams spolu so 
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svojou kolegyňou a družkou Ellen Gates Starr (1859 – 1940).11 Ubytovňu, 
ktorá svoje služby poskytovala najmä prisťahovalcom, otvorili v chudobnej 
časti Chicaga, teda priamo v prostredí klientok a klientov. Spočiatku ponú-
kala služby dennej starostlivosti, knižnicu, vyučovanie a sprostredkúvala za-
mestnanie. Už v druhom roku prevádzky poskytoval Hull House svoje služby 
vyše dvetisíc ľuďom týždenne, v trinástich budovách. Od roku 1900 ponúkal 
ubytovanie pre pracujúce ženy, inicioval svojpomocné skupiny a bol pries-
torom, v ktorom sa stretávali odborové zväzov. Mal však napríklad aj telo-
cvičňu a bazén (Kuhlmann 2008).
 V  priebehu rokov sa v  Hull House vytvorila sieť vplyvných akti-
vistiek. S  cieľom zlepšiť podmienky klientok a  ich detí začali realizovať aj 
sociologický výskum podmienok v  susedstvách a  širšom sociálnom pro-
stredí. Výsledky sa využívali na zväčšenie adresnosti a zefektívnenie pomo-
ci. Iniciovali programy, ktoré sa zameriavali na problémy ako zlé pracovné 
podmienky, podvýživa, nízke mzdy, nevyhovujúce hygienické podmienky, 
nedostatočná  zdravotná starostlivosť, ale aj na ďalšie ťaživé sociálne javy. 
Na lokálne a národné vlády vyvíjali nátlak, aby presadili potrebné legis-
latívne zmeny. Zaslúžili sa napríklad o zákaz detskej práce, zavedenie po-
vinnej školskej dochádzky, právnu ochranu žien a detí, ale i vznik prvého 
súdu pre mladistvých v  USA. Hull House okrem ubytovania prevádzkoval 
jasle, škôlku, prípravu na prijatie občianstva, k dispozícii bola knižnica, po-
skytoval pracovné a sociálne poradenstvo, remeselné kurzy, bola tu jazyková 
škola, zriadili sa tu aj športové družstvá, divadelné skupiny, spevokol, divad-
lo a kino. Takisto tu boli vybudované aj detské ihriská (Daniel 2001; Sklar 
1995b).
 Aktivistky z  Hull House významnou mierou prispeli aj k  roz-
voju sociálnej práce ako vedy. Výskum realizovaný v  Hull House reagoval 
na požiadavky politikov, ale aj sociálnych vedcov, ktorí očakávali vedeckú, 
v ideálnom prípade štatistickú argumentáciu o závažnosti sociálnych prob-
lémov, ktoré bolo potrebné riešiť. Práve politický lobing, potreba odbornej 
argumentácie a tiež lepšieho pochopenia sociálnych problémov viedli akti-
vistky k výskumnej činnosti. 
 Hull House sa preslávil predovšetkým špecifickým vykazovaním 
zistení prostredníctvom farebných kódovaných grafov („máp“), ktoré členi-
li mestské bloky podľa rôznych ukazovateľov (napr. mzdové príjmy, etnické 
zloženie, ale aj náboženské vyznanie a  i.). Významnou súčasťou metodiky 
zberu údajov bol osobný, opakovaný a  dlhodobý kontakt výskumníčok so 
skúmanými obyvateľmi. Podrobná evidencia bola rozčlenená až na jednot-
livé domácnosti, bloky bytov, budovy. Boli do nej zahrnuté všetky domác-
nosti v skúmanej oblasti. Napriek náročnosti a prácnosti takéhoto zisťovania 

11/ Inšpiráciou pre Hull House bol londýnsky Toynbee Hall, v ktorom Jane Addams a Ellen Gates 
Starr bývali počas svojej pracovnej cesty za štúdiom sociálnej práce v Európe.
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ho výskumníčky realizovali dôsledne, s vedomím skutočnosti, že tieto dáta 
môžu poslúžiť ako „okamžitý“ argument a dátový zdroj v politickej akcii, ale 
budú im slúžiť i pri ďalšom výskume chudoby. „Mapy“ sa najviac využívali 
pri presadzovaní práv detí, a najmä v boji proti detskej práci.
 Ženy pracujúce pod záštitou Hull House tvorili rozmanitú skupi-
nu. Mnohé z nich pochádzali z vyšších spoločenských vrstiev a mali dobré 
vzdelanie. Niektoré realizovali aj akademickú kariéru. Spolu s  nimi však 
na práci v Hull House participovali aj ženy z nižších spoločenských kruhov 
(napríklad robotníčky, ktoré sa snažili o zlepšenie situácie pracujúcich žien 
a  detí). Skupinu dopĺňali aj bývalé klientky Hull House, prisťahovalkyne, 
ktorým Hull House pomohol a chceli sa aktívne zapojiť do jeho aktivít. Aj 
spolupráca jednotlivých žien s Hull House mala rôzne podoby. Kým niektoré 
s ním spolupracovali dlhodobo, alebo v ňom boli dokonca ubytované, iné na 
projektoch participovali jednorazovo, alebo opakovane, no v rôznom trvaní. 
Hull House bol pôsobiskom pre veľké množstvo zaujímavých žien, z ktorých 
aspoň niektoré stručne predstavím.

 Edith Abbott (1876 – 1957). V Hull House spolu so svojou sestrou 
Grace Abbott (1878 – 1939) propagovala hnutie za volebné právo žien. Zasa-
dzovala sa za zabezpečenie ubytovania pre chudobných. Presadzovala legis-
latívne zmeny na ochranu prisťahovalcov, pracujúcich žien a detí. Podieľala 
sa na štúdiách o mladých delikventoch a problémoch trestného systému. Je 
autorkou viacerých štúdií o ženách pracujúcich v priemysle (Sklar 1995b).
 Jessie Taft (1882 – 1960). V odbornej práci sa zameriavala na so-
ciálnu situáciu žien a ostatné otázky, ktoré v tom čase riešilo ženské hnutie. 
Študovala sociológiu u Georga Herberta Meada. Svoju absolventskú prácu 
nazvala Ženské hnutie z hľadiska sociálneho povedomia (The Women Move-
ment from the Point of View of Social Consciousness). Po publikovaní (1916) 
sa táto práca stala jedným z teoretických základov prvej vlny feministického 
hnutia (Deegan 1991; NASW 2004; Sklar 1995a).
 Julia Lathrop (1858 – 1932). Bola jednou z najaktívnejších členiek 
Hull House. Stála na čele spolupráce s Chicagským ženským klubom (Chicago 
Women’s Club). Bola správkyňou Ligy na ochranu prisťahovalcov (Immigran-
ts’ Protection League) a  členkou Národnej ligy voličiek (National League of 
Women Voters). Viedla výskum zameraný na detskú prácu, úmrtnosť matiek 
a detí, delikvenciu mladistvých, materské príspevky či  deti pochádzajúce 
z nemanželských zväzkov. V roku 1921 pomohla presadiť Sheppard-Towner 
Act. Na základe tohto zákon vláda poskytovala jednotlivým štátom federálnu 
pomoc na podporu starostlivosti o matky a ich deti (Addams 1912; Addams 
2004).
 Florence Kelley (1859 – 1932). Jedna z prvých sufražetiek v Ame-
rike, aktívna marxistka a členka socialistického hnutia. Venovala sa najmä 
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otázkam zamestnanosti žien, spravodlivého odmeňovaniu za prácu a pracov-
ným podmienkam pre ženy a deti v továrňach (osemhodinový pracovný čas, 
nočná práca, bezpečnosť pri práci a i.) (Sklar 1995b).
 Mary McDowell (1854 – 1936). Pripojila sa k Hull House už v roku 
1889, úzko spolupracovala s Jane Addams. Podľa vzoru Hull House založi-
la v  roku 1894 ubytovňu Chicagskej univerzity. Propagovala združovanie 
v odboroch a bezpečné pracovné podmienky, hnutie za volebné právo žien, 
porozumenie medzi rôznymi etnickými skupinami a reformu zaobchádza-
nia s verejnými prostriedkami. Ako členka Americkej federácie pracujúcich 
(American Federation of Labour) sa podieľala na organizovaní viacerých 
štrajkov (Wade 2005).
 Motivujúce prostredie Hull House bolo pre rozvoj sociálnej práce 
nesmierne prínosné. Ženy tu spoločne tvorili, zdieľali knihy aj myšlienky, 
oddychovali a navzájom sa podporovali (aj ako pracovníčky v organizáciách 
a inštitúciách, ktoré zakladali jednotlivo). Spoločne sa podieľali na výskume 
a mali možnosť okamžitej spätnej väzby v podobe overovania svojich teórií 
či metód práce. Vďaka takémuto prostrediu dosiahli významné spoločenské 
a politické zmeny. Aj z toho dôvodu je možné povedať, že Hull House vytvoril 
pre ženy žijúce v patriarchálnej spoločnosti jedinečný priestor, ale hlavne im 
otvoril možnosť viesť alternatívny životný štýl.
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 3. Profesionalizácia sociálnej práce
 Chápanie sociálnej práce ako profesie súvisí s  naplnením viace-
rých atribútov profesionality. Profesionalizáciu chápem ako proces, ktorý má 
dva ciele: uznanie sociálnej práce ako samostatnej, špecializovanej profesie 
(vrátane systému vzdelávania, štandardov kvality, profesijných organizácií) 
a dosiahnutie profesionality sociálnych pracovníčok a pracovníkov (nielen 
teoretické a odborné vzdelanie, ale aj zručnosti nevyhnutné pre výkon so-
ciálnej práce na úrovni stanovených štandardov).

 Profesionalizácia – nejasný pojem
 Amitai Etzioni (1969, in Dahle 2012) označuje sociálnu prácu, 
vzdelávanie a  zdravotnú starostlivosť termínom semi-profesie. Vychádza 
pritom z  funkcionalistickej paradigmy a  pozitivistickej definície hodnoto-
vo neutrálnej vedy založenej na racionalite a  objektivite. Vzhľadom na to, 
že sociálna práca, podobne ako ďalšie pomáhajúce profesie, je úzko spätá 
s  hodnotami, ktoré tvoria nevyhnutné a  reflektované pozadie jej činnosti, 
nespĺňa „štandardné“ pozitivistické kritériá vedy, a  teda ani vzdelávania, 
ktoré z takejto vedy vychádza. Vnímanie profesie, o ktoré sa opiera A. Etzioni 
bolo striktne vymedzené na základe „mužsky definovaných“ profesií a profe-
sionality. Rannveig Dahle (2012) však upozorňuje, že pojem „semi-profesie“ 

Č
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je stigmatizujúci a mystifikujúci. Čo znamenala „profesionalizácia“ v minu-
losti? A čo znamená dnes?
 Penelope Welbourne (2009) identifikuje na základe historickej 
analýzy dva hlavné aspekty posudzovania profesie. Prvý sa sústredí na to, či 
daná oblasť ľudskej činnosti spĺňa podmienky profesie, t.j. či je možné iden-
tifikovať „znaky profesie“. Pozornosť upriamuje na funkcie, ktoré sledovaná 
profesia plní v  spoločnosti. Na základe práce viacerých autorov a autoriek 
(Greenwood 1957; Hugman 1996; MacDonald 1995, in Welbourne 2009)  
P. Welbourne ponúka „zoznam znakov“ profesie: vytvorený systematic-
ký súbor poznania v  špecifickej profesijnej oblasti, profesionálna autorita 
– odbornosť vnímaná a uznávaná klientelou, sankcie spoločenstva (platné 
pre členov spoločenstva), regulačný etický kódex a  profesionálna kultú-
ra ustanovená v rámci formálnych profesionálnych združení a organizácií. 
Ďalej ich dopĺňa o nasledovné: súbor špecifických zručností, ktoré si výkon 
analyzovanej profesie vyžaduje a ktoré sa odlišujú od zručností očakávaných 
v inej profesii, dlhotrvajúca príprava na výkon profesie, možnosť kontrolo-
vať, kto sa môže na profesiu pripravovať (kontrola nad vstupom do vzdelá-
vacieho alebo výcvikového procesu prostredníctvom stanovených kritérií), 
prijatie záväzku poskytovať služby, autonómia, prestíž a odmena za poskyto-
vané služby, dôvera klientely.
 Druhý aspekt sa zameriava na to, do akej miery je daná oblasť ľud-
skej činnosti vnímaná ako profesia. Vychádza z  toho, že formálne napĺňa-
nie znakov ešte nemusí nevyhnutne znamenať, že profesia má v spoločnosti 
skutočný vplyv. Menej sa upriamuje na spoločenskú funkciu a viac na reálne 
možnosti jej napĺňania. P. Welbourne tento aspekt označuje ako prístup zalo-
žený na mocenskom vplyve. Ide totiž o posudzovanie toho, do akej miery má 
daná profesia „monopol“ na poskytovanie služieb a či nositeľky a nositeľov 
danej profesie verejnosť vníma ako výlučných špecialistov.12

 Podľa Jacoba Kornbecka (1998)13 existuje šesť podmienok, ktoré 
by z hľadiska profesionalizácie mali byť naplnené: vedeckosť/akademickosť 
vzdelávacieho kurikula v danej oblasti, komodifikácia poskytovaných služieb 
(prevaha platenej práce nad dobrovoľníckou – neplatenou), inštitucionali-
zácia (zahŕňajúca organizácie, ktoré sú oprávnené posudzovať kvalitu práce, 
vydávať licencie alebo iné porovnateľné potvrdenie o pripravenosti pre danú 
oblasť), unifikácia (zahŕňajúca spoločné jadro vzdelávania a  zjednocujúca 

12/ V prípade fyzických problémov vníma verejnosť ako primárnych špecialistov lekárov a lekár-
ky. Podobne by v prípade sociálnych problémov mala ako špecialistov vnímať sociálne pracovníč-
ky a sociálnych pracovníkov. 
13/ J. Kornbeck vychádza z  teórie profesionalizácie vypracovanej Lonom (1984, in Kornbeck 
1998), ktorý sa zameriava predovšetkým na to, čo by sme podľa P. Welbourne nazvali „znakmi“ 
profesie. Kornbeck tento prístup konfrontuje a následne dopĺňa o práce Leder (1992, in Kornbeck 
1998) a Thomasa a Piersona (1995, in Kornbeck 1998), ktoré venujú pozornosť aj štádiám procesu 
profesionalizácie. Definitívny „zoznam“ podmienok J. Kornbeck vytvoril spojením práce Leder 
(1992, in Kornbeck 1998) a Müllera (1993, in Kornbeck 1998).
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pravidlá praxe) a monopolizácia (len oprávnení profesionáli a profesionálky, 
držitelia licencie alebo dosiahnutého vzdelania, smú vykonávať špecializova-
né úlohy v rámci praxe danej oblasti).
 Hoci snahy o profesionalizáciu sociálnej práce prevažujú vo všet-
kých jej aspektoch (vrátane vzdelávania, výkonu praxe, výskumu a i.), exis-
tovali a existujú aj odporkyne a odporcovia takéhoto procesu. Predmetom 
sporov bola predovšetkým otázka inštitucionalizácie a podoby vzdelávania.
 Penelope Welbourne (2009) si kladie otázku, prečo je potrebný 
profesionálny status pomáhajúcich profesií. Hoci vo svojej práci prezentuje 
pohľady súčasných sociálnych pracovníčok a pracovníkov, viaceré jej argu-
menty „pre“ alebo „proti“ profesionalizácii sociálnej práce boli predmetom 
diskusií už v minulosti (v druhej polovici devätnásteho storočia stáli dokon-
ca pri zrode sociálnej práce). 
 Dôvody, prečo je profesionalizácia sociálnej práce potrebná, sú 
zrejmé: dosiahnutie vyššej efektivity intervencií (aj na úrovni politických 
rozhodnutí a legislatívy), ale i zabezpečenie úrovne sociálnych služieb pro-
stredníctvom kontroly kvality. To sú hlavné dôvody, pre ktoré má profesi-
onalizácia sociálnej práce zmysel. V minulosti sa k nim, samozrejme, pri-
družovala aj potreba uznania sociálnej práce ako platenej profesie a možnosť 
vzdelávania (hlavne pre ženy, ktorých prístup k  vzdelaniu bol v  mnohých 
aspektoch komplikovaný, či dokonca znemožnený).
 Aj keď profesionalizácia sa zväčša vníma ako pozitívna stránka 
dejín sociálnej práce, mnohé jej aspekty sa v minulosti spochybňovali (a čas-
to sa to deje aj dnes). Argumenty proti profesionalizácii vychádzajú hlav-
ne z  hodnôt ako rovnosť, sloboda a  sociálna spravodlivosť. Podľa takého-
to názoru vedie profesionalizácia k  vytvoreniu „exkluzivity“ tých, ktorí sú 
„členmi“ skupiny sociálnych pracovníkov, a k vylúčeniu či marginalizácii 
tých, ktorí nimi nie sú. Takáto situácia môže viesť aj ku „kultúre prezentácie“, 
v dôsledku ktorej je viac ako reálne služby dôležitá súťaživosť a sebapotvr-
dzovanie. Hodnotenie výkonov, meranie kvality a dodržiavanie štandardov 
(často vytváraných aj z mocenských a politických záujmov) sa mnohokrát 
vnímajú ako obmedzovanie autonómie sociálnych pracovníčok a pracovní-
kov. V  tomto ponímaní  môžu skôr ako k skutočnému zvyšovaniu kvality 
práce viesť k  formalizmu a  obmedzovaniu akcieschopnosti. Aj v  diskusii 
o profesionalizácii sociálnej práce teda figurujú hodnoty a východiská. 
 Skutočnosť, že medzi poskytovateľmi sociálnej starostlivosti preva-
žovali ženy, mala na proces profesionalizácie výrazný vplyv. Nerovnoprávne 
postavenie, ktoré mali ženy v  devätnástom storočí, malo vplyv aj na vní-
manie sociálnej práce ako profesie. Keďže sociálnu prácu vykonávali najmä 
ženy, spochybňovanie rovnosti žien a mužov sa odrazilo aj v spochybňovaní 
hodnoty, kvality a profesionality sociálnej práce. 
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 Sociálna práca ako „ženská“ profesia
 Sociálna práca je jednou z profesií, ktoré sa vnímajú ako „ženské“. 
Je možné identifikovať viacero dôvodov, prečo to tak je. Sústredím sa však na 
dve hlavné roviny tohto problému: v prvom rade na stereotypné vnímanie 
ženskosti, ktoré je úzko prepojené s chápaním starostlivosti. V tejto oblasti 
existovali, a doposiaľ existujú, diskusie aj medzi samotnými feministkami. 
Ich stanovisko dodnes nie je jednotné. Druhou oblasťou je feminizácia od-
boru a dôsledky, ktoré so sebou táto skutočnosť prináša. Sociálna práca bola 
od svojho počiatku doménou žien, a tento jav pretrváva dodnes.
 Predstava „typickej“ ženskej práce – takej, ktorá je založená na 
starostlivosti a pomoci druhým – sa nezriedka objavuje aj v súčasnosti. Od-
víja sa najmä od konceptu materstva, ktoré sa chápe ako „prirodzené“ pre 
všetky ženy, bez ohľadu na to, či matkami reálne sú, alebo nie.14 Sociálna 
práca ako pomáhajúca profesia otvára priestor i pre takéto úvahy. Aj medzi 
priekopníčkami sociálnej práce sa objavuje chápanie sociálnej práce ako 
domény žien. Octavia Hill15 dokonca zdôrazňuje, že povinnosťou žien, ktoré 
nemajú rodinu, je pomáhať druhým, starať sa o nich a tak realizovať svoje 
„materstvo“. Takáto (stereotypná) argumentácia na jednej strane podporova-
la uznanie platenej práce žien v pomáhajúcich pozíciách a vytvárala pre ne 
možnosť získať zamestnanie, zároveň však bola pre uznanie sociálnej práce 
ako „plnohodnotného“ zamestnania, porovnateľného s inými profesiami, aj 
prekážkou. Chápanie materstva ako „poslania“ vytvára dojem, že prostred-
níctvom týchto činností dochádza vlastne k akémusi „naplneniu“ ženského 
osudu. Podsúva sa tak dojem, že matky (ale aj sociálne pracovníčky, zdravot-
né sestry, učiteľky) pri svojej práci akoby „uspokojovali špecifické potreby“ 
(starať sa o druhých, pomáhať, ale aj obetovať sa), ktoré sa zároveň považujú 
za „prirodzené“. Okrem iného vzniká predstava, že nie je potrebné ďalšie, či 
už profesionálne, alebo finančné uznanie (Minarovičová 2009).
 Feministické priekopníčky sociálnej práce mnohokrát vnímali  
(a aj presadzovali) sociálnu prácu ako profesiu vymedzenú pre ženy. Ich po-
stoj k tejto veci však často pramenil z veľmi odlišných teoretických výcho-
dísk. Kým zástankyne kultúrneho feminizmu16 (napr. Alice Salomon, Jane  

14/  Všetky ženy, bez ohľadu na reálne schopnosti, osobnostné znaky či životnú situáciu, sú posu-
dzované ako „materské“. Predpokladá sa, že bez ohľadu na to, či majú deti, alebo nie, „prirodze-
ne“ inklinujú k sebaobetovaniu, starostlivosti, opatrovníctvu, emocionalite a pod. Dokonca môže 
fungovať presvedčenie, že existuje akási „prirodzená potreba starať sa“. Dôsledkov je potom viace-
ro: posudzovanie žien ako automaticky „vhodných“ na zamestnanie, ktoré sa spája so starostlivos-
ťou o druhých, následná rodová segregácia profesií, ale napríklad aj očakávania zamestnávateľov, 
že ženy nebudú podávať plný profesionálny výkon, lebo ich „prirodzenou“ potrebou bude upred-
nostniť vzťahy a rodinu. Naopak, u mužov sa bude očakávať, že vzťahy a rodina pre nich budú až 
„na druhom mieste“. 
15/ Britská sociálna reformátorka (1838 – 1912). Zaslúžila sa o výstavbu sociálnych a obecných 
bytov.  Venovala sa problematike kvality životného prostredia v  mestách, a to predovšetkým 
v robotníckych štvrtiach. Silné kresťanské cítenie prejavovala pri všetkých svojich aktivitách. 
16/ „Kultúrny feminizmus maximalizuje rodové rozdiely, zdôrazňuje pozitívnu hodnotu ženské-
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Addams) s touto argumentáciou súhlasili a dokonca ju využívali v prospech 
zvýšeného úsilia o uznanie sociálnej práce ako „výhradne“ ženskej profesie, 
feministky s  marxistickými východiskami17 (napr. Florence Kelley, Mary 
McDowell) alebo liberálky18 (Ilse Arlt, Alice Masaryková) takýto názor 
odmietali. Všetky si však veľmi dobre uvedomovali nevýhody, ktoré také-
to vnímanie sociálnej práce prinášalo. Nízky status a nízke finančné ohod-
notenie sociálnej práce pretrvávajú dodnes. Vďaka stereotypným konceptom 
ženskosti a asymetrickým rodovým vzťahom čelí sociálna práca rovnakým 
znevýhodneniam, spochybňovaniu, podceňovaniu a neadekvátnemu statusu 
ako v minulosti – a  to bez ohľadu na to, či sú jej nositeľmi a  realizátormi 
muži, alebo ženy. Je známym faktom, že pre feminizované povolania je príz-
načný znížený prísun finančných prostriedkov a pokles spoločenskej prestíže 
(Smetáčková 2005). Nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí platí vzťah ne-
priamej úmery – čím väčšie je zastúpenie žien v profesii, tým menší je plat 
a prestíž (Cviková, Filadelfiová 2008; Kimmel 2008). 
 Problém nízkej prestíže sociálnej práce ako „ženskej“ profesie vní-
mala aj Mary Richmond. Možné riešenie videla v širšom zapojení mužov do 
kľúčových pozícií. Tak by, podľa nej, mohla sociálna práca dosiahnuť moc 
a prestíž.19 Richmond, ale aj ďalšie aktivistky, túto skutočnosť často pripomí-
nali – hlavne v diskusiách so zástankyňami kultúrneho feminizmu (Hering, 
Waaldijk 2003). Všetky tieto historické vplyvy viedli k tomu, že aj v súčas-
nosti pretrváva v sociálnej práci vertikálna20 rodová segregácia. 

ho ‚iného hlasu‘, vyzdvihuje dôležitosť a pozitívne hodnotenie ženskej kultúry a práce.“ (Kiczková, 
Kobová 2006) Neznamená to však, že rodové rozdiely vníma esencialisticky (ako dané, nemen-
né). Vychádza skôr z inej „životnej praxe“ žien a mužov. 
17/ „Marxistický feminizmus zažil veľký rozmach s návratom k marxizmu v šesťdesiatych rokoch 
dvadsiateho storočia. Predovšetkým Engelsov Pôvod rodiny, súkromného vlastníctva a štátu sti-
muloval feministické analýzy práce, zamestnanosti, domácich prác, kde k podrobnému marxist-
ickému rozpracovaniu otázok výroby pridal tematizovanie reprodukcie. Dnes sa rozvíja najmä ako 
materialistický feminizmus a zahŕňa komplexnú kritiku ideológie a symbolických reprezentácií.“ 
(Kiczková, Kobová 2006)
18/ „Liberálny feminizmus sa zasadzuje za rovnaké práva žien, zdôrazňuje individuálne práva žien 
a ich autonómiu. Propaguje dosiahnutie rovnosti príležitostí.“ (Kiczková, Kobová 2006)
19/ Aj tento názor bol predmetom sporov medzi Mary Richmond a Jane Addams.
20/ K segregovaniu dochádza tak na horizontálnej (odlišné typy práce, úlohy či celé sektory za-
stúpené mužmi a ženami), ako aj na vertikálnej úrovni (rôzne pozície obsadené ženami a muž-
mi v hierarchii organizácie). Práve vertikálna segregácia má za následok nerovné odmeňovanie 
a nerovnú prestíž žien a mužov aj v rovnakých profesijných oblastiach. Prejavuje sa tu dôsledok 
rodovo stereotypných očakávaní, ktoré sa viažu na predstavy o mužoch ako orientovaných na vý-
kon, schopných narábať s mocou a o ženách ako poskytujúcich podporu, vykonávajúcich „drobné 
práce“, prípadne „pripravených obetovať sa pre druhých“ (v našom prípade pracovať aj takmer 
zadarmo a bez uznania). Tento jav sa prejavuje aj v sociálnej práci, veľmi odľahčene povedané: 
čím vyššia pozícia, tým vyššia pravdepodobnosť stretnutia s mužmi aj vo výrazne feminizovanom 
sektore. V tejto súvislosti sa spomínajú aj javy nazývané ako „sklenený výťah“ či „sklenený strop“. 
Vo feminizovaných profesiách, akou sociálna práca jednoznačne je, identifikujeme predovšetkým 
efekt skleneného výťahu – vzhľadom na malé zastúpenie mužov sa znásobuje efekt nadštandard-
nej podpory ich práce, a to nielen na neuvedomenej úrovni ako dôsledok internalizovaných rodo-
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 Predmetom diskusií boli nielen otázky dostupnosti sociálnej práce 
pre mužov a ženy, výhody a nevýhody takéhoto rozhodnutia, ale aj samotná 
otázka, či je potrebné sociálnu prácu profesionalizovať.
 Hoci si aktérky diskusie uvedomovali, že je potrebné sociálnu prácu 
ustanoviť ako špecifickú profesiu a vedeli, aké výhody by z  toho vyplývali, 
viaceré aspekty profesionalizácie neprijímali s rovnakým odhodlaním. Na-
príklad Jane Addams, ktorá sa nepovažovala za sociálnu pracovníčku, ale za 
sociologičku, upozorňovala na spôsob, akým sa oddelenie sociológie od so-
ciálnej práce (podľa nej „aplikovanej sociológie“) využíva ako prostriedok na 
potlačenie a zneviditeľnenie práce žien21 (Addams 1912; Dahle 2012; Daniel 
2001). Na príklade zdravotnej starostlivosti opisuje podobný jav Rannveig 
Dahle (2012). Upozorňuje, že presun zdravotnej starostlivosti z domáceho 
prostredia do nemocníc zničil predchádzajúcu nezávislosť zdravotných ses-
tier a ošetrovateliek. Ich práca bola náhle situovaná do subordinovanej po-
zície asistentiek lekárskych profesionálov. Domnievam sa, že Jane Addams 
sa na základe vlastných skúseností z univerzity obávala podobného osudu 
sociálnej práce, ak by sa stala subordinovanou („len“ aplikovanou) oblasťou 
sociológie. R. Dahle upozorňuje, že je potrebné analyzovať, ako boli ženy 
v minulosti (ale i v súčasnosti sú) v dôsledku profesionalizácie vyčleňované 
z privilegovaných pozícií. Aj Celia Davies (1995) zdôrazňuje dôležitosť rodo-
vej analýzy.22 Iba tým, že porozumieme, ako boli (sú) definované maskulini-
ty a femininity, dokážeme identifikovať prvky, ktoré pre ženy predstavovali  
(a dodnes predstavujú) bariéru pri presadzovaní sa v platenej, profesionálnej 
práci. Zároveň je však nutné identifikovať aj procesy exklúzie žien z „muž-
ských“ profesií (Witz 1992).
 Sociálna práca a  feministický politický aktivizmus sa v minulosti 
(podobne ako dnes) „obojsmerne“ ovplyvňovali: mnohé aktivistky z oblas-
ti sociálnej práce si uvedomili, že bez presadzovania politických ľudskopráv-

vých stereotypov, ale veľmi často aj celkom vedome – v snahe „udržať“ ich a motivovať ich pre 
prácu vo feminizovanom odbore. Znevýhodnené postavenie žien sa tak ešte prehlbuje v dôsledku 
tzv. „patriarchálnej dividendy“, ktorú muži „čerpajú“ už len z faktu svojho biologického pohlavia. 
Z patriarchálnej dividendy môžu mať osoh rovnako študenti sociálnej práce, ako aj profesionáli, 
keď sa ich úspechy pripisujú talentu či nadaniu, a neúspechy sa zľahčujú. V prípade dievčat sa za 
úspechom vidí skôr pracovitosť. Podobný jav je všeobecne známy zo všetkých edukačných pro-
stredí ‒ od základných škôl až po univerzity. Vo feminizovaných odboroch sa znásobuje. 
21/ Addams vychádzala z vlastnej akademickej skúsenosti. Vytvorenie špecifickej profesie sociál-
nej práce malo za následok symbolické, ale i reálne vylúčenie žien zo sociológie (no aj z iných 
príbuzných odborov). Hoci historické záznamy ani biografie nepribližujú presné dôvody odcho-
du Jane Addams zo sociológie na Chicagskej univerzite, z jej presvedčenia, že sociálna práca je 
súčasťou sociológie, a nie samostatnou vednou oblasťou, môžeme usudzovať, že sa obávala zníže-
nia prestíže a hodnoty práce, ktorú ženy na poli sociálnej práce vykonali. 
22/ Rodová analýza využíva rod (gender) ako analytický nástroj. Rod vníma ako sociálny, kultúr-
ny a historický konštrukt, ktorý sa prejavuje v celej štruktúre spoločnosti – tak na individuálnej, 
štruktúrnej, ako aj symbolickej rovine. Je tak využiteľný na analýzu sociálnej štruktúry, normatív-
nych sociálnych vzťahov, distribúcie moci a pod. (viac o rode ako analytickom nástroji: Kiczková 
2000, 2001; Szapuová [s.a.]).
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nych požiadaviek rovnosti pre ženy bude ich snaha o profesionalizáciu so-
ciálnej práce obmedzovaná. Na druhej strane, mnohé feministky prvej vlny 
pochopili, že bez sociálnej práce nie je možné v  praxi realizovať politické 
požiadavky. Dokonca, ako uvádzajú Věra Novotná a Věra Schimmerlingo-
vá (1992, s. 30), „zakladateľky ženského hnutia považovali sociálnu prácu 
a rodiace sa nové zamestnanie za nástroj emancipácie žien“.
 Feministický prístup v sociálnej práci nie je teda možné vnímať ako 
„novinku“: naopak, je jedným z jej koreňov. Boli to práve sociálne pracovníč-
ky – feministky, ktoré si uvedomili potrebu hlbšieho výskumného zamerania 
na štruktúrne, predovšetkým sociálne a politické okolnosti vzniku sociálnej 
situácie, v  ktorej sa človek nachádza, ale aj na možnosti sociálnej zmeny, 
ktorá by takýmto situáciám predchádzala (porovnaj Hering, Waaldijk 2003; 
Lorenz 1994; Payne 2005). Začiatok dvadsiateho storočia priniesol zrod 
profesionálnych škôl pre sociálne pracovníčky. Vznikali v prostredí jednot-
livých štátnych celkov, no ich spolupráca prekračovala hranice. Vďaka femi-
nistickým aktivistkám sa rozvíjala medzinárodná spolupráca – organizovali 
sa konferencie a vznikali profesijné inštitúcie. 
 Priekopníčky ako Jane Addams (USA), ktorej Hull House slúžil 
ako miesto stretnutí, diskusií a  profilovania ženského hnutia do  konkrét-
nej podoby sociálnej práce; Alice Salomon (Nemecko), ktorá inšpirovala 
mnohé ďalšie nasledovníčky a  v  oblasti sociálnej práce a ženského hnutia 
presadzovala medzinárodnú spoluprácu; Ilse Arlt (Rakúsko), neúnavná 
profesionálka, ktorej záležalo na kvalite a odbornosti sociálnej práce; Jessie 
Taft23 (USA), ideologička ženského hnutia a  aktivistka v oblasti  sociálnej 
práce, ale aj mnohé ďalšie sa vo svojej práci podporovali a navzájom sa od 
seba učili. V rámci tejto siete vznikali aj prvé odborné kurikulá na vzdeláva-
nie sociálnych pracovníčok, ktoré si jednotlivé autorky vymieňali, spoločne 
o nich diskutovali a pre potreby svojich národných škôl ich dopĺňali. Všetky 
tieto významné ženy spoločne položili základy pre medzinárodne uznáva-
né štandardy profesie sociálnej pracovníčky a pracovníka. Zabezpečovali aj 
kvalitu ich odbornej prípravy. Medzinárodná sieť, ktorá vznikla vďaka ich 
úsiliu, nebola len formálnym združením. Bola živým prameňom inšpirácie, 
spolupráce a podpory. Vo svojej pôvodnej podobe pretrvala až do obdobia 
druhej svetovej vojny, ktorá spôsobila takmer jej úplný rozvrat24 (porovnaj 
Hering, Waaldijk 2003; Lorenz 1994; Payne 2005; Staub-Bernasconi 1999).

23/ Americká sociálna aktivistka a feministka (1882 – 1960).
24/ Mnohé zo zakladateliek sociálnej práce boli kvôli ženskému aktivizmu, ale predovšetkým 
pre svoj židovský pôvod, perzekvované. Niektoré zo zakladateliek museli prejsť do ilegality, 
prípadne emigrovali a  vo svojej práci pokračovali napríklad v  USA (Alice Salomon, Ilse Arlt  
a ďalšie).
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 4. Feminizmus 
 v (profesionalizovanej)  
 sociálnej práci
 Podobu sociálnej práce ako profesie formovali feministické akti-
vistky do takej miery, že si dovolím pre charakter, aký mala v prvej polovici 
dvadsiateho storočia, použiť názov „feministická sociálna práca“. Feminis-
tky formovali kritériá kvality sociálnej práce, obsahy kurikúl na vzdeláva-
nie v  sociálnej práci, iniciovali jej unifikovanú podobu prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce a organizovania konferencií, ale aj jej legislatívny 
rámec v jednotlivých krajinách.

 Vlastná profesia
 Ak hovoríme o sociálnej práci v čase jej zrodu, aktivistky sa v usi-
lovali najmä o uznanie sociálnej práce ako platenej práce, resp. ako samos-
tatne vymedzeného zamestnania. Hlavne v Európe, kde boli sociálne služby 
a sociálna starostlivosť do veľkej miery manažované štátom, museli sociálne 
pracovníčky vyvinúť značné úsilie, aby ich profesia bola uznaná (Payne 2005). 
Súčasťou tohto procesu bolo presadzovanie potreby odborného vzdelávania 
v oblasti sociálnej práce, ktoré by pripravovalo na výkon špecializovaných 
činností závislých na špecifických poznatkoch. S tým úzko súvisela potreba 
odlíšiť „profesionálnu“ sociálnu prácu od laických poskytovateľov sociálnych 
služieb a sociálnej starostlivosti alebo od dobrovoľníckych aktivít. Aby sa so-
ciálne pracovníčky mohli prezentovať ako profesionálky, bolo nevyhnutné 
vytvoriť určité kritériá, na základe ktorých by bolo takéto odlíšenie možné. 
Na tomto mieste zohrávali významnú úlohu štandardy kvality, ktoré vznikali 
konsenzom „odborného grémia“. Predstavovali ho profesijné združenia, or-
ganizácie alebo konferencie či sympóziá. Vo všetkých týchto oblastiach hrali 
významnú rolu sociálne pracovníčky – aktivistky, a predovšetkým feminis-
tky (porovnaj Matoušek, Šustová 2007; Payne 2005; Hering, Waaldijk 2003; 
Lorenz 1994).
 V  procese profesionalizácie sociálnej práce zohrala v  Európe vý-
znamnú úlohu Ilse Arlt (1876 – 1960). V roku 1910 na Medzinárodnom kon-
grese pre verejné a privátne sociálne zabezpečenie (International Congress for 
Public and Private Social Welfare) predniesla príspevok o aktivitách rakús-
kych žien v oblasti sociálnej starostlivosti, v ktorom požadovala profesionali-
záciu sociálnej práce prostredníctvom regulovania (vytvorenia štandardov) 
vedeckých poznatkov a kompetencií nevyhnutných na výkon práce. Súčas-
ťou jej návrhu bolo aj vytvorenie systému na hodnotenie týchto poznatkov 
tak, aby kvalita a úroveň sociálnej práce boli spoľahlivo garantované a aby 
sa vedecký pokrok v danej oblasti mohol efektívne aplikovať (Hering, Waal-
dijk 2003). V oblasti sociálnej práce neodmietala ani dobrovoľnícke aktivity, 
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naopak, výrazne ich podporovala. Zdôrazňovala však, že je potrebné určiť 
minimálnu úroveň profesionality.
 Vzťah profesionálnej sociálnej práce a  dobrovoľníctva riešila aj  
Alice Salomon (1872 – 1848). Hoci dobrovoľníčky a dobrovoľníci obohacujú 
sociálnu prácu o kontakt s inými profesiami a prinášajú originálne pohľady 
na metódy sociálnej práce či na sociálnu prácu samotnú, podľa A. Salomon 
bolo potrebné odlišovať profesionálny výkon sociálnej práce od dobrovoľníc-
kej činnosti. Za kľúčový rozlišovací znak považovala predovšetkým vzdelanie 
a dôraz kládla na etiku. V profesionálnej sociálnej práci, podľa A. Salomon, 
nie je priestor na moralizovanie, ale na pomoc (Kuhlmann 2009).
 Vznik sociálnej práce ako odbornej činnosti a  špecializovaného 
zamestnania by nebol možný bez úsilia týchto žien. Práve tieto aktivistky sa 
výrazne zaslúžili o rozvoj všetkých oblastí profesie – odborné školstvo a prí-
prava sociálnych pracovníčok (a neskôr aj pracovníkov), určenie štandardov 
kvality pre výkon povolania, podpora dobrovoľníckych aktivít a ich odlíšenie 
od profesionálneho výkonu sociálnej práce, vznik profesijných organizácií, 
ale aj samotný názov profesie.

 Profesijné organizácie
 Historické okolnosti vzniku profesijných organizácií a  združení 
boli v Európe a v angloamerickom prostredí značne odlišné.
 Profesionalizácia sociálnej práce v USA prebiehala v prostredí libe-
rálnej trhovej ekonomiky. Sociálna práca sa realizovala v rámci trhu služieb, 
kde bolo pre sociálne pracovníčky a pracovníkov nevyhnutné sa vymedziť 
voči ostatným poskytovateľom služieb. Otázka kvality služieb v  takto defi-
novanom prostredí bola zásadnou nielen pre klientelu, ale aj pre sociálne 
pracovníčky a pracovníkov samotných. Nájsť externé finančné zdroje bolo 
nevyhnutné zvlášť preto, že bolo nutné financovať služby, ktorých odbera-
teľmi boli ľudia v ťažkej životnej situácii. Proces profesionalizácie bol preto 
v USA zameraný predovšetkým na podporu dôvery spoločnosti (prijímate-
ľov služieb, donorov, ale aj širšieho prostredia) voči sociálnej práci (Szmagal-
ski 1999).
 S profesionalizáciou sociálnej práce v rámci trhovej ekonomiky sa 
spája aj kritika, že sa sociálna práce stáva komerčnou službou (hlavne v obdo-
bí druhej polovice dvadsiateho storočia, no prítomnosť tohto javu je možné 
identifikovať aj skôr, predovšetkým pod vplyvom psychologizujúcich teórií 
sociálnej práce). Ako upozorňujú Specht a Courtney (1994), tým, že sociálna 
práca vstúpila na trh ako „súkromná prax“, ale aj pod vplyvom psychoterapie 
a  rapídneho rozvoja medicínskej starostlivosti, sa mnohí sociálni pracov-
níci a  pracovníčky vzdialili pôvodnému poslaniu. Sociálne  pracovníčky  
a pracovníci tak boli vnímaní skôr ako „agenti“ posudzujúci situáciu klienta 
a klientky, než ako pomáhajúci. Tento trend je čiastočne prítomný dodnes, 
no nie je to iba v USA. V mnohých aspektoch sa objavuje aj v Európe, naj-

31

DIPLOMOVKA FIN FIN.idml   32 6.2.2014   11:15



mä v súvislosti s byrokratizáciou služieb sociálnej práce. Specht a Courtney 
(1994) preto vyzývajú, aby sa sociálna práca vrátila k pôvodnej praxi – po-
moci chudobným, slabým, sociálne znevýhodnených a pod.; aby (aj v duchu 
feministických tradícií) preferovala komunitnú prácu pred individuálnou. 
Autorky sú totiž presvedčené, že pre individuálnu prácu sú vhodnejšie po-
stupy socioterapie než sociálnej práce.25 Rovnako upozorňujú aj na potrebu 
prepojiť sociálnu práce a vzdelávanie dospelých, s cieľom rozvíjať svojpomoc 
a podporu.
 V Európe sa sociálna práca vyvíjala ako jeden z elementov sociál-
nej politiky. V rámci širšieho konceptu sociálneho štátu bola jedným z jeho 
nástrojov (resp. v  Nemecku bola jeho predchodkyňou). Verejná adminis-
trácia v Európe bola vďaka nej schopná (a oprávnená) kontrolovať „úlohy“ 
zadávané štátom alebo vyplývajúce zo štátom definovaných sociálnych záuj-
mov (Szmagalski 1999). Odlišný proces profesionalizácie mal za následok aj 
zásadne odlišnú podobu inštitucionalizácie sociálnej práce. Kým v Európe  
(s výnimkou Veľkej Británie) je sociálna práca viac-menej samostatnou 
profesiou, v USA sociálna práca zahŕňa aj mnohé ďalšie pomáhajúce profe-
sie (rôzne terapie, sociálna pedagogika,26 špeciálna pedagogika, ošetrovateľ-
stvo). Profesijné organizácie, ktoré vznikali v USA, sa neorientujú výhradne 
na sociálnu prácu, a „zastrešujú“ viacero pomáhajúcich profesií.27 Z niekto-
rých hľadísk je odlišné aj zameranie činnosti profesijných organizácií v USA 
a  Európe. Zatiaľ čo v  USA plnili predovšetkým úlohu garantov kvality, 
v Európe slúžili najmä na vzájomnú podporu a sieťovanie sociálnych pracov-
níčok a pracovníkov.

 Medzinárodné hnutie v sociálnej práci
 Už v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia mala sociálna práca 
v mnohých smeroch internacionálny charakter. Zakladateľky sociálnej práce 
využívali siete, ktoré vznikli v rámci prvej vlny feministického hnutia. Spočiat-
ku formulovali potrebu medzinárodnej spolupráce, vzájomného učenia 
a koordinácie krokov v oblasti profesionalizácie a vedeckého bádania v so-
ciálnej práci, najmä prostredníctvom medzinárodných konferencií. Jedným 
z prvých a zároveň najvýznamnejších podujatí bola prvá Medzinárodná kon-
ferencia sociálnej práce v Paríži (International Conference on Social Work, 8. – 
13. 7. 1928). Na ňu nadväzovali ďalšie konferencie, pri organizovaní ktorých 
zohrali veľkú úlohu Alice Salomon, Alice Masaryková, Helena Radlinská, 

25/ V  našich podmienkach sa socioterapia, resp. sociálna terapia, vníma ako súčasť sociálnej 
práce zameranej na zlepšenie vzťahov jednotlivca s jeho sociálnym prostredím. 
26/ Hoci aj v  niektorých európskych krajinách (Nemecko a  Poľsko) sa sociálna práca vyvíja-
la v úzkom kontakte so sociálnou pedagogikou a obe sú dodnes chápané ako úzko prepojené 
príbuzné disciplíny, rozlišujú sa a vytvárajú si aj vlastné profesijné organizácie. 
27/ Národná asociácia sociálnej práce (NASW) združuje rôzne profesie, nielen sociálnu prácu.
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ale aj ďalšie sociálne pracovníčky a ženské aktivistky. Už na prvej konferencii 
bola založená prvá, a dodnes najvýznamnejšia, medzinárodná organizácia – 
Medzinárodná federácia sociálnych pracovníčok a pracovníkov (International 
Federation of Social Workers, IFSW). Jednou z hlavných tém, ktorým sa táto 
organizácia venuje od svojho vzniku až doteraz, je etické rámcovanie sociál-
nej práce. Aj súčasný platný etický kódex sociálnej práce vznikol pod gesciou 
IFSW.
 Ako uvádza J. Levická (1999, s. 68), k najdôležitejším odkazom Ali-
ce Salomon patria myšlienky o zmenšovaní sa sveta: 

„Tým, že sa zväčšuje vzájomná prepojenosť medzi jednotlivými krajinami  
v oblasti ekonomickej, politickej, kultúrnej a pod., zväčšuje sa aj ich vzájomná 
závislosť jednej od druhej. [...] možnosti vzájomnej spolupráce medzi jednotliv-
cami či štátmi sa vyrovnávajú možnostiam boja jedného proti druhému. Závisí 
teda na voľbe, pre ktorú z možností sa rozhodnú ako jednotlivci, tak krajiny.“ 

 Alice Salomon tvrdí, že v  boji proti chorobám, extrémnej biede, 
nerovnosti a ďalším problémom je nevyhnutné zjednotiť všetky sily. Štáty aj 
jednotlivci sú, podľa nej, povinní pokúsiť sa tieto javy odstrániť, eliminovať 
utrpenie obetí a nahradiť spôsobené škody. Alice Salomon bola od vzni-
ku Medzinárodnej asociácie škôl sociálnej práce (International Association of 
Schools of Social Work) až do roku 1937 jej prvou prezidentkou. Svoje pôso-
benie musela ukončiť z dôvodu vzmáhajúceho sa antisemitizmu. V záujme 
zachovania asociácie na svoju pozíciu rezignovala.
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 5.Sociálna práca  
 ako (ženská) veda
 Sociálna práca si ako oblasť práce s ľuďmi – jednotlivcami, komu-
nitami, ale aj spoločnosťou ako celkom – nevyhnutne vyžaduje výskum, na 
základe ktorého by mohla svoje aktivity efektívne formovať a prispôsobovať 
reálnym potrebám. Diskusie o sociálnej práci ako vedeckej oblasti pretrvá-
vajú dodnes. Na Slovensku (ale aj v Čechách) sociálna práca ako akademická 
a vedecká disciplína ešte stále „bojuje“ o svoje uznanie. Na rôznych odbor-
ných fórach sa – predovšetkým od akademikov a akademičiek z prostredia 
sociológie a psychológie – objavujú výhrady voči jej „vedeckosti“. Opierajú sa 
o nepodložené tvrdenie, že sociálna práca nerealizuje základný výskum a ne-
využíva „vlastné“ výskumné metódy. Čo je v pozadí popierania vedeckosti 
sociálnej práce? Kde sú korene takéhoto prístupu?
 Argumentácia, že sociálna práca nie je „skutočnou“ vedou, vychá-
dza z dvoch rovín: zo zamerania výskumu a z výskumných metód.
 V  prvom prípade sa objavuje „zmierlivé“ tvrdenie, že sociálna 
práca síce nerealizuje základný výskum, ale je dôležitá na poli aplikované-
ho výskumu. Vzhľadom na všeobecne prijímanú akademickú hierarchiu, 
v  ktorej je z  hľadiska rozvoja vedy tým „najhodnotnejším“ výskumom zá-
kladný výskum, sociálna práca akoby „zaostávala“. Motiváciou pre výskum 
v sociálnej práci však nie je (len) samotné poznanie, ale hlavne jeho (možná) 
aplikácia v konkrétnej praxi (Thyer 2010).
 Argumentácia proti „vedeckosti“ sociálnej práce súvisí aj s  deji-
nami vedy samotnej, a  to najmä s  pozitivistickým vnímaním sociálnych 
a humanitných vied ako nasledovníčok prírodných vied. V rámci sociálnej 
práce, ktorá sa vyvíjala v USA, je to zjavné. Ako bolo spomenuté v predchá-
dzajúcej kapitole, kým v Európe profesionalizácia sociálnej práce prebieha-
la v  kontexte sociálnej politiky, v  USA bola sociálna práca „odkázaná“ na 
liberálny trh služieb. Potvrdzovanie „vedeckosti“ sociálnej práce bolo teda 
súčasťou dosahovania spoločenskej prestíže a dôveryhodnosti. Príprava na 
výkon profesie sociálnej práce, založená na vedeckých poznatkoch a reali-
zovaná na univerzitách, potvrdzovala vážnosť sociálnej práce. Výskumná 
tradícia sociálnej práce, ktorá sa zrodila v USA, tak mala priame prepojenie 
na pozitivistický prístup vo výskume. Ako uvádza Bruce A. Thyer (2010), 
v USA a  Veľkej Británii sa sociálna práca na konci devätnásteho storočia 
orientovala na „vedeckú filantropiu“. Prvá vedecká organizácia v oblasti so-
ciálnej práce a sociológie vznikla tiež v tomto prostredí. Už v roku 1865 bola 
založená Americká asociácia sociálnych vied (American Social Sciences As-
sociation, ASSA). Vychádzala z pozitivizmu Augusta Comta a vo výskume 
sa snažila využívať rovnaké nástroje ako prírodné vedy. V  roku 1879 sa  
z ASSA vyčlenila Konferencia charít (Conference of Charities), ktorá sama 
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seba označovala ako „fórum na komunikáciu ideí a hodnôt vedeckej charity“ 
(Thyer 2010). Feministický prístup však nedodržiaval zásady pozitivistic-
kej vedy dôsledne. Hoci v devätnástom a na začiatku dvadsiateho storočia 
ešte nebola dostatočne vypracovaná feministická teória vedy a feministická 
epistemológia,28 sociálne pracovníčky, ktoré sa zameriavali primárne na zlep-
šenie spoločenského poriadku, realizovali postupy, ktoré by sme dnešným 
jazykom mohli označiť ako „akčný výskum“ (sociálnu realitu analyzovali 
v kontexte prebiehajúcej pomoci). Samozrejmou súčasťou výskumnej praxe 
bola sociálna „objednávka“ výskumu. Výskum slúžil predovšetkým ako argu-
ment v rámci politického lobingu alebo ako východisko pre prax. Označenie 
sociálnej práce ako „aplikovanej vedy“ sa tak môže zdať opodstatnené. 
Jane Addams, zakladateľka a iniciátorka výskumu v Hull House, sa s týmto 
tvrdením stotožňovala. Jej obavy, že sociálna práca bude ako samostatná dis-
ciplína „vylúčená“ z možnosti podpory vedeckého bádania, sa potvrdzovali. 
Ako naznačujú Tina Maschi et al. (2012), v USA sa do dvadsiatych rokov 
dvadsiateho storočia sociálna práca od akademického výskumu odčleňova-
la. Sociálni pracovníci a pracovníčky sa paralelne s týmto procesom snažili 
sociálnu prácu etablovať ako vednú disciplínu. Niekoľko významných vedec-
kých úspechov sociálnej práce v USA, o ktoré sa v priebehu devätnásteho 
a  dvadsiateho storočia zaslúžili práve feministky, toto úsilie dokumentuje: 
v roku 1895 vydal Hull House publikáciu prezentujúcu výsledky rozsiahleho 
výskumu prisťahovalcov v Chicagu, Hull House Maps and Papers, Jane Ad-
dams v rokoch 1907 až 1916 publikovala šesť monografií a množstvo štúdií 
založených na výskume a opisujúcich výskumnú metodológiu, ktorú v Hull 
House používali. V roku 1912 vznikol na podnet výsledkov dlhodobého vý-
skumu, ktorý realizovala Julia Lathrop z Hull House, Americký úrad pre deti 
(U.S. Children’s Bureau). Úrad bol zodpovedný za zber a mapovanie situácie 
detí na lokálnej i národnej úrovni. Ďalšie členky Hull House, Grace Abbott 
a Sophonisba Breckenridge, začali vydávať vedecký časopis Social Service 
Review Journal. 
 Na potvrdení vedeckého statusu sociálnej práce však nepartici-
povali iba feministky: v roku 1884 bola založená Národná konferencia cha-
rít (National Conference of Charities and Correction, NCCC), ktorá bola  
v roku 1917 premenovaná na Národnú konferenciu sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok (National Conference of Social Workers, NCSW). Jane Addams 
sa v  roku 1909 ako prvá žena stala jej prezidentkou. V  roku 1865 vznikla 
Americká asociácia sociálnych vied (American Association of Social Sciences), 
ktorú založil Franklin Sanborn, generálny sekretár výboru charít v Massa-
chusetts. V roku 1894 vydal Amos Griswold Warner prácu Americké charity: 
Výskum filantropie a ekonomiky (American Charities: A Study of Philantro-

28/ Feministická epistemológia kritizuje pozitivistický koncept objektivity, vyzýva k redefinova-
niu racionality a poznania samotného. Spochybňuje nezaujatosť výskumu a interpretačné mož-
nosti nereflektovanej zaujatosti pozitivistickej vedy. 
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py and Economics), ktorá vychádzala z  rôznych metód skúmania chudoby. 
V roku 1921 získala Mary Richmond od Smith College čestný titul za prís-
pevok k ustanoveniu vedeckých základov sociálnej práce.

 Druhou výhradou je, že sociálna práca nedisponuje „vlastnými“ 
špecifickými metódami a teóriou, ale „iba“ využíva výskumné metódy a te-
órie vyvinuté v iných vedách – v sociológii, psychológii, prípadne pedagogi-
ke (Thyer 2010). V súvislosti so sociálnou prácou sa v našich podmienkach 
dodnes hovorí o troch „typoch“ výskumu a vedy (Repková 2011b). Výskum 
o sociálnej práci skúma samotnú sociálnu prácu, jej vývoj, aktuálny stav, ri-
ziká a bariéry. Ako jedna z mála disciplín kladie sociálna práca „samu seba“ 
ako predmet výskumu. Tento prístup prispieva k reflexii svojej vlastnej ob-
lasti. V súvislosti s potrebou ideového a hodnotového vymedzenia sociálnej 
práce, ktorá bola zdôraznená v prvej kapitole, je možné povedať, že takýto 
prístup je špecifikom sociálnej práce. Je to veda, ktorá vníma seba samu ako 
kultúrne, politicky a  ideologicky podmienenú. Druhou kategóriou je vý-
skum pre sociálnu prácu. Je to vlastne oblasť, ktorá, hoci realizovaná v rámci 
iných vied, môže byť pre sociálnu prácu prínosom tak v teórii, ako aj v praxi. 
V súlade s aktuálnymi trendmi môžeme konštatovať, že sociálna práca už od 
svojho vzniku integrovala multidisciplinárny prístup. Mnohokrát preto síce 
čelila spochybňovaniu vlastnej autonómie, no z  dnešného hľadiska „pred-
behla dobu“. Kvetoslava Repková (2011a) z  toho dôvodu o  sociálnej práci 
hovorí ako o reflexívnej disciplíne, v ktorej má teória a prax osobitý vzťah. 
Poslednou kategóriou, o ktorej K. Repková hovorí, je samotný výskum v so-
ciálnej práci. Ide o výskum, ktorý realizujú, iniciujú a riadia sociálni pracov-
níci a pracovníčky, pričom do úvahy berú špecifické postupy, ktoré sociálna 
práca využíva.
 Druhú výhradu je možné odmietnuť aj na základe poznania dejín 
sociálnej práce, napríklad s odkazom na špecifické metódy výskumu, ktorý 
realizovali vedkyne z Hull House. Ich spôsob vykazovania a zbierania dát pri 
výskume chudoby prevzalo aj sociologické pracovisko Chicagskej sociolo-
gickej školy, ktoré sa v časoch svojho rozkvetu venovalo výskumu chudoby aj 
na základe inšpirácie z výskumov Hull House a v spolupráci s jeho výskum-
níčkami. Úzka spolupráca sa realizovala najmä prostredníctvom jednej z ve-
dúcich osobností Chicagskej školy, Georga Herberta Meada (Addams 1912, 
2004).
 Vo všeobecnosti je zrejmé, že predstava sociálnej práce ako po-
máhajúcej profesie, ktorá je založená na súcite, podpore a  starostlivosti, je 
v rozpore s pozitivistickým konceptom nezaujatej vedy. Stereotypné atribúty 
ženskosti (obetavosť, emocionalita, empatia, starostlivosť) boli prekážkou 
uznania profesionality, odbornosti a efektivity sociálnej práce. Akoby „žen-
skosť“ sociálnej práce (založená skôr na jej charakteristikách ako na počte 
žien, ktoré ju vykonávajú) bola prekážkou uznania vedeckosti. 
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 Akým spôsobom však prispeli k rozvoju vedeckosti sociálnej práce 
feministické aktivistky?
 V USA mal na rozvoj sociálnej práce ako vedy najvýraznejší vplyv, 
najmä v  oblasti empirického výskumu, chicagsky Hull House. Výskumy 
z rokov 1893 – 1894, ktoré viedla Florence Kelley, porovnávali rozvoj detí, 
ktoré chodili do školy a  ktoré pracovali v  továrni. Dokázali jednoznač-
ne škodlivý vplyv detskej práce (Addams 1912). V roku 1895 Hull House 
zverejnil svoje výskumy v publikácii Hull House Maps and Papers. V knihe sa 
nachádzali aj teoretické a politické štúdie, ktoré editovala Jane Addams. Jej 
súčasťou však boli najmä mapy, ktoré ukázali rozdelenie imigrantov z osem-
nástich národnostných skupín, ktoré žili na území troch štvorcových míľ  
v okolí Hull House. Tento pozoruhodný výskum mal výrazný vplyv aj na 
rozvoj sociológie na Chicagskej univerzite. Mapovanie bolo využité ako 
štatistická metóda a odhalilo sociálnu skupinu, ktorá bola ešte dlho potom 
predmetom štúdia Chicagskej sociologickej školy (Addams 1912). Inovatív-
ne prístupy a poznatky, ktorými výskumníčky Hull House prispeli, predov-
šetkým k poznaniu chudoby v mestskom prostredí, by neboli možné bez ich 
záujmu o cieľovú skupinu a bez blízkeho kontaktu. Aj z tohto dôvodu je mož-
né prácu týchto žien považovať za priekopnícku – nielen v oblasti sociálnych 
vied, ale aj v sfére feministického výskumu.
 Vo vedeckom bádaní v oblasti sociálnej práce sa intenzívne angažo-
vali aj mnohé európske teoretičky. Ilse Arlt sa venovala aj ekonomicko-po-
litickým otázkam sociálnej starostlivosti a širším sociálnym, ekonomickým 
a  politickým súvislostiam chudoby. Na základe výsledkov svojho bádania 
formulovala hierarchiu potrieb, ktorá jej napomáhala identifikovať príčiny 
problémov, a zároveň bola nástrojom pomoci konkrétnemu klientovi či kli-
entke. Na rozdiel od Maslowovej hierarchie zohľadňovala hierarchia vytvo-
rená I. Arlt aj špecifiká sociálneho prostredia, ktoré malo vplyv na definíciu 
potrieb (Hering, Waaldijk 2003).
 Aj teoretické práce Alice Salomon predstavujú významný prínos 
k rozvoju sociálnej práce ako vedy. Išlo o jeden z prvých vedecky rozpraco-
vaných feministických prístupov v teórii sociálnej práce. Ako jedna z prvých 
teoretičiek sa A. Salomon venovala aj otázkam etiky v  sociálnej práci. Sú-
stredila sa predovšetkým na vymedzenie a metódy sociálnej práce. Pozor-
nosť zameriavala najmä na makroekonomické a  spoločenské faktory chu-
doby a  profesionálnu etiku sociálnej práce. A. Salomon zdôrazňovala, že 
pracujúce ženy trpia dvojitým útlakom – nielen od svojho zamestnávateľa, 
ale aj od svojho manžela. Takisto problematizovala prístup žien k plánova-
niu materstva (Kuhlmann 2008). Začiatkom tridsiatych rokov dvadsiateho 
storočia začala riešiť výskumný projekt zameraný na ekonomické a sociálne 
ohodnotenie práce žien v domácnosti. V otázkach etiky sociálnej práce sa in-
špirovala židovským konceptom Zadekah (forma praktickej spravodlivosti). 
Ovplyvnil nielen jej teoretické myslenie, ale aj praktickú sociálnu prácu.
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 Spochybňovanie vedeckosti sociálnej práce považujem za dô-
sledok nedostatočného poznania dejín sociálnej práce. Žiaľ, sociálna práca 
na Slovensku ešte vždy trpí komplexom „mladej vedy“.29 Základy vedeckého 
bádania v sociálnej práci (ktorá je nástrojom na pochopenie a riešenie so-
ciálnych problémov doby) však boli položené už dávno. Vďačíme za to aka-
demickému vzdelaniu mnohých „matiek sociálnej práce“, ich teoretickému 
zázemiu, inovatívnosti, ktorú feministická perspektíva do vedeckého báda-
nia prináša, a napokon aj ich osobnému zanieteniu a aktivizmu.

 Vzdelávanie v sociálnej práci
 Podobne ako v prípade dejín profesionalizácie sociálnej práce, aj vo 
vzdelávaní adeptiek a adeptov sociálnej práce identifikujeme už od počiat-
ku dva základné prvky – rozdiel medzi americkým a európskym prístupom  
k vzdelávaniu a medzinárodný charakter spolupráce.
 Potreba vzdelávania sociálnych pracovníčok a  pracovníkov sú-
visela s procesom profesionalizácie sociálnej práce. Už v devätnástom storočí 
existovalo v  tejto oblasti odborné vzdelávanie. Najskôr malo formu krát-
kodobých kurzov, neskôr sa vyformovalo do podoby vyššieho odborného 
vzdelávania. V Európe zaviedol v roku 1836 Theodor Fliedner vzdelávanie 
v materskom dome diakoniek. Jeho príklad nasledoval v roku 1850 Johann 
Wichern, ktorý pre diakoniu mužov otvoril vzdelávacie kurzy vychováva-
teľstva. V USA vznikali prvé kurzy v New Yorku, už od roku 1889. Od roku 
1898 vzdelávala svoje členky a členov prostredníctvom kurzov aj Spoločnosť 
charitných organizácií (Charity Organization Society) (Matoušek, Šustová 
2007; Novotná, Schimmerlingová 1992). 
 Prvé odborné školy sociálnej práce vznikali na prelome storočia 
hlavne v Európe: Amsterdam – 1896, Londýn – 1903, Liverpool – 1904, Ber-
lín – 1908. Začiatkom dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia bola založená 
škola sociálnej práce vo Viedni a Štokholme.
 Otázka formy a typu škôl, ktoré by mali ponúkať vzdelanie v ob-
lasti sociálnej práce, sa riešila inak v  USA, inak v  Európe (vo Veľkej Bri-
tánii vývoj kopíroval skôr USA). V USA sa systém vzdelávania sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov takmer od začiatku realizoval prostredníctvom 
vyššieho vzdelávania, s cieľom etablovať kurzy na univerzitách. Absolventky 
a  absolventi mohli po ukončení vzdelania získať titul bakalár/ka sociálnej 
práce (BSW), alebo magister/ka sociálnej práce (MASW). Ako prvú školu 
sociálnej práce otvorili v roku 1898 Newyorskú filantropickú školu (dnešná 
Škola sociálnej práce na Kolumbijskej univerzite). Spočiatku ponúkala šesť-

29/ Podľa môjho názoru ide o dôsledok znižovania relevantnosti, potrebnosti a odbornosti sociál-
nej práce v období komunistickej diktatúry. Sociálna práca sa v tom čase odmietala ako okrajová, 
ba až nepotrebná, pretože sa predpokladalo, že v socialistickej a komunistickej spoločnosti so-
ciálne problémy zaniknú. Hoci sa tak nestalo, dochádzalo k ich zneviditeľňovaniu (Šiklová 2007).
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mesačný kurz, no od roku 1910 mala aj dvojročný študijný program.30

 Prvé prepojenie školy sociálnej práce s  univerzitou sa v  Európe 
uskutočnilo vo Veľkej Británii. Pre potreby Spoločnosti charitných organizácií 
iniciovali Charles Loch a Octavia Hill pridruženie Londýnskej školy sociál-
nej práce k London School of Economics (1912). Vzápätí sa k univerzite pripo-
jila aj Liverpoolska škola. Spojenie však nebolo v tom čase príliš významné. 
Univerzity sa totiž do tvorby kurikúl a vyučovacieho procesu príliš nezapá-
jali. Sociálnu prácu vnímali skôr ako prípravu na povolanie než ako vedeckú 
oblasť.
 Prvé školy, ktoré absolventov a  absolventky pripravovali na vý-
kon sociálnej práce, vznikali v Európe už na prelome storočia. Ako však už 
bolo spomenuté, nemali štatút akademických inštitúcií. Napokon, v Európe 
vzdelávanie sociálnych pracovníčok mimo akademického prostredia nebolo 
znakom menšej pozornosti, ktorú by tejto oblasti odborníčky či  odborní-
ci venovali. Často išlo o  zámerné rozhodnutie. Napríklad Alice Salomon 
odmietala prípravu sociálnych pracovníčok na univerzitách preto, lebo sa 
obávala prílišného „teoretizovania“. Takisto odmietala byrokratizáciu vzdelá-
vania a konkurenčné prostredie, ktoré vnímala ako prekážku spolupráce. 
Škola, ktorú založila v Berlíne, slúžila výlučne pre ženy, pretože Salomon ako 
zástankyňa kultúrneho feminizmu verila, že ženy majú „špeciálny talent“ na 
starostlivosť. Prítomnosť mužov vnímala ako ohrozenie kooperatívnosti, ri-
ziko byrokratizmu a stratu dôrazu na starostlivosť (Payne 2005; Van Wormer 
2002).
 V roku 1912 založila Ilse Arlt vo Viedni prvú školu sociálnej práce 
v  Rakúsko-Uhorsku. Kurikulum sa zameriavalo na schopnosť študentiek 
(aj na tejto škole, takisto ako v  Nemecku, študovali iba ženy) rozpoznať 
mimoriadne situácie a analyzovať proces ponúkanej pomoci. Študentky sa 
sústredili na identifikáciu faktorov, ktoré podporujú, alebo brzdia ľudský rast 
a rozvoj. Následne v teoretickej aj praktickej rovine skúmali rôzne možnosti 
pomoci. Princípom vzdelávania bolo poznanie a porozumenie reálnym ži-
votným podmienkam a potrebám klientok a klientov, nie iba automatická 
aplikácia naučených postupov. Študentky mali byť schopné uvažovať kriticky, 
s ohľadom na špecifiká konkrétnej situácie. Čoskoro sa škola stala pracovis-
kom, ktoré pripravovalo profesionálne sociálne pracovníčky. Zároveň však 
bola základňou pre realizáciu výskumu v  oblasti sociálnej práce (Hering, 
Waaldijk 2003).
 Sociálne pracovníčky – feministky využili na formovanie vzdeláva-
nia v sociálnej práci aj svoje medzinárodné siete.
 O  medzinárodnej koordinácii procesu profesionalizácie svedčí aj 
skutočnosť, že už v čase svojho vzniku, v roku 1928, združovala Medzinárod-

30/ V tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia začali (v súvislosti s narastajúcim vplyvom psy-
chiatrie na sociálnu prácu) univerzity v USA pripravovať sociálne pracovníčky a pracovníkov na 
prácu s psychiatrickými pacientmi.
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ná asociácia škôl sociálnej práce (International Association of Schools of Social 
Work, IASSW) šesťdesiatštyri škôl v  štrnástich krajinách. Dôležitým pries-
torom pre diskusiu o obsahu vzdelávania, a zároveň významným faktorom 
unifikácie vzdelávania v sociálnej práci bola v roku 1928 Medzinárodná kon-
ferencia sociálnej práce v  Paríži (International Conference on Social Work). 
Proces unifikácie vzdelávania vyvrcholil v roku 1952 v USA, keď bola založe-
ná Rada pre vzdelávanie v sociálnej práci (Council on Social Work Education), 
ktorej hlavnou úlohou bolo analyzovať a  schvaľovať kurikulá a akreditovať 
vzdelávanie (Van Wormer 2002).
 Prvé školy sociálnej práce kombinovali teoretické štúdium a prak-
tické skúsenosti. Túto kombináciu dodnes vo svojich kurikulách presadzu-
je väčšina škôl sociálnej práce. Vedecký základ sociálnej práce vychádzal 
z  interdisciplinarity – kombinoval sociológiu, sociálnu politiku, psycholó-
giu, pedagogiku, právo, a v niektorých prípadoch aj zdravotníctvo, sociálne 
lekárstvo či sociálnu psychiatriu. Na viacerých univerzitách sa tento interdis-
ciplinárny prístup vyvinul do špecifickej vedy pre sociálnu prácu (Van Wor-
mer 2002; Payne 2005; Staub-Bernasconi 1999; Specht, Courtney 1994).
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 6. Feminizmus a sociálna práca  
 na východe Európy
 Európske dejiny sociálnej práce sa  v mnohých prípadoch obme-
dzujú výlučne na západnú Európu (najmä na Veľkú Britániu a Nemecko). 
Krajiny strednej, východnej a južnej Európy bývajú v „prehľadových“ či „vše-
obecných“ dejinách sociálnej práce často vynechané.
 Existujú minimálne tri dôvody, ktoré tento stav zapríčinili, resp. 
zapríčiňujú. Prvým dôvodom je zaostávanie týchto krajín za západnou 
Európou v  oblasti rozvoja industrializácie, liberálneho trhu a  služieb, no 
aj pomalší historický nástup demokratických vlád a sociálneho štátu (najmä 
v Rusku, ale aj v Rakúsko-Uhorsku a Taliansku).
 Druhým dôvodom sú politicko-geografické špecifiká týchto krajín. 
O  vývoji sociálnej práce v  mnohých európskych krajinách, predovšetkým  
v tých, ktoré v čase rodiacej sa sociálnej práce neexistovali samostatne, máme 
iba málo informácií. Množstvo archívnych dokumentov nie je na území 
týchto krajín dodnes k dispozícii.
 Ako príklad možno uviesť Poľsko, ktoré bolo do roku 1918 roz-
delené medzi Rusko, Prusko a Rakúsko; Litvu, Lotyšsko, Estónsko, ktoré boli 
až do roku 1918 súčasťou Ruska a neskôr sa stali súčasťou Sovietskeho zväzu; 
Bulharsko, ktoré bolo do roku 1879 súčasťou Osmanskej ríše31 či Srbsko, 
Chorvátsko a Slovinsko, ktoré – rovnako ako Česko a Slovensko – boli do 
roku 1918 súčasťou Rakúsko-Uhorska.
 Tretím dôvodom je, že mnohé krajiny strednej a východnej Európy 
po druhej svetovej vojne podliehali vplyvu Sovietskeho zväzu a jeho komu-
nistickej diktatúre. V krajinách, kde sa očakávalo, že socializmus a komu-
nizmus vyrieši všetky sociálne nerovnosti a  sociálne problémy, bol rozvoj 
sociálnej práce prakticky nemožný. Samotná jej existencia by totiž pripúšťala 
výskyt sociálnych problémov, a  teda aj zlyhanie komunistického modelu. 
Všetku zodpovednosť za sociálne zabezpečenie obyvateľov a  obyvateliek 
prevzal centralizovaný štát. Sociálna politika bola výlučne dielom komu-
nistických strán. Sociálna práca sa ohraničovala na administratívne úkony  
a prípadná sociálna starostlivosť sa zdôvodňovala ako dočasné riešenie po-
zostatkov kapitalizmu. 
 V niektorých krajinách sa sociálna práca rozvíjala, hoci len v sú-
vislosti s inými vednými disciplínami či pod zmeneným názvom – napríklad  
v Poľsku fungovala ako „sociálna pedagogika“,32 v našich podmienkach bola 

31/ V rokoch 1879 – 1908 vzniklo Bulharské kniežatstvo, následne premenované na Bulharské 
cisárstvo (do roku 1946).
32/ V Poľsku sa však sociálna práca od svojho počiatku rozvíjala v úzkom prepojení s pedagogi-
kou, predovšetkým so sociálnou pedagogikou – pod vedením Heleny Radlinskej.

41

DIPLOMOVKA FIN FIN.idml   42 6.2.2014   11:15



súčasťou sociálnej politiky a pod. (porovnaj Hering, Waaldijk 2003; Chytil 
2006; Kodymová, Šiklová 2007; Levická 1999; Lorenz 1994; Matoušek, Šus-
tová 2007; Novotná, Schimmerlingová 1992).
 Po páde komunistických režimov, od deväťdesiatych rokov dvad-
siateho storočia začína sociálna práca v  krajinách východnej a  strednej 
Európy znovu ožívať. Súčasťou tohto procesu je aj rozvoj dejín sociálnej 
práce, opätovné objavovanie vlastných koreňov. 
 V oblasti výskumu ženského hnutia vyšla v roku 2003 pod edičným 
vedením Sabine Hering a Berteke Waaldijk významná práca kolektívu auto-
riek s názvom Dejiny sociálnej práce v Európe (1900 – 1960): Ženy priekop-
níčky a  ich vplyv na rozvoj medzinárodných sociálnych organizácií (History 
of Social Work in Europe (1900 – 1960): Female Pioneers and Their Influence 
on the Development of International Social Organization). Publikácia doku-
mentuje etablovanie sociálnej práce v jednotlivých štátoch Európy, vrátane 
niektorých východoeurópskych krajín. Slovensko súčasťou tejto publikácie 
nie je, hoci aj v našom prostredí je možné feministické hnutie identifikovať 
ako jeden z dôležitých zdrojov sociálnej práce.

 Skôr, ako sa začne pátranie po feministických koreňoch v dejinách 
sociálnej práce na našom území (t. j. Slovensko ako súčasť Uhorska, neskôr 
Československo), je potrebné sa opäť vrátiť k definícii feminizmu a ženského 
hnutia. 
 Prvým významným ženským združením na našom území bol 
spolok Živena. Išlo o feministické združenie? Rozhodne nie. V  tejto orga-
nizácii sa však viaceré slovenské feministky skutočne stretávali. Historic-
ko-politický kontext, v  ktorom Živena svoju činnosť realizovala, vychá-
dzal z  prostredia národno-obrodeneckého hnutia. Ambro Pietor, iniciátor 
a  spoluzakladateľ Živeny, argumentoval v prospech existencie ženského 
spolku na Slovensku predovšetkým osvietenskými a národnými záujmami. 
Výraznou inšpiráciou preňho boli ženské spolky v Čechách, v ktorých sa pre-
sadzovala potreba vzdelávania žien ako prostriedku emancipácie národa. 
 Vzdelané, kultúrne a národne cítiace matky a manželky mali vy-
chovávať deti v národnom duchu a podporovať národovectvo manžela, ale 
aj ďalších ľudí v okolí. Ženy, ktoré Živenu spoluzakladali a ktoré sa aktívne 
zapojili do jej činnosti, však mali radikálnejšie požiadavky. Chceli vytvo-
riť priestor pre verejnú činnosť žien a možnosť sa zamestnať. Diskutovali 
o volebnom práve a politickej činnosti žien. Na stránkach časopisu Živena 
prinášal spolok informácie aj o  emancipačných snahách žien v  zahraničí, 
diskutovalo sa o volebnom práve žien a o feministických aktivistkách. 
 Primárnym cieľom však bolo národné pozdvihnutie a vzdelávanie 
dievčat. Ani takéto „umiernené“ požiadavky však nenašli jednoznačnú pod-
poru medzi všetkými mužmi, ktorí boli aktívni v národno-emancipačnom 
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hnutí.33 Pozícia ženského emancipačného hnutia v našom prostredí nebola 
teda jednoduchá. Dôvody výstižne opisuje Elena Maróthy-Šoltésová (1913, 
in Dudeková 2011, s. 283):

„nám na Slovensku, hoci sme v prostred Európy, prichodí pozerať sa na ňu 
[ženskú otázku] s akéhosi oddialeného stanoviska, preto, že u nás vlastnej, 
korennej ženskej otázky nebolo, lež jej vlny len od vonku nás zasiahly. […] 
Korennej ženskej otázky sme tu nemali z viacerých príčin, hlavne však preto, že 
u nás pre ňu nebolo pôdy. […] Dostavila sa k nám od vonku. A síce opačným 
poriadkom: najprv ako hotový fakt so svojimi novými, už do života vovádzaný-
mi vymoženosťami pre ženské, ku ktorým podľa cudzích vzorov hneď počalo sa 
prispôsobovať i ďalej sa prispôsobuje uhorské školstvo – a až za tým pokuľhá-
vajúc, pomaly dochádza k nám bližšia známosť o nej, o jej vnútornej podstate. 
Že ani potom veľkého ruchu nenarobila, medzi naše ženy hlbšie nevnikla, to 
vysvetlí sa práve horeuvedenými okolnosťami, ktoré, ako už rečeno, od počiatku 
nedodaly jej primeranej pôdy. I bezpochyby tiež tými okolnosťami dá sa aspoň 
zpolovice vysvetliť, že u nás so strany mužských bola ešte nepriateľskejšie od-
mietaná, ako inde – nakoľko sa predsa zjavila.“

 Slovenské ženy však aj napriek nepriaznivým okolnostiam udr-
žiavali intenzívne vzťahy s feministkami v iných častiach Rakúsko-Uhorska, 
najmä však s Češkami a Maďarkami. Aj Hana Gregorová, jedna z najradi-
kálnejších členiek Živeny, musela zdôvodňovať svoje kontakty s Maďarkami. 
Boli vnímané ako ohrozenie národných záujmov. 
 Najradikálnejším spolkom v Uhorsku bolo Feministické združenie 
(Feministák Egyesülete), založené v roku 1904 z iniciatívy Rózsy Schwimmer 
a Vilmy Glücklich. Podobne ako feministky v iných krajinách, aj ony hľadali 
oporu u  kolegýň v  medzinárodnom hnutí. Feministické združenie bolo od 
začiatku členskou organizáciou Medzinárodného združenia za volebné právo 
žien (International Woman Suffrage Alliance). Členky organizovali v spolu-
práci so Živenou prednášky aj na Slovensku a publikovali aj na stránkach 
Dennice. 
 Aj keď hlavným cieľom Živeny bolo vzdelávanie žien, spolok výraz-
ne prispel aj k rozvoju základov sociálnej práce. Prvá predsedníčka, Anna 
Pivková (od r. 1869), zdôrazňovala potrebu emancipácie žien. Druhá, Elena 
Maróthy-Šoltésová (od r. 1894), sa sústredila predovšetkým na školstvo. 
Tretia, Anna Halašová (od r. 1927), sa počas prvej svetovej vojny zaslúžila  
o vojnovú pomoc žien (napr. v lazaretoch).34 
 Vznik Československej republiky priniesol slovenským ženám 

33/ Už zľudovený príbeh o tom, ako si „baťko“ Vajanský odpľul pred spisovateľkou Hanou Gre-
gorovou a s odporom ju obišiel, vyjadruje postoj mnohých národovcov k verejnej angažovanosti 
žien.
34/ Červený kríž ju za to ocenil striebornou medailou.
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nové podmienky na ich prácu. „Boj“ žien sa zameral na otázky pracovných 
podmienok či starostlivosti o deti. Dôraz sa začal klásť aj na sociálnu prácu a 
na jej profesionalizáciu. Veľké úsilie smerovalo k založeniu jaslí pre pracujúce 
ženy (1922 v Martine).
 Slovenský vojnový štát znamenal pre Živenu viaceré obmedzenia. 
Zredukovala svoj program, stratila šestnásť pobočiek a jej členská základňa 
prišla o české a židovské ženy. Nanovo ožili aj predsudky voči emancipácii 
žien. O to aktívnejšie boli členky počas slovenského národného povstania: 
organizovali zbierky šatstva a potravín, pracovali v lazaretoch a nemoc-
niciach, mnohé dokonca bojovali v horách. Po skončení vojny Živene pred-
sedali Mária Pietrová, Zora Jesenská, Kata Trokanová, Oľga Ruppeldtová, 
Nina Wollmanová a ďalšie. Samostatná existencia Živeny však nevyhovovala 
komunistickej garnitúre. Spolok sa napokon spojil so Zväzom slovenských 
žien, čím sa skončilo jeho samostatné pôsobenie. V roku 1990 Živena oživila 
svoju činnosť. V súčasnosti však pôsobí iba na lokálnej úrovni.
 Vznik Československej republiky znamenal začiatok profesionali-
zácie sociálnej práce aj na Slovensku. O profesionalizáciu sociálnej práce na 
našom území sa významnou mierou zaslúžili absolventky Vyšší školy sociální 
péče, ktorú založili v roku 1918 Alice Masaryková a Anna Berkovcová. Prvé 
absolventky tejto školy totiž nemali možnosť sa pracovne realizovať. Sociálna 
práca sa zamieňala s ošetrovateľstvom a vychovávateľstvom. V rámci profe-
sijného združenia Organizace absolventek VŠSP vytvorili definíciu sociálnej 
práce, určili jej obsah a  rozhodli, že výkon tejto profesie vyžaduje vyso-
koškolské vzdelanie. Sociálne pracovníčky sformulovali tri podmienky pre 
kvalitný a odborný výkon sociálnej práce: profilovanie sociálnej starostlivosti 
ako samostatného pracovného odboru (evidovaného aj v systéme profesií); 
vybudovanie systému samostatného sociálneho školstva založeného na so-
ciálnych vedách a zodpovedajúceho skutočným potrebám sociálnej práce, 
ktoré by malo byť súčasťou systému vysokých škôl; hodnotenie sociálnej 
práce ako odborného výkonu (potreba kritérií kvality) (Kodymová, Šiklová 
2007). 
 Aj absolventky Vyšší školy sociální péče sa zapojili do prípravy prvej 
Medzinárodnej konferencie sociálnej práce v Paríži. Pod záštitou Alice Masa-
rykovej zorganizovali prípravný Československý sjezd sociální a zdravotní 
práce, ktorý slúžil ako príprava na toto podujatie.
 Ďalším dôležitým profesijným spolkom bola Organizácia sociál-
nych pracovníčok (OSP), ktorá sa zameriavala na viacero oblastí nevyhnut-
ných na podporu a profesionalizáciu sociálnej práce, ale i na zlepšenie sociál-
nej situácie členiek. Podporovali ďalšie vzdelávanie, inovatívne vzdelávanie, 
vzájomnú informovanosť (prevádzkovali odbornú knižnicu, organizovali 
prednášky, semináre, exkurzie, prekladali texty a i.), zostavovali a  aktuali-
zovali evidenciu voľných pracovných miest a  podporovali medzinárodnú 
spoluprácu, predovšetkým prostredníctvom organizácie stáží. Organizácia 
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sociálnych pracovníčok vydávala aj vlastný odborný časopis s názvom Sociál-
na pracovníčka. Vychádzal v rokoch 1932 – 1948.
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 So ženami, ktoré svojou prácou spoluzakladali sociálnu prácu, sa 
stretávame aj v učebniciach sociálnej práce. Väčšina faktov o ich pôsobení 
v tejto oblasti je dobre známa. Ako to však bolo i v prípade mnohých iných 
profesionálok, ich feministické východiská sa mnohokrát zamlčujú, alebo sa 
od ich pracovných aktivít striktne oddeľujú.
 Tieto ženy však svoju prácu nediferencovali podľa toho, či sa ve-
novali sociálnej práci, emancipačnej činnosti alebo iným aktivitám. Naopak, 
sociálnu prácu realizovali ako feministky. Toto ich východisko sa jasne od-
rážalo vo všetkých aspektoch práce: pri identifikácii problémov, stanovovaní 
cieľov, ale aj v metódach, prostriedkoch a použitých postupoch.
 Hoci by bolo možné uviesť mnoho významných žien, ktoré so-
ciálnu prácu a feminizmus prepájali, domnievam sa, že nasledujúci stručný 
prehľad aspoň niekoľkých z nich poslúži na demonštrovanie skutočnosti, že 
feminizmus má v sociálnej práci svoje neprehliadnuteľné miesto.

Matky sociálnej  
práce
Č
a
sť

 I
II
.
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Sociálna pracovníčka, sociologička, historič-
ka, humanistka a aktivistka za práva žien.

Je najvýraznejšou osobnosťou, ktorá v ČSR 
prepájala ženské hnutie so sociálnou prácu.
Prednášala problematiku ženských práv 
a  aktívne sa zasadzovala za volebné právo 
žien. V rokoch 1911 – 1912 sa spolupodieľa-
la na otvorení Sociologického seminára na 
Univerzite Karlovej a  stala sa vedúcou jeho 
praktickej sekcie. Bola poslankyňou Česko-
slovenského červeného kríža, založila Spoloč-
nosť pre starostlivosť o dieťa.

Alice Masaryková
(1879 – 1966)

Prvé kontakty s  profesionálnou sociálnou 
prácou získala v  USA (1904 – 1906), kde 
zbierala informácie a kontakty v oblasti žen-
ského hnutia. V tomto období ju ovplyvnil 
pobyt v Hull House a kontakty s  tamojšími 
aktivistkami. Prostredníctvom Mary McDo-
well, vtedajšej riaditeľky Hull House, spoz-
nala aj Jane Addams, ktorej myšlienky ju 
očarili. 
Po vypuknutí prvej svetovej vojny spolu 
s  Hanou Benešovou pomáhala organizá-
ciám poskytujúcim sociálne a zdravotné 
služby. V roku 1915 bola uväznená a obvine-
ná z vlastizrady. Jane Addams a Mary Mc-
Dowell, spolu s  českými krajanskými spol-
kami v USA, rozpútali úspešnú kampaň za 
jej oslobodenie. Ešte v tom istom roku prišli 
do Československa na jej pozvanie prispieť 
svojimi skúsenosťami z  profesionálnej so-
ciálnej práce aj kolegyne – aktivistky z Chi-
caga. 
Medzinárodný tím, v ktorom boli aj Ruth 
Crafword Mitchell a Mary Hurlbutt, 
uskutočnil v  Prahe prieskum sociálnych 
podmienok. Následne sa zameral na dve ak-
tivity: zostavenie adresára sociálnych agen-
túr a otvorenie letnej školy sociálnej práce.
V roku 1928 predsedala Výboru  
1. Medzinárodnej konferencie sociálnej práce 
v Paríži, a neskôr aj vo Frankfurte nad Moha-
nom (Límová 2002).
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Vedúca osobnosť ženského hnutia na Sloven-
sku, spisovateľka, redaktorka, publicistka, ak-
tivistka.

Organizovala emancipačné, kultúrne a  so-
ciálne hnutie slovenských žien, dievčenské 
školstvo a vydávanie časopisov pre ženy. 
Spolu s Teréziou Vansovou na Slovensku 
propagovala český časopis Ženský svět.
Od roku 1883 bola podpredsedníčkou,  
v rokoch 1894 – 1927 predsedníčkou a ne-
skôr čestnou predsedníčkou Spolku sloven-
ských žien Živena. Počas predsedníctva 
medzi jej hlavné ciele patrilo predovšetkým 
vzdelávanie dievčat a žien a rozvoj ženského 
školstva na Slovensku. V roku 1910 založila 
časopis Živena, ktorý prevažne sama redigo-
vala (Ďuranová a kol. 2003; Vrzgula 2003).
Podieľala sa na vzniku účastinného spolku 
Lipa (1910), ktorý podporoval prácu sloven-
ských výšivkárok a čipkárok. 
Na základe jej snáh bol založený Ústav Mila-
na Rastislava Štefánika v  Martine (1925 – 
1938). V  rámci neho vznikla v  roku 1926 
dvojročná sociálno-zdravotná škola. Bola to 
prvá verejná škola tohto druhu na Slovensku. 
Zasadzovala sa aj za podporu študentiek 
z  chudobného prostredia. Z Nadácie Žive-
ny, ktorú založila, mohli študentky čerpať 
finančnú podporu (Falisová 2006).

Americká vedkyňa a sociálna pracovníčka, 
pacifistka, feministka, zakladateľka Hull 
House a nositeľka Nobelovej ceny za mier 
(1931).

Na otázkach sociálnych reforiem, vrátane 
práv žien, spolupracovala s G. H. Meadom. 
Vo svojej práci kombinovala základné kon-
cepty symbolického interakcionizmu, teóriu 
kultúrneho feminizmu a pragmatizmus.
Pôsobila ako sociálna pracovníčka a bojov-
níčka proti obchodovaniu so ženami. Zasa-
dzovala sa za reguláciu pracovného času pre 
ženy pracujúce v továrňach. 
Pomohla založiť Národnú nadáciu ubytovní 
a susedských centier (The National Foundati-
on of Settlements and Neighborhood Centers, 
1911) a stala sa aj jej prvou prezidentkou. 
Bola jednou z vedúcich osobností hnutia 
za volebné právo a  pacifistického hnutia  
v Amerike. V roku 1915 sa podieľala na vy-
tvorení Medzinárodnej ženskej ligy za mier 
a slobodu (Women's International League for 
Peace and Freedom).

Elena Maróthy-Šoltésová
(1855 – 1939) 

Jane Addams
(1860 – 1935)
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Priekopníčka feministickej sociálnej práce  
v Nemecku.

Jej teoretické práce predstavujú úplne prvý 
vedecky rozpracovaný feministický prístup 
v teórii sociálnej práce. V roku 1906 získala 
v Lipsku titul PhD. za prácu na tému plato-
vých nerovností medzi ženami a mužmi. 
Venovala sa najmä vymedzeniu sociálnej 
práce a metódam sociálnej práce. Svoju 
pozornosť sústredila hlavne na makro-
ekonomické a  spoločenské faktory chudo-
by a na profesionálnu etiku sociálnej práce. 
Začiatkom tridsiatych rokov začala riešiť 
výskumný projekt zameraný na ekonomic-
ké a  sociálne ohodnotenie ženskej práce  
v domácnosti. 
V roku 1908 založila v Berlíne jednu z prvých 
škôl sociálnej práce. V rokoch 1929 – 1937 
bola prvou prezidentkou Medzinárodnej 
asociácie škôl sociálnej práce (Internati-
onal Association of Schools of Social Work). 
Založila prvú postgraduálnu školu sociálnej 
práce – Akadémiu sociálnej a  pedagogickej 
práce žien (Academy for Social and Pedagogi-
cal Work of Women) a stala sa jej prezident-
kou. Bola členkou predsedníctva Národnej 

rady žien (National Council of Women) a od 
roku 1909 tajomníčkou Medzinárodnej rady 
žien (International Council of Women).
Okrem feminizmu tvorila východisko jej 
práce najmä židovská tradícia. Ovplyvnila 
nielen jej teoretické myslenie, ale aj praktic-
ký výkon sociálnej práce.
Bola bojovníčkou proti akejkoľvek forme 
nespravodlivosti. Žiadala rovnaké práva 
pre mužov a  ženy, pre všetky triedy, etnic-
ké menšiny či iné znevýhodnené skupiny. 
Všímala si postavenie žien, dievčat, matiek, 
vdov a pracujúcich žien. Zasadzovala sa aj 
za  právo žien na kontrolu svojej sexuality 
a reprodukcie (Kuhlmann 2009).
Berlínska univerzita jej v  roku 1932 udelila 
čestný doktorát z medicíny za prínos a prácu 
v oblasti sociálnej hygieny. V roku 1937 bola 
nacistickým gestapom donútená emigrovať 
do USA. 

Alice Salomon
(1872 – 1948)

Rakúska ženská aktivistka, položila základy 
európskej sociálnej práce ako vedy.
 
Bola členkou Asociácie pre sociálne vzdelá-
vanie (Social Education Association), ktorá 
vznikla v roku 1901. V roku 1910 sa s pred-
náškou Aktivity rakúskych žien v  pros-
pech sociálneho blahobytu zúčastnila na 
Medzinárodnom kongrese pre verejné a  pri-
vátne sociálne zabezpečenie (International 

Ilse Arlt
(1876 – 1960)
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Congress for Public and Private Social Wel-
fare).
Študovala politickú ekonómiu a  sociálne 
vedy na univerzite vo Viedni. Neskôr praco-
vala ako vedecká asistentka Štatistického 
úradu rakúskeho štátu Steiermark. Vďaka 
svojim znalostiam a  úspechom dostala ako 
prvá žena ponuku stať sa inšpektorkou ob-
chodu a  priemyslu v  Rakúsko-Uhorsku. 
Funkciu však zo zdravotných dôvodov od-
mietla. Všetky tieto skúsenosti využila pri 
štúdiu chudoby a  vypracovávaní metód na 
jej elimináciu.
Vo svojej práci sa zameriavala predovšetkým 
na problém chudoby. Skúmala výskyt chu-
doby v Rakúsku, ale najmä okolnosti a príči-
ny jej vzniku, a aj jej dôsledky. Formulova-
la teóriu potrieb, v  rámci ktorej zohľadnila 
špecifiká sociálneho prostredia vo vzťahu  
k definícii potrieb (Hering, Waaldijk 2003).
Zdôrazňovala potrebu profesionalizácie 
sociálnych pracovníčok. Navrhla štandar-
dy a  reguláciu tvorby vedeckých poznat-
kov a  zručností nevyhnutných pre sociál-
nu prácu. Súčasťou jej práce bola snaha 
o zriadenie organizácie na evaluáciu odbor-
nosti a profesionalizácie sociálnej práce. 
V  roku 1912 založila prvú školu sociálnej 
práce na území Rakúsko-Uhorska.

Rakúska židovská feministka a sociálna akti-
vistka.

Zakladala útulky pre ženy, denné stacionáre 
a  sirotince. Bola významnou bojovníčkou 
proti obchodovaniu so ženami. Celý život sa 
zasadzovala za pomoc utečenkyniam, okrem 
iného aj prostredníctvom budovania den-
ných centier, ktoré poskytovali informácie 

Berta Pappenheim
(1859 – 1936)
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a pomoc. Venovala sa poradenstvu v oblasti 
zamestnania a pracovných príležitostí pre 
ženy.
V  roku 1904 založila Židovskú ženskú ligu 
(Jewish Women’s League), na čele ktorej stá-
la dvadsať rokov. Iniciovala, alebo priamo 
založila mnohé organizácie, ktoré poskyto-
vali feministické sociálne služby a  sociálnu 
starostlivosť. Jednou z  nich bola Spoločnosť 
pre starostlivosť o ženy (Care for Women So-
ciety). Ako súčasť prevencie prostitúcie a ob-
chodovania so ženami zriadila i  spoločnosť 
prispievajúcu na výživu pre ženy v núdzi.
Vo všetkých jej aktivitách sa prejavova-
lo zanietenie pre feminizmus, zmysel pre 
sociálnu spravodlivosť, ale aj dedičstvo ži-
dovskej kultúry. Tieto aspekty ovplyvnili aj 
tému jej divadelnej hry Práva žien (Women’s 
Rights), publikovanej v roku 1899, a motivo-
vali ju k zverejneniu nemeckého prekladu 
jedného z najvýznamnejších feministických 
diel prvej vlny feministického hnutia - Ob-
hajoba práv žien (A Vindication of the Rights 
of Woman, pôv. publikované v  r. 1792) od 
Mary Wollstonecraft. 
Po smrti sa stala vzorom pre nasledujúce 
generácie (židovských) žien nielen v Európe, 
ale aj v Amerike.
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Sociálna pracovníčka a  sociálna reformátor-
ka, aktivistka za práva žien.
 
Počas svojho života v Liverpoole sa začala 
zapájať do charitatívnej práce v chudobinci, 
kde sa stretávala hlavne s prostitútkami. 
Bojovala za skvalitnenie vyššieho vzdeláva-
nia pre ženy a stala sa predsedníčkou Rady 
pre vysoké školstvo v  severnom Anglicku 
(North of England Council for the Higher 
Education of Women).
Hlavným poľom jej pôsobnosti boli práva 
žien, a najmä prostitútok. V  roku 1868 vy-
dala prácu Vzdelávanie a zamestnanosť žien 
(The Education and Employment of Women). 
Poukázala v nej na to, že dievčatá z chudob-
nejších pomerov sú oproti chlapcom v nevý-
hode, keďže pre ne neexistuje žiadny ekviva-
lent učňovského vzdelania.  Upozorňovala, 
že práve z tohto dôvodu sú ženy často nútené  
zarábať si prostitúciou. Problematike práce 
žien sa venovala aj v ďalšej publikácii Práca 
a kultúra žien (Women's Work and Women's 
Culture). 
V roku 1869 sa podieľala na vzniku Národnej 
asociácie žien pre zrušenie zákona o nákaz-
livých chorobách (Ladies National Associati-
on for the Repeal of the Contagious Diseases 
Act). Stala sa vedúcou osobnosťou kampane 
proti tomuto zákonu, ktorý šikanoval prosti-
tútky, no viktimizoval aj iné ženy.
J. Butler bojovala aj proti detskej prostitúcii. 
V roku 1875 sa jej podarilo presadiť, aby sa 
vek sexuálnej zrelosti dievčat posunul z  13 
na 16 rokov.

Josephine Butler
(1828 – 1906)
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 V  publikácii, ktorú ste práve dočítali, som sa pokúsila predstaviť 
rozmanitosť feministického prístupu v histórii sociálnej práce. 
 Verím, že zásadné úspechy v  procese profesionalizácie sociálnej 
práce dosiahli feministky predovšetkým vďaka vzájomnej spolupráci a efek-
tívnej (z dnešného pohľadu „globálnej“) sieti, ktorú si vybudovali so záme-
rom zrovnoprávniť ženy a zlepšiť ich sociálnu situáciu. 
 Prispeli k vzniku základov vzdelávania v sociálnej práci, pracovali 
s  jednotlivcami i so skupinami a rozvíjali aktivity, ktoré by sme dnešnými 
slovami mohli nazvať „sociálna komunitná práca“. Práve tá môže byť pre 
súčasnú sociálnu prácu najväčšou inšpiráciou.
 Výskum, ktorý tieto feministické sociálne pracovníčky realizovali, 
sa zameriaval na širší sociálny kontext. Zohľadňoval nielen pohlavie, sociál-
ne postavenie, triedu, ale aj etnicitu či národnosť klientok a klientov.
 Spolu s  niektorými z  týchto sociálnych pracovníčok zdieľam 
presvedčenie, že dlhodobé, či dokonca trvalé zlepšenie sociálnej situácie 
jednotlivcov nie je bez zmeny spoločnosti možné. Verím, že praktický vý-
kon sociálnej práce, založený na kritickom výskume, je od politickej aktivity 
neoddeliteľný.
 Ženy pochopili význam boja za svoje práva aj v dôsledku skúsenos-
tí z hnutia za profesionalizáciu sociálnej práce. Keď ich hlas nebol vypočutý 
a ich názory neboli akceptované, ich práca nebola braná vážne. Potvrdila sa 
skutočnosť, že kým nebudú mať v spoločnosti rovnoprávne postavenie, len 
ťažko presadia uznanie svojej práce.

Záver
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 Feministická perspektíva v  sociálnej práci predstavuje nielen 
kľúčový faktor jej profesionalizácie, ale aj jej vedeckého rozvoja. Vhodnejšie, 
ako diskutovať o opodstatnenosti feministickej perspektívy v sociálnej práci 
je, podľa môjho názoru, nadviazať na tradície, ktoré feminizmus v sociálnej 
práci založil, a samozrejme, ich ďalej aj obohacovať a rozvíjať. Na Slovensku, 
ale aj v Čechách a ďalších „postkomunistických“ krajinách, kde bolo auto-
nómne ženské hnutie prerušené, je to nanajvýš potrebné.
 Feminizmus v sociálnej práci nie je žiadnou „novinkou“. Naopak, 
feministické hnutie je zdrojom, ale aj hybnou silou rozvoja sociálnej práce. 
Dovolím si uviesť argumentáciu iných:

„V oboch smeroch, vo svojej histórii i prístupe, je sociálna práca už vo svojej 
podstate feministická. [...] Paralely medzi feministickým myslením a sociálnou 
prácou je možné nájsť v ich presvedčení, že osobné je politické a naopak; prob-
lémy viac ako v samotných znevýhodnených spočívajú v štruktúre spoločnosti. 
[...] Obe perspektívy – feministická, aj perspektíva sociálnej práce – hľadajú 
premostenie priepasti medzi osobným a politickým prostredníctvom procesu 
posilňovania. Obidve zároveň čelia všetkým formám inštitucionálneho útlaku.“ 
(Van Wormer 2002, s. 30)

 Verím, že feministická perspektíva v sociálnej práci, ktorú som na-
črtla, je inšpirujúca a motivujúca nielen pre mňa osobne, ale môže takou byť 
aj pre ďalšie sociálne pracovníčky a pracovníkov.
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 Sociálna práca a hnutie za jej profesionalizáciu má búrlivú históriu. 
Uznanie sociálnej práce ako profesionálnej činnosti čelilo viacerým barié-
ram. Skutočnosť, že medzi poskytovateľmi sociálnej starostlivosti prevažo-
vali ženy, mala na tento proces výrazný vplyv. Nerovnoprávne postavenie, 
ktoré mali ženy v devätnástom storočí, malo vplyv aj na vnímanie sociálnej 
práce ako profesie. Spochybňovanie rovnosti žien a  mužov sa odrazilo aj 
v spochybňovaní hodnoty, kvality a profesionality sociálnej práce, vykonáva-
nej predovšetkým ženami. Porozumenie procesu a okolnostiam etablovania 
sociálnej práce môže viesť k porozumeniu súčasnej podoby sociálnej práce. 
 Walter Lorenz (1994) identifikuje tri hlavné zdroje modernej so-
ciálnej práce: kresťanskú tradíciu starostlivosti a lásky k blížnemu, humanis-
tickú orientáciu ako filantropiu a  ženské hnutie. Vplyv ženského hnutia 
na formovanie sociálnej práce je nepopierateľný. Zvlášť, ak máme na mys-
li profesionalizáciu a inštitucionalizáciu sociálnej práce – ako vedy, aj ako 
profesie. Dokonca, ako uvádza Johannes Schilling (1999), názov sociálnej 
práce ako profesie má svoj pôvod práve v ženskom hnutí. V rámci všetkých 
troch zdrojov či pilierov sociálnej práce zohrávali ženy významnú úlohu. 
Ženské hnutie za profesionalizáciu sociálnej práce je tak jedným z kľúčových 
prvkov, ktoré ovplyvňovali jej podobu. V rámci histórie sociálnej práce to 
boli predovšetkým ženy, ktoré sa angažovali ako dobrovoľníčky - na poli 
charitatívnej činnosti, v  humanisticky orientovaných „dámskych kluboch“, 
ale aj v rámci reformovaných cirkví ako diakonky (Lorenz 1994; Hering, Wa-
aldijk 2003). Okrem toho, sociálna práca bola jednou z mála profesií, ktoré 

RESUMÉ
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boli v  minulosti prístupné ženám. Prvé vznikajúce organizované svojpo-
mocné skupiny boli v minulosti tiež spojené s prácou a  spoluprácou žien. 
Medzi prvé svojpomocné skupiny patrili napríklad svojpomocné skupiny 
prostitútok, založené na vzájomnú pomoc, ochranu a informovanosť. Ženské 
hnutie v sociálnej práci sa v devätnástom a na začiatku dvadsiateho storočia 
prelínalo s feministickým hnutím, a neskôr aj s robotníckym hnutím (Lorenz 
1994). Ženy pochopili význam boja za svoje práva aj v dôsledku skúsenosti 
z hnutia za profesionalizáciu sociálnej práce. Keď ich hlas nebol vypočutý, 
ich práca nebola braná vážne a názory akceptované, zistili, že bez uznania ich 
postavenia v spoločnosti nie je možné presadzovať uznanie ich práce. 
 Pokúsila som sa preto ukázať, aký význam malo ženské hnutie 
pre proces profesionalizácie sociálnej práce v  jeho kľúčových oblastiach: 
vzdelávanie, tvorba štandardov kvality, inštitucionalizácia, ale aj výskum či 
medzinárodná spolupráca. Spomedzi mnohých významných žien som bliž-
šie predstavila len niektoré, hoci by mohli byť vymenované i ďalšie. V Európe 
to boli najmä Berta Pappenheim (rakúska feministická aktivistka, 1859 – 
1936), Josephine Butler (britská feministka a sociálna pracovníčka, 1828 – 
1906), Helena Radlinská (poľská sociálna pedagogička, 1879 – 1954), Rózsa 
Bédy-Schwimmer (maďarská feministická aktivistka, 1877 – 1948) a ďalšie. 
V Spojených štátoch amerických medzi inými aj Sophonisba Breckinridge 
(americká sociálna aktivistka, 1866 – 1948), Alzina Stevens (americká robot-
nícka a ženská aktivistka, 1849 – 1900), Alice Hamilton (americká aktivistka, 
odborníčka na pracovné podmienky a zdravotníctvo, 1869 – 1970) a mnohé 
iné. Jedinečným príkladom úzkeho prepojenia feminizmu a sociálnej práce 
je Hull House v Chicagu, z ktorého vzišlo mnoho kľúčových osobností ame-
rických dejín. Z hľadiska sociálnej práce a feministického hnutia je v prípade 
Hull House možné jednoznačne hovoriť o svetovom význame. Preto som to-
muto ohromujúcemu projektu venovala väčšiu pozornosť. Začala som však 
úvahou o vnímaní sociálnej práce ako „ženskej profesie“, ktoré pretrváva do-
dnes. Feministická tradícia v sociálnej práci pochádza od žien, ktoré sociálnu 
prácu etablovali, avšak nie je samozrejmým dôsledkom prevahy žien v tomto 
odbore. 
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 Sociálna práca – „ženská“ práca
 Sociálna práca je jednou z  profesií, ktoré sú vnímané ako „žen-
ské“. V tejto súvislosti je možné identifikovať viacero dôvodov. Uviedla som 
len niektoré z nich. Sústredila som sa pritom na dve oblasti: v prvom rade 
išlo o stereotypné vnímanie ženskosti v úzkom prepojení so starostlivosťou. 
V  tejto oblasti existovali diskusie aj medzi samotnými feministkami, a  ich 
stanoviská neboli jednoznačné. Druhou oblasťou bola feminizácia odboru 
a dôsledky, ktoré táto skutočnosť prináša. Sociálna práca od svojho počiatku 
bola doménou žien, a tento jav je prítomný i dnes. 
 Predstava ženskej práce, „prirodzene“ založenej na starostlivosti 
a pomoci druhým, pretrváva dodnes. Takéto vnímanie sa odvíja predovšet-
kým od konceptu materstva ako „prirodzeného“ všetkým ženám, bez ohľadu 
na to, či matkami reálne sú, alebo nie sú. Sociálna práca ako pomáhajúca 
profesia tak otvára priestor aj pre tieto úvahy. Aj medzi priekopníčkami so-
ciálnej práce sa objavuje chápanie sociálnej práce ako domény žien. Octavia 
Hill35 zdôrazňuje dokonca povinnosť žien, ktoré nemajú rodinu, pomáhať 
druhým, starať sa o nich, a tak realizovať svoje „materstvo“. Na jednej strane 
táto (stereotypná) argumentácia podporovala uznanie platenej práce žien 
v  pomáhajúcich pozíciách a  otvárala pre ne možnosť získať zamestnanie, 
zároveň však bola bariérou pre uznanie sociálnej práce ako „plnohodnotné-
ho“ zamestnania, porovnateľného s inými profesiami. 
 Sociálnu prácu ako profesiu vyhradenú pre ženy vnímali (a niekedy 
presadzovali) aj feministické priekopníčky sociálnej práce. Postoj k tomuto 
problému ovplyvňovali ich odlišné teoretické východiská. Kým zástankyne 
kultúrneho feminizmu (napr. Alice Salomon,36 Jane Addams37) s  touto ar-
gumentáciou súhlasili, a dokonca ju využívali v prospech úsilia o uznanie 
sociálnej práce ako profesie „vyhradenej“ resp. otvorenej pre ženy, feministky 
s marxistickým zázemím (napr. Florence Kelley,38 Mary McDowell39) alebo 
liberálky (Ilse Arlt,40 Alice Masaryková41) takúto argumentáciu odmieta-
li. Všetky si však veľmi dobre uvedomovali nevýhody, ktoré takéto, z  po-
hľadu aktuálnej feministickej argumentácie stereotypné, vnímanie sociálnej 
práce prinášalo. Nízky status a nízke finančné ohodnotenie sociálnej práce 
pretrváva dodnes. Sociálna práca tak vďaka stereotypným konceptom žen-
skosti a asymetrickým rodovým vzťahom čelí rovnakým znevýhodneniam, 

35/ Britská sociálna reformátorka (1838 – 1912). Zaslúžila sa o výstavbu sociálnych bytov, obec-
ných bytov a venovala sa aj kvalite životného prostredia v mestách, predovšetkým v robotníckych 
štvrtiach. Silné kresťanské cítenie prejavovala pri všetkých svojich aktivitách. 
36/ Nemecká priekopníčka feministickej sociálnej práce (1872 – 1948).
37/ Americká feministická teoretička, sociologička a  sociálna reformátorka, zakladateľka Hull 
House (1860 – 1935).
38/ Americká sufražetka a aktívna marxistka, členka socialistického hnutia (1859 – 1932).
39/ Americká sociálna aktivistka (1854 – 1936). 
40/ Rakúska ženská aktivistka, položila základy európskej sociálnej práce ako vedy (1876 – 1960).
41/ Zakladateľka sociálnej práce v Československu (1879 – 1966).
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spochybňovaniu, podceňovaniu a neadekvátnemu statusu, bez ohľadu na to, 
či sú jej nositeľmi a  realizátormi muži alebo ženy. Problém nízkej prestíže 
sociálnej práce ako „ženskej“ profesie vnímala aj Mary Richmond.42 Riešenie 
videla v širšom zapojení mužov do kľúčových pozícií, čím podľa nej môže 
sociálna práca dosiahnuť moc a prestíž. Mary Richmond, ale aj ďalšie aktivis-
tky túto skutočnosť často pripomínali – hlavne v diskusiách so zástankyňami 
kultúrneho feminizmu (Hering, Waaldijk 2003). Aj tieto historické vplyvy 
viedli k  pretrvávaniu vertikálnej rodovej segregácie v  súčasnej sociálnej 
práci.
 Vzájomné ovplyvňovanie sociálnej práce a feministického politic-
kého aktivizmu prebiehalo „obojsmerne“: mnohé aktivistky v sociálnej práci 
si uvedomili, že bez presadzovania politických ľudskoprávnych požiadaviek 
rovnosti pre ženy je ich snaha o presadenie sociálnej práce ako profesie ob-
medzovaná. Na druhej strane, mnohé feministky prvej vlny videli, že bez so-
ciálnej práce nie je možné politické požiadavky realizovať v praxi. Dokonca, 
ako uvádzajú Věra Novotná a Věra Schimmerlingová (1992, s. 30), „zaklada-
teľky ženského hnutia považovali sociálnu prácu a rodiace sa nové zamestnanie 
za nástroj emancipácie žien“. 
 Feministický prístup v  sociálnej práci nie je „novinkou“, ale je 
jedným z jej koreňov. Boli to práve sociálne pracovníčky – feministky, ktoré si 
uvedomili potrebu hlbšieho výskumného zamerania na štruktúrne, predov-
šetkým sociálne a  politické okolnosti vzniku sociálnej situácie, v  ktorej sa 
človek nachádza, ale aj na možnosti sociálnej zmeny, ktorá by takýmto situ-
áciám predchádzala (porovnaj Hering, Waaldijk 2003; Lorenz 1994; Payne 
2005). Začiatok dvadsiateho storočia priniesol zrod profesionálnych škôl pre 
sociálne pracovníčky, predovšetkým v  prostredí jednotlivých štátnych cel-
kov. Ich spolupráca však prekračovala hranice. Vďaka feministickým akti-
vistkám sa rozvíja medzinárodná spolupráca – organizácia konferencií, ale 
aj profesijných inštitúcií. Významné priekopníčky ako Jane Addams (USA), 
ktorej Hull House slúžil ako miesto stretnutí, diskusií a profilácie ženského 
hnutia do  konkrétnej podoby sociálnej práce, Alice Salomon (Nemecko), 
ktorá inšpirovala mnohé ďalšie nasledovníčky a presadzovala medzinárodnú 
spoluprácu tak v  oblasti sociálnej práce, ako aj ženského hnutia, Ilse Arlt 
(Rakúsko), neúnavná profesionálka, ktorej záležalo na kvalite a odbornosti 
sociálnej práce, Jessie Taft43 (USA), ideologička ženského hnutia a aktivistka 
v sociálnej práci a mnohé ďalšie sa od seba navzájom učili a vo svojej práci sa 
podporovali. V rámci tejto siete boli vytvárané aj prvé odborné kurikulá pre 
vzdelávanie sociálnych pracovníčok, ktoré si jednotlivé autorky vymieňali, 
spoločne o nich diskutovali, dopĺňali ich pre potreby svojich národných škôl. 
Postupne tak položili základy medzinárodne uznávaných štandardov profe-

42/ Americká humanistka, vedúca osobnosť profesionálnej sociálnej práce (1861 – 1928).
43/ Americká sociálna aktivistka a feministka (1882 – 1960). 
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sie sociálnej pracovníčky a pracovníka a zabezpečovali kvalitu ich odbornej 
prípravy. Medzinárodná sieť, ktorá vznikla vďaka ich úsiliu, nebola len for-
málnym združením, ale živým prameňom inšpirácie, spolupráce a podpo-
ry. V tejto podobe pretrvala až do čias druhej svetovej vojny, ktorá takmer 
znamenala jej rozvrat44 (porovnaj Hering, Waaldijk 2003; Lorenz 1994; Pay-
ne 2005; Staub-Bernasconi 1999).

 Profesionalizácia sociálnej práce – „matky zakladateľky“
 Chápanie sociálnej práce ako profesie súviselo s naplnením viace-
rých atribútov profesionality.45 V prvom rade išlo o existenciu sociálnej práce 
ako platenej práce, resp. ako samostatne vymedzeného zamestnania. Predov-
šetkým v Európe, kde boli sociálne služby a sociálna starostlivosť do veľkej 
miery manažované štátom, museli sociálne pracovníčky vyvinúť značné úsi-
lie pre uznanie svojej profesie (Payne 2005). Súčasťou tohto procesu bolo pre-
sadzovanie potreby odborného vzdelania v oblasti sociálnej práce, ktoré by 
pripravovalo na výkon špecializovaných činností závislých na špecifických 
poznatkoch. S tým úzko súvisela potreba odlíšenia „profesionálnej“ sociálnej 
práce od laického poskytovania sociálnych služieb či sociálnej starostlivosti. 
Pre potreby prezentácie sociálnych pracovníčok ako profesionálok bolo ne-
vyhnutné vytvoriť určité kritériá, na základe ktorých by bolo takéto odlíšenie 
možné. Na tomto mieste zohrávali významnú úlohu „štandardy kvality“, 
vznikajúce konsenzom „odborného grémia“, ktoré predstavovali profesijné 
združenia, organizácie či konferencie alebo sympóziá. Vo všetkých týchto 
oblastiach zohrali významnú úlohu sociálne pracovníčky – ženské aktivistky 
(porovnaj Matoušek, Šustová 2007; Payne 2005; Hering, Waaldijk 2003; Lo-
renz 1994).
 Významnú úlohu v procese profesionalizácie sociálnej práce mala 
v Európe Ilse Arlt (1876 – 1960). V roku 1910 na Medzinárodnom kongrese 
pre verejné a privátne sociálne zabezpečenie (International Congress for Public 
and Private Social Welfare) predniesla príspevok o aktivitách rakúskych žien 
v oblasti sociálnej starostlivosti Theses about Social Welfare Activities of Wo-
men in Austria, v ktorom požadovala profesionalizáciu sociálnych pracov-
níčok prostredníctvom regulovania (vytvorenia štandardov) nevyhnutných 
vedeckých poznatkov a kompetencií pre výkon ich práce. Súčasťou jej návrhu 
bolo aj vytvorenie systému na hodnotenie týchto poznatkov tak, aby kvalita 
a úroveň sociálnej práce bola spoľahlivo garantovaná a aby vedecký pokrok 

44/ Mnohé zo zakladateliek boli perzekvované kvôli ich ženskému aktivizmu, ale predovšetkým 
pre židovský pôvod. Niektoré zo zakladateliek boli nútené prejsť do ilegality alebo emigrovať. Vo 
svojej práci pokračovali predovšetkým v USA (Alice Salomon, Ilse Arlt a i.).
45/ Profesionalizáciu chápem ako proces, ktorý má dva ciele: uznanie sociálnej práce ako samos-
tatnej, špecializovanej profesie (vrátane systému vzdelávania, štandardov kvality, profesijných 
organizácií) a dosiahnutie profesionality sociálnych pracovníčok a pracovníkov (dosiahnuté te-
oretické a odborné vzdelanie, ale aj zručnosti nevyhnutné pre výkon sociálnej práce na úrovni 
kvality stanovenej odbornými kritériami - štandardmi). 
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v  danej oblasti mohol byť efektívne aplikovaný (Hering, Waaldijk, 2003). 
Zároveň však neodmietala dobrovoľnícke aktivity v oblasti sociálnej práce. 
Naopak, výrazne ich podporovala, avšak zdôrazňovala potrebu minimálnej 
úrovne profesionality v oblasti sociálnej práce poskytovanej odborníčkami. 
 Otázku vzťahu profesionálnej sociálnej práce a  dobrovoľníctva 
riešila aj Alice Salomon (1872 – 1848). Hoci dobrovoľníčky a dobrovoľníci 
obohacujú sociálnu prácu o kontakt s inými profesiami, prinášajú originálne 
pohľady na metódy sociálnej práce a na sociálnu prácu samotnú, podľa Salo-
mon je potrebné odlišovať profesionálny výkon sociálnej práce od dobrovoľ-
níckej činnosti. Kľúčovým rozlišovacím znakom je predovšetkým vzdelanie. 
Veľký dôraz kladie aj na oblasť etiky v profesionálnej sociálnej práci. V profe-
sionálnej sociálnej práci nie je priestor pre moralizovanie, ale pre pomoc 
(Kuhlmann 2009).
 V  podmienkach Československa sa o  profesionalizáciu sociálnej 
práce výraznou mierou zaslúžili absolventky Vyšší školy sociální péče zalo-
ženej v roku 1918 Alicou Masarykovou a Annou Berkovcovou. Prvé absol-
ventky tejto školy totiž nemali možnosť profesionálne sa realizovať. Sociálna 
práca bola zamieňaná s ošetrovateľstvom a vychovávateľstvom. V rámci svoj-
ho profesijného združenia Organizace absolventek VŠSP sa zaslúžili o zadefi-
novanie sociálnej práce, vymedzili jej obsah a rozhodli, že výkon tejto profesie 
vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Sformulovali tri podmienky pre kvalitný a 
odborný výkon sociálnej práce: profilovanie sociálnej starostlivosti ako samos-
tatného pracovného odboru (evidovaného aj v systéme profesií), vybudovanie 
systému samostatného sociálneho školstva založeného na sociálnych vedách  
a zodpovedajúceho skutočným potrebám sociálnej práce, ktoré by malo byť 
súčasťou systému vysokých škôl, hodnotenie sociálnej práce ako odborného 
výkonu (potreba kritérií kvality) (Kodymová, Šiklová 2007).
 Prvé školy pripravujúce na výkon sociálnej práce v Európe vznikali 
už na prelome storočia.46 Nemali štatút akademických inštitúcií, na rozdiel 
od USA, kde sa vzdelávanie v sociálnej práci takmer od začiatku realizovalo 
ako vysokoškolské. V Európe (s výnimkou Veľkej Británie) však vzdeláva-
nie sociálnych pracovníčok mimo akademického prostredia nebolo znakom 
menšej pozornosti, ktorú tejto oblasti odborníčky a  odborníci venovali. 
V mnohých prípadoch išlo o zámerné rozhodnutie. Alice Salomon naprí-
klad odmietala prípravu sociálnych pracovníčok na univerzitách, pretože 
sa obávala prílišného teoretizovania. Navyše, škola, ktorú založila v Berlíne, 
slúžila výlučne pre ženy, keďže ako zástankyňa kultúrneho feminizmu verila, 
že ženy majú „prirodzený talent“ na starostlivosť a tak sa podarí v sociálnej 
práci vyhnúť byrokratizmu (Payne 2005). 

46/ 1896 – Amsterdam, 1903 – Londýn, 1904 – Liverpool, 1908 – Berlín, Vo Viedni a Štokholme 
na začiatku dvadsiatych rokov. 
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 V roku 1912 založila Ilse Arlt vo Viedni prvú školu sociálnej práce 
v  Rakúsko-Uhorsku. Kurikulum bolo zamerané na schopnosť študentiek 
rozpoznať mimoriadne situácie a analyzovať proces ponúkanej pomoci. Sú-
stredili sa na identifikáciu faktorov, ktoré podporujú alebo brzdia ľudský rast 
a  rozvoj, na to následne nadväzovalo štúdium rôznych možností pomoci 
v ich teoretickej aj praktickej rovine. Princípom vzdelávania bolo poznanie 
a porozumenie reálnym životným podmienkam a potrebám, nie len auto-
matická aplikácia naučených postupov. Študentky mali byť schopné uvažovať 
kriticky, s ohľadom na konkrétnu situáciu a  jej špecifiká. Čoskoro sa škola 
stala nielen pracoviskom pripravujúcim profesionálne sociálne pracovníčky, 
ale aj základňou pre realizáciu výskumu v oblasti sociálnej práce (Hering, 
Waaldijk 2003).

 Vznik sociálnej práce ako odbornej činnosti a špecializovaného za-
mestnania by nebol možný bez úsilia spomínaných žien. O rozvoj všetkých 
oblastí profesie – odborného školstva pre prípravu sociálnych pracovníčok 
(a neskôr aj pracovníkov), štandardov kvality pre výkon povolania sociálnej 
pracovníčky, podporu dobrovoľníckych aktivít a  ich odlíšenie od profesi-
onálneho výkonu sociálnej práce, vytváranie profesijných organizácií, ale aj 
o samotný názov tejto profesie – sa výrazne zaslúžili predstavené aktivistky.

 Rozvoj sociálnej práce ako vedy (v kontexte medzinárodnej  
 spolupráce)
 Sociálna práca ako oblasť práce s ľuďmi – jednotlivcami, komuni-
tami, ale aj spoločnosťou ako celkom – si nevyhnutne vyžaduje výskum, na 
základe ktorého by svoje aktivity mohla efektívne formovať a prispôsobovať 
reálnym potrebám. 
 Výrazný vplyv na rozvoj sociálnej práce ako vedy mal v  oblasti 
výskumu predovšetkým chicagsky Hull House, ktorému som venovala viac 
pozornosti. Aj v Európe sa mnohé teoretičky intenzívne angažovali v oblasti 
vedeckého bádania v sociálnej práci. 
 V  súvislosti so štúdiom chudoby sa Ilse Arlt vedecky venovala aj 
ekonomicko-politickým otázkam sociálnej starostlivosti a širším súvislostiam 
chudoby.47 Na základe výsledkov svojho bádania formulovala hierarchiu po-
trieb, ktorá pomáhala identifikovať príčiny, ale aj metódy pomoci v prípade 
konkrétnej klientky či klienta. Na rozdiel od oveľa neskôr formulovanej Mas-
lowovej hierarchie potrieb, hierarchia Arlt zohľadňovala špecifiká sociálneho 
prostredia, ktoré malo vplyv na definíciu potrieb (Hering, Waaldijk 2003). 

47/ Bola členkou Asociácie pre sociálne vzdelávanie (zal. 1901). Študovala politickú ekonómiu 
a  sociálne vedy na univerzite vo Viedni, pracovala ako vedecká asistentka štatistického úradu 
rakúskeho štátu Steiermark, pre svoje znalosti a  úspechy dostala ponuku stať sa prvou ženou 
– inšpektorkou obchodu a priemyslu v Rakúsko-Uhorsku, ktorú však zo zdravotných dôvodov 
odmietla. Všetky tieto skúsenosti využila pri štúdiu chudoby a návrhu metód na jej elimináciu. 
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 Aj teoretické práce Alice Salomon48 predstavujú významný prínos 
k  rozvoju sociálnej práce ako vedy. Išlo o  jeden z  prvých vedecky rozpra-
covaných feministických prístupov v  teórii sociálnej práce. Ako jedna 
z prvých teoretičiek sa venovala aj otázkam etiky v sociálnej práci. Sústredila 
sa predovšetkým na vymedzenie sociálnej práce a jej metódy. Svoju pozor-
nosť zamerala hlavne na makroekonomické a spoločenské faktory chudoby 
a profesionálnu etiku sociálnej práce. Najmä pracujúce ženy, podľa Salomon, 
trpia dvojitým útlakom, a to ako od zamestnávateľa, tak od manžela. Prob-
lematizuje aj prístup žien k plánovaniu materstva (Kuhlmann 2009). Začiat-
kom tridsiatych rokov dvadsiateho storočia začala riešiť výskumný projekt 
zameraný na ekonomické a  sociálne ohodnotenie ženskej práce v rodine. 
V otázkach etiky sociálnej práce sa inšpirovala židovským konceptom Za-
dekah (forma praktickej spravodlivosti), ktorý mal vplyv na jej teoretické 
myslenie, ale aj na praktickú sociálnu prácu.
 Už v dvadsiatych rokoch dvadsiateho storočia mala sociálna práca 
z mnohých hľadísk internacionálny charakter. Práve v tejto oblasti zaklada-
teľky sociálnej práce využívali siete, ktoré vznikli v rámci prvej vlny feminis-
tického hnutia. Spočiatku hlavne prostredníctvom medzinárodných konfe-
rencií formulovali potrebu medzinárodnej spolupráce, vzájomného učenia 
a koordinácie krokov v oblasti profesionalizácie a vedeckého bádania v so-
ciálnej práci. Jednou z prvých a zároveň najvýznamnejších podujatí bola In-
ternational Conference on Social Work (8. – 13. 7. 1928) a na ňu nadväzujúce 
konferencie. Veľkú úlohu pri ich organizácii zohrali hlavne Alice Salomon, 
Alice Masaryková, Helena Radlinská, ale aj ďalšie sociálne pracovníčky 
a  ženské aktivistky. Aj absolventky Vyšší školy sociální péče sa zapojili do 
prípravy tejto konferencie. Pod záštitou Alice Masarykovej zorganizovali 
Československý sjezd sociální a zdravotní práce, ktorý slúžil ako príprava na 
toto podujatie. 
 Ako uvádza Levická, k najdôležitejším odkazom Alice Salomon 
patria myšlienky o zmenšovaní sa sveta: „Tým, že sa zväčšuje vzájomná 
prepojenosť medzi jednotlivými krajinami v oblasti ekonomickej, politickej, 
kultúrnej a pod., zväčšuje sa aj ich vzájomná závislosť jednej od druhej. [...]
možnosti vzájomnej spolupráce medzi jednotlivcami či štátmi sa vyrovnávajú 
možnostiam boja jedného proti druhému. Závisí teda na voľbe, pre ktorú 
z možností sa rozhodnú ako jednotlivci, tak krajiny.“ (Levická 1999, s. 68)
Podľa Salomon je v boji proti chorobám, extrémnej biede, nerovnosti a pod. 
nevyhnutné zjednotiť všetky sily. Štáty aj jednotlivci sú, podľa nej, povinní 

48/ V roku 1906 získala titul PhD. za prácu na tému platových nerovností medzi ženami a mužmi. 
Založila jednu z prvých škôl sociálnej práce (Berlín, 1908). Je zakladateľkou Academy for Social 
and Pedagogical Work of Women (Akadémia sociálnej a pedagogickej práce žien), prvej post-
graduálnej školy sociálnej práce a stala sa jej prezidentkou. Bola členkou predsedníctva National 
Council of Women (Národnej rady žien) a od roku 1909 tajomníčkou International Council of 
Women (Medzinárodnej rady žien).
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pokúsiť sa o odstránenie týchto javov, nahradenie spôsobených škôd a eli-
mináciu utrpenia obetí. Alice Salomon sa stala prvou prezidentkou Inter-
national Association of Schools of Social Work (Medzinárodnej asociácie 
škôl sociálnej práce), od jej vzniku až do roku 1937. Svoje pôsobenie musela 
ukončiť z  dôvodu vzmáhajúceho sa antisemitizmu. V  záujme zachovania 
asociácie na svoje pôsobenie rezignovala.  
 O  medzinárodnej koordinácii procesu profesionalizácie svedčí aj 
skutočnosť, že už v čase svojho vzniku IASSW v roku 1928 združovala šesť-
desiatštyri škôl v štrnástich krajinách. Prevažná väčšina priekopníckych škôl 
bola európska. Tieto prvé školy sociálnej práce kombinovali teoretické štú-
dium a praktické skúsenosti. Túto kombináciu dodnes presadzuje vo svojich 
kurikulách väčšina škôl sociálnej práce. 
 

 Práve vďaka akademickému vzdelaniu mnohých „matiek sociálnej 
práce“,  ich teoretickému poznaniu, inovatívnosti, ktorú feministická per-
spektíva do vedeckého bádania prináša a osobnému aktivizmu boli položené 
základy vedeckého bádania v sociálnej práci ako nástroja na pochopenie so-
ciálnych problémov doby a na nachádzanie ich riešení. 

 Hull House: ideálne spojenie feminizmu a sociálnej práce
 Ako ideál prepojenia, splynutia sociálnej práce a  feministického 
hnutia je možné uviesť Hull House v Chicagu. Z hľadiska feminizmu pred-
stavuje jedinečnú sieť ženských aktivistiek, centrum politických aktivít, 
bezpečný priestor pre ženy, kde vznikali priateľstvá, ale aj milostné vzťahy 
medzi ženami bojujúcimi za slobodu vo všetkých významoch tohto slova. 
Z pohľadu sociálnej práce je Hull House komplexným systémom sociálnej 
pomoci – krízovej intervencie, poradenstva, ale aj prevencie. Bol komunit-
ným centrom, azylovým domom, ale aj výskumným pracoviskom. Svoje ciele 
napĺňa aj dnes. 
 Hull House, teda systém ubytovní a „komunitných centier“, je 
produktom spojenia síl feministiek prvej vlny angažujúcich sa na poli sociál-
nej práce. Bol centrom, ktoré neslúžilo len klientkam a klientom (primárne 
prisťahovalcom), ale aj aktivistkám, ktoré ho využívali ako bezpečný ženský 
priestor a zázemie pre svoju politickú činnosť, štúdium, oddych, ale predov-
šetkým ako jedno z centier, ktoré kombinovalo politické ženské hnutie a so-
ciálnu prácu (ako jeho praktický aspekt). Práve tu sa mnohé ženské aktivistky 
pripojili k  sociálnym pracovníčkam, aby ženám ponúkli okamžitú pomoc 
v  ich nerovnoprávnom spoločenskom postavení. Rovnako však aj mnohé 
sociálne pracovníčky vďaka kontaktu s  feminizmom pochopili, že pre do-
siahnutie dlhodobých pozitívnych zmien v životoch ich klientok a klientov 
je nevyhnutné aj dosiahnutie širšej sociálnej zmeny prostredníctvom politic-
kého aktivizmu. Hull House sa vďaka ich práci postupne stal ubytovňou, 
sociálnym, kultúrnym, športovým a  zdravotníckym centrom, vzdelávacou 
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inštitúciou, ale aj výskumným pracoviskom a politickou organizáciou. V ob-
lasti výskumu sa sústredili predovšetkým na identifikáciu príčin sociálnych 
problémov, ktorým ich klientky a  klienti čelili (chudoba, nezamestnanosť, 
nedostatok hygieny, zdravotnej starostlivosti, nepriaznivé pracovné a život-
né podmienky, nevzdelanosť, kriminalita a i). Vytvorili špecifické metódy 
evidencie jednotlivých prípadov. Známe „mapy“, ktorými zaznamenáva-
li výskyt jednotlivých negatívnych javov a  ich vzájomných súvislostí, ne-
skôr využívali aj sociológovia Chicagskej univerzity. Inovátorské prístupy  
a poznatky, ktorými prispeli (predovšetkým k poznaniu chudoby v mestskom 
prostredí), by neboli možné bez ich blízkeho kontaktu a zaujatosti cieľovou 
skupinou. V tejto súvislosti je možné považovať ich prácu za priekopnícku, 
nielen v oblasti sociálnych vied, ale aj v oblasti feministického výskumu. 
 Hull House založila Jane Addams so svojou družkou Ellen Gates 
Starr (1859 – 1940) v roku 1889 ako ubytovňu v Chicagu,49 ktorá ponúka-
la svoje služby najmä prisťahovalcom. Ubytovňu otvorili v chudobnej časti 
Chicaga, aby priamo v prostredí svojich klientok a klientov zasvätene praco-
vali na zlepšení ich podmienok. Spočiatku Hull House ponúkal služby den-
nej starostlivosti, knižnicu, vyučovanie a sprostredkovanie zamestnania. Už 
v druhom roku prevádzky poskytoval služby vyše dvetisíc ľuďom týždenne 
(v tom čase už služby ponúkal v trinástich budovách). Od roku 1900 posky-
toval aj svojpomocné a podporné ubytovanie pre pracujúce ženy, priestor pre 
stretávanie odborových zväzov, ale aj telocvičňu a bazén (Kuhlmann 2008).
 V priebehu rokov vznikla v Hull House sieť vplyvných aktivistiek. 
S cieľom zlepšiť podmienky klientok a ich detí začali realizovať aj sociologic-
ký výskum v susedstvách a širšom sociálnom prostredí. Iniciovali programy 
zamerané na problémy zlých pracovných podmienok, podvýživy, nízkych 
miezd, zlej hygieny a zdravotnej starostlivosti a ďalších ťaživých sociálnych 
javov. Vyvíjali nátlak na lokálne a národne vlády, aby presadili potrebné 
legislatívne zmeny (zaslúžili sa napríklad o zákaz detskej práce, povinnú 
školskú dochádzku a právnu ochranu žien a detí, ale aj o vznik prvého súdu 
pre mladistvých v USA). Okrem ubytovania prevádzkoval Hull House jas-
le, škôlku, prípravu na prijatie občianstva, pracovné a sociálne poradenstvo, 
knižnicu, jazykovú školu, remeselné kurzy, zriadili však aj detské ihriská, 
športové družstvá, spevokol, ale aj divadlo a kino (Sklar 1995a; Daniel 2001).
 Výskum realizovaný v Hull House reagoval na požiadavky politikov, 
ale aj sociálnych vedcov, ktorí očakávali vedeckú, v ideálnom prípade štatis-
tickú argumentáciu o dôležitosti sociálnych problémov, ktoré bolo potrebné 
riešiť. Práve odborná argumentácia, politický lobing a potreba hlbšieho po-
chopenia problémov priviedli aktivistky v Hull House k výskumnej činnosti. 
Hull House sa preslávil predovšetkým špecifickým vykazovaním – prostred-

49/ Inšpiráciou pre Hull House bol londýnsky Toynbee Hall, v ktorom pobývali Jane Addams 
a Ellen Gates Starr počas svojej pracovnej cesty za štúdiom sociálnej práce v Európe.
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níctvom farebných kódovaných grafov („máp“), ktoré členili mestské bloky 
podľa rôznych ukazovateľov (najmä mzdových príjmov a etnického zloženia, 
ale aj náboženského vyznania a i). Významnou súčasťou metodiky zberu úda-
jov bol osobný, opakovaný a dlhodobý kontakt výskumníčok so skúmanými 
obyvateľmi. Podrobná evidencia bola členená až na jednotlivé domácnosti, 
bloky bytov, budovy. Do evidencie zahrnuli všetky domácnosti v skúmanej 
oblasti. Napriek náročnosti a prácnosti takéhoto zisťovania ho výskumníčky 
realizovali dôsledne, s vedomím skutočnosti, že tieto dáta môžu poslúžiť ako 
„okamžitý“ argument a dátový zdroj či už v politickej akcii, alebo ďalšom vý-
skume chudoby. Priame využitie týchto „máp“ bolo najvýznamnejšie pri pre-
sadzovaní práv detí, predovšetkým pri zákaze detskej práce. Merania z rokov 
1893 – 1894, ktoré viedla Florence Kelley, porovnávali rozvoj medzi deťmi, 
ktoré chodia do školy a ktoré pracujú v továrni. Dokázali jednoznačne škod-
livý vplyv detskej práce (Addams 1912). V roku 1895 Hull House zverejnil 
svoje výskumy v publikácii, spoločne s teoretickými a politickými štúdiami, 
ktoré editovala Jane Addams. Publikácia niesla názov Hull House Maps and 
Papers. Súčasťou knihy boli aj mapy, ktoré ukázali rozdelenie imigrantov z 
osemnástich národností žijúcich v rámci troch štvorcových míľ okolia Hull 
House. Tento pozoruhodný výskum mal výrazný vplyv aj na rozvoj socioló-
gie na Chicagskej univerzite. Využitie mapovania ako štatistickej metódy 
odhalilo sociálnu skupinu, ktorá sa nadlho stala aj predmetom štúdia Chi-
cagskej sociologickej školy (Addams 1912). 

 Motivujúce prostredie Hull House bolo pre rozvoj sociálnej práce 
nesmierne prínosné. Ženy tu spoločne tvorili, písali, diskutovali, zdieľali kni-
hy aj myšlienky, oddychovali a navzájom sa podporovali. Ako pracovníčky 
v organizáciách a  inštitúciách, ktoré jednotlivé z nich zakladali, sa spoloč-
ne podieľali na výskume a mali možnosť okamžitej spätnej väzby v podobe 
efektivity svojich zistení, teórií či metód práce. Vďaka takémuto prostrediu 
dosiahli významné spoločenské a politické zmeny. Aj z toho dôvodu môže-
me povedať, že Hull House vytvoril alternatívny životný štýl pre ženy žijúce 
v patriarchálnej spoločnosti. Jane Addams a jej spolupracovníčky realizovali 
sociálnu prácu práve ako feministky. Toto ich východisko sa jasne odráža 
vo všetkých aspektoch ich práce: v identifikácii problémov, stanovení cieľov,  
v metódach, prostriedkoch a postupoch.
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 Prepojenie feministického hnutia a sociálnej práce  
 v Československu: Alice Masaryková
 V  dejinách sociálnej práce v Československu je najvýraznejšou 
osobnosťou, ktorá prepájala ženské hnutie a sociálnu prácu, Alice Masary-
ková50 (1879 – 1966). Väčšina faktov o jej pôsobení v oblasti sociálnej práce 
je dobre známa. No ako je to v prípade mnohých iných žien, jej feministické 
pozadie je buď zamlčiavané, alebo striktne oddeľované od jej aktivít v  so-
ciálnej oblasti. Aj samotná skutočnosť, že sa angažovala v  oblasti rovnosti 
žien a  mužov, býva pripisovaná výhradne vplyvu rodičov (predovšetkým 
otca). V  skutočnosti jej sociálne cítenie, humanistickú orientáciu a  inten-
zívny záujem o  ľudské práva, demokraciu a  rovnosť žien a  mužov formo-
valo podstatne viacej vplyvov. Už samotný pobyt na prvom dievčenskom 
gymnáziu v Čechách (ale aj v strednej Európe) Minerva, ktoré založila Eliška 
Krásnohorská, mal pozitívny vplyv na Masarykovej smerovanie. Rovnako 
aj zážitok nerovnoprávneho postavenia ako študentky medicíny zintenzívnil 
jej angažovanosť v oblasti práv žien. Najvýraznejší vplyv však jednoznačne 
možno pripísať pobytu v Chicagu a v Hull House.  
 Prvé kontakty s  profesionálnou sociálnou prácou získala v  USA 
(1904 – 1906), kde zbierala informácie a kontakty v oblasti ženského hnutia. 
Študovala americké sociálne pomery, poznávala život českých menšín v Chi-
cagu, Clevelande, New Yorku, Iowe a Nebraske. Prednášala, zúčastňovala sa 
na podujatiach Ženského klubu a realizovala množstvo ďalších aktivít. V tom-
to období ju najviac ovplyvnil pobyt v Hull House a kontakty s tamojšími akti-
vistkami. Prostredníctvom Mary McDowell, vtedajšej riaditeľky Hull House, 
spoznala aj Jane Addams a bola očarená jej myšlienkami. V roku 1915 bola 
uväznená a obvinená z vlastizrady. Jane Addams a Mary McDowell spolu 
s členkami a členmi českých krajanských spolkov v USA rozpútali úspešnú 
kampaň za jej oslobodenie. Po prepustení mala zákaz prednášať. Organizo-
vala však stretnutia žien, kde sa diskutovalo aj o systematicky organizovanej 
sociálnej práci. Na jej pozvanie prišli svojimi skúsenosťami z profesionálnej 
sociálnej práce prispieť aj kolegyne – aktivistky z  Chicaga. Medzinárodný 
tím spolu s Ruth Crafword a Mary Hurlbutt uskutočnil prieskum sociál-
nych podmienok v Prahe a následne sa zameral na dva programy: zostavenie 
adresára sociálnych agentúr a otvorenie letnej školy sociálnej práce. V roku 
1928 predsedala Výboru 1. Medzinárodnej konferencie sociálnej práce v Parí-
ži, a neskôr aj vo Frankfurte nad Mohanom (Límová 2002).

50/ Študovala na lekárskej fakulte a filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Absolvovala pobyty  
v zahraničí - v Londýne, Berlíne, Lipsku. Bola jednou z prvých doktoriek na FF a prvou doktor-
kou histórie. Prednášala problematiku ženských práv a aktívne sa zasadzovala za volebné právo 
žien. V rokoch 1911 - 1912 sa spolupodieľala na otvorení Sociologického seminára na KU a stala 
sa vedúcou jeho praktickej sekcie (seminár predchádzal vzniku Katedry sociológie, ale zároveň 
to bol prvý pokus v  oblasti profesionálnej sociálnej práce). Bola poslankyňou, predsedníčkou 
Československého červeného kríža, založila Spoločnosť pre starostlivosť o dieťa.
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 Vplyv Alice Masarykovej a  jej práca v oblasti odborného vzdelá-
vania sociálnych pracovníčok sa spojil s vzdelávacím, osvetovým a emanci-
pačným úsilím aktivistiek ženského spolku Živena, predovšetkým jej pred-
sedníčky Eleny Maróthy-Šoltésovej51 (1844 – 1939). V roku 1922 bol na jej 
podnet položený základný kameň Ústavu Milana Rastislava Štefánika v Mar-
tine (1925 – 1938). V roku 1926 bola v rámci ústavu založená dvojročná so-
ciálno-zdravotná škola. Išlo o prvú verejnú školu svojho druhu na Slovensku. 
Aj v  tejto škole bolo vzdelávanie úzkym prepojením teórie a praxe. Vďaka 
Elene Maróthy-Šoltésovej a jej celoživotnému úsiliu o podporu chudobných 
slovenských študentiek a študentov mohli štúdium na tejto škole absolvovať 
aj žiačky z chudobných rodín. V štúdiu ich finančne podporovala Nadácia 
Živeny, ktorú založila (Falisová 2006). 

 Feminizmus má v sociálnej práci svoje miesto. Nie je to „novinka“. 
Naopak. Feministické hnutie je zdrojom, ale aj hybnou silou rozvoja sociál-
nej práce. 
 
 V štúdiu, výskume a spracovaní dejín sociálnej práce tak na Sloven-
sku, ako aj v Českej republike, pretrváva trend zamlčiavania, či „nevšímania 
si“ významu feministickej tradície pre proces etablovania profesionálnej so-
ciálnej práce. Vplyv feministického myslenia na formovanie teórie a metód 
je ešte vždy oblasťou, ktorá je z  historického výskumu sociálnej práce vy-
nechávaná. Aj keď historičky a historici, rovnako ako sociálne pracovníčky 
a pracovníci, venujú významným ženám – zakladateľkám sociálnej práce po-
merne veľkú pozornosť, širší historicko-teoretický kontext ich vplyvu ostáva 
nespracovaný.  Aj to je, podľa môjho názoru, dôvod marginalizácie feminis-
tického myslenia v sociálnej práci.  

51/ Spisovateľka, ženská aktivistka. Od roku 1883 podpredsedníčka, v rokoch 1894 – 1927 pred-
sedníčka a neskôr čestná predsedníčka Spolku slovenských žien Živena. Medzi jej hlavné ciele na 
predsedníckom poste Živeny patrilo predovšetkým vzdelávanie dievčat a žien a rozvoj ženského 
školstva na Slovensku. Podieľala sa na vzniku účastinného spolku Lipa (1910), ktorý podporoval 
prácu slovenských výšivkárok a čipkárok. Založila časopis Živena, ktorý prevažne aj sama redigo-
vala (Vrzgula 2003, Ďuranová a kol. 2003).
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 Social work and the movement for its professionalization have  
a tempestuous history. Recognition of Social work as a professional activity 
faced several barriers. The fact that women predominated among providers 
of social welfare, had a significant impact on this process. Unequal status that 
women in the nineteenth century had an effect on the perception of Social 
work as a profession.  Questioning the gender equality was reflected in questi-
oning the value, quality and professionalism of Social work carried out main-
ly by women. Understanding of the process and the circumstances of Social 
work establishment may lead to understanding of current form of Social work. 
  Walter Lorenz (1994) identifies three main sources of modern So-
cial work: christian tradition of care and love of neighbor, humanistic orien-
tation as philanthropy and women's movement. The impact of the wome-
n's movement in shaping Social work is undeniable. Especially if we mean 
professionalization and institutionalization of Social work – as a science and 
as a profession. Even, as stated by Johannes Schilling (1999), the term Social 
work as a profession has its origin precisely in women's movement. Women 
played an important role in all three pillars or resources of Social work.  Wo-
men's movement for the professionalization of Social work is thus one of the 
key elements that influenced its form. Within the history of Social work, it 
was mainly women who were involved as volunteers – in the field of charity, 
in humanist-oriented "women's clubs" but also as deaconesses within the  
 Reformed Churches (Lorenz, 1994; Hering, Waaldijk 2003). In ad-
dition, Social work was one of few professions that were accessible to women 
in the past. First evolving organized self-help groups in the past were also 
linked with the work and cooperation of women. Prostitutes groups were 
among the first self-help groups, for example, based on mutual help, protec-
tion and information.  Women's movement in Social work in the nineteenth 
and early twentieth century coincided with the Feminist movement, and la-
ter with the Labor movement (Lorenz 1994). Women understood the impor-

SUMMARY
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tance of fighting for their rights as a result of the experience of the movement 
for the professionalization of Social work. When their voices were not heard, 
when their work was not taken seriously, when their views were not accepted 
they found out that without recognition of their status in society it would not 
be possible to enforce recognition of their work.
 The importance of the women's movement for the process of 
professionalization of Social work was crucial in its key areas: education, 
creation of quality standards, institutionalization but also research and in-
ternational cooperation. From among many important women I mentioned 
only few to a greater extent, though, at least at this point there could be listed 
the next: In Europe it was mainly Bertha Pappenheim (Austrian feminist 
activist, 1859 – 1936), Josephine Butler (British feminist and social worker, 
1828 – 1906), Helena Radlinská (Polish social teacher, 1879 – 1954), Rózsa 
Bédy-Schwimmer (Hungarian feminist activist, 1877 – 1948) and others. In 
the United States of America among others there was Sophonisba Breckin-
ridge (American social activist, 1866 – 1948), Alzina Stevens (American la-
bor and woman activist, 1849 – 1900), Alice Hamilton (American activist, 
expert on working conditions and healthcare, 1869 – 1970) and many others. 
Hull House in Chicago is an unique example of the close links between fe-
minism and Social work from which many key figures in American history 
have sprung. In terms of Social work and the Feminist movement in the case 
of Hull House it can be clearly spoken of global importance. Therefore, I paid 
a more profound attention to this impressive project. However, I began with 
a reflection of the perception of Social work as a "women profession" that 
continues up to today. Feminist tradition in Social work comes from women 
who established Social work but it is not a natural consequence of predomi-
nance of women in this field.
 
 Social Work – "Women’s"  Work
 Social work is one of the professions that are perceived as  
"women,s". In this connection, it is possible to identify a number of rea-
sons. I mentioned just some of them. Thus, I focused on two areas: first-
ly, it is a stereotypical perception of femininity closely linked with care. 
In this area there were also discussions between feminists themselves and 
their views were not clear. Secondly, it is the feminization of the field and 
the consequences that this fact brings. Social work since its beginning has 
been the domain of women, and this phenomenon is present even today. 
The idea of women,s work "naturally" based on care and helping others con-
tinues up to today. Such an approach is based primarily on the concept of 
maternity as "natural" to all women, regardless  whether they are mothers for 
real, or not. Social work as an assisting profession thus opens up the space 
for such considerations. Even among the pioneers of Social work such an un-
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derstanding of social work as the domain of women appears. Octavia Hill52 
stresses the obligation for women who do not have a family to help others 
take care of them and implemented their "motherhood". On one hand, this 
(stereotypical) argument supported the recognition of women in paid work 
assisting positions and opened the possibility to find employment for them, 
however, it was the barrier for the recognition of Social work as "full" emplo-
yment comparable to other professions.
 Social work as a profession dedicated to women was perceived (and 
sometimes enforced) by feminist pioneers of Social work. Different theoreti-
cal bases affected the attitude towards this issue. While supporters of cultural 
feminism (e.g. Alice Salomon,53 Jane Addams54) agreed with this argument 
and even benefited from it in favor of increased efforts for recognition of 
Social work as "reserved" profession open to women, feminists with a mar-
xist background (e.g. Florence Kelley,55 Mary McDowell56) or liberals (Ilse 
Arlt,57 Alice Masaryková58) rejected such an argument. All, however, were 
well aware of the disadvantages, which such, from the perspective of current 
feminist argument, stereotypical perceptions of social work have brought. 
Low status and low financial evaluation of Social work continues up to today. 
Social work, thanks to stereotypical concepts of femininity and asymmetrical 
gender relations faces the same disadvantages, questioning, underestimating 
and inadequate status, regardless of whether its bearers and implementers 
are men or women. Problem of low prestige of Social work as a "women,s" 
profession was also viewed by Mary Richmond.59 She saw the solution in 
the wider involvement of men in key positions, by which according to her, 
Social work can achieve power and prestige. Mary Richmond, as well as ot-
her activists often reminded of this fact – especially in discussions with the 
proponents of cultural feminism (Hering, Waaldijk 2003). These historical 
influences, too led to the persistence of vertical gender segregation in the 
context of Social work at present.
 Interaction of Social work and feminist political activism ran 
"bi-directionally": many activists in Social work have realized that without 
the enforcement of human rights of political demands of equality for women 

52/ British social reformer (1838 - 1912). She initiated social housing, public housing and also 
paid attention to the quality of the urban environment - especially in workers neighborhoods. 
She manifested a strong christian sentiment in all its activities.
53/ German pioneer of feminist Social work (1872 - 1948).
54/ American feminist theorist, sociologist and social reformer, founder of Hull House (1860 - 
1935).
55/ American suffragette and active marxist, Socialist Movement member (1859 - 1932).
56/ American Social activist (1854 - 1936).
57/ Austrian women activist, she laid the foundations of the European Social work as science 
(1876 - 1960).
58/ Founder of Social work in Czechoslovakia (1879 - 1966).
59/ American humanist, a leading figure in professional Social work (1861 - 1928).
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their effort to promote Social work as a profession is restricted. Furthermore, 
many first-wave feminists understood that without Social work it is not po-
ssible to implement policy needs in practice. Even as indicated by Věra Novot-
ná a Věra Schimmerlingová (1992, p. 30), "founders of the women's movement 
considered Social work and new born job as a tool of emancipation of women". 
Feminist approach in Social work is not "new" but rather, it is one of its ro-
ots. It was the social workers – feminists who realized the need for a dee-
per research orientation of the structures, particularly the social and politi-
cal circumstances of the social situation in which the person is put but also 
the possibility of social change that would precede this situation (Hering, 
Waaldijk 2003; Lorenz 1994; Payne 2005). The beginning of the twentieth 
century marked the start of professional schools for social workers, pri-
marily in the areas of different state units. Their cooperation, however, went 
beyond. Thanks to feminist activists international cooperation developed 
– organizing of conferences, but also professional institutions. Notable pi-
oneers such as Jane Addams (USA), whose Hull House served as a place to 
meet, to discuss and to profile the women's movement in a concrete form 
of Social work, Alice Salomon (Germany) who inspired many other follo-
wers and promoted international cooperation both in Social work, as well 
as the women's movement, Ilse Arlt (Austria), a relentless professional who 
stressed the quality and professionalism of Social work, Jessie Taft (USA), 
ideologist of women's movement and activist in Social work and many ot-
hers learned from one another and supported one another in their work. 
Within the network, first training curriculums for the training of social 
workers were formed that the individual authors shared, discussed together, 
completed for the needs of their national schools but also gradually laid the 
foundations of the internationally recognized standards of the profession 
of social worker and provided quality of his/her training. International ne-
twork which was established thanks to their efforts, was not only a formal 
association, but a living source of inspiration, collaboration and support 
(Hering, Waaldijk 2003; Lorenz 1994; Payne 2005; Staub-Bernasconi 1999). 

 Professionalization of Social Work – "Mother Founders"
 Understanding of Social work as a profession was linked with the 
fulfillment of several attributes of professionalism. First and foremost, it was 
the existence of Social work as paid work or as independently established 
employment. Especially in Europe, where social services and social care 
were largely managed by State, social workers had to make significant efforts 
to acknowledge their profession (Payne 2005). Within this process, the en-
forcement of training in Social work was needed, which would prepare for 
specialized activities dependent on specific knowledge. With that the need to 
distinguish "professional" Social work from amateur providers of social ser-
vices or welfare was connected. For the needs of presentation of social wor-
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kers as professionals it was necessary to establish certain criteria under which 
such differentiation would be possible. At this point, "quality standards" by 
consensus of "Professionals Bureau" played a significant role, represented by 
professional associations, organizations, conferences or symposiums. In all 
these areas a significant role was played by social workers – women activists 
(compare Matoušek, Šustová 2007; Payne 2005; Hering, Waaldijk 2003; Lo-
renz 1994).
 Ilse Arlt (1876 – 1960) played an important role in the professi-
onalization of Social work in Europe. In 1910, at the International Congress 
for Public and Private Social Welfare she had a speech on Theses about Social 
Welfare Activities of Women in Austria where she demanded professionaliza-
tion of social workers by regulating (creating standards) of necessary scienti-
fic knowledge and skills for their jobs. Part of the proposal was the establish-
ment of a system for the evaluation of this knowledge so that the quality and 
level of Social work would be reliably guaranteed and that scientific progress 
in this area could be effectively applied (Hering, Waaldijk, 2003). At the same 
time, however, she did not refuse voluntary activities in Social work. On the 
contrary, she strongly supported them but stressed the need for a minimum 
level of professionalism in the field of Social work provided by experts.
 Question of the relationship of professional social work and volun-
teering was also addressed by Alice Salomon (1872 – 1848). Although 
volunteers enrich Social work through contact with other professions, they 
bring original insights in the methods of Social work and Social work itself, 
according to Salomon professional performance of Social work must be dis-
tinguished from volunteering. Above all, education is a key distinguishing 
feature. Significant emphasis to the area of professional Social work is put on 
ethics. In professional Social work according to Salomon there is no room for 
moralizing, but for help (Kuhlmann 2009).
 Within the conditions of Czechoslovakia, the professionalizati-
on of Social work was significantly earned by graduates of Vyšší škola so-
ciální péče (Higher School of Social Care) founded in 1918 by Alice Masa-
ryková and Anna Berkovcová. First graduates of this school did not have 
the opportunity to be professionally implemented. Social work was con-
fused with nursing and tutoring. As part of their professional association 
of HSSC, graduates contributed to the definition of Social work, defined 
its content and decided that this profession required a college degree. So-
cial workers, for the need of Social work, recognized and formulated th-
ree conditions for its quality and professional performance: profiling of 
social care as a separate department (registered in the system of professi-
ons), construction of autonomous social education based on social scien-
ces and corresponding the actual needs of Social work, which would be 
part of the university system, evaluation of Social work as a professi-
onal performance (need of quality criteria) (Kodymová, Šiklová 2007). 
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 First schools preparing for the execution of Social work in Europe 
started at the turn of the century. They did not carry the status of academic 
institutions, unlike the USA where education in Social work was designed 
as university study almost from the beginning. In Europe (excluding Gre-
at Britain), training of social workers outside academic institutions was not  
a sign of lesser attention paid to this area. In many cases this was a deliberate 
decision. Alice Salomon, for example, refused to prepare social workers at 
universities, because she feared too much theorizing. Moreover, the school, 
which she founded in Berlin, was open only to women because Salomon, as 
an advocate of cultural feminism believed that women had a "natural talent" 
for care and thus Social work would manage to avoid bureaucratization (Pa-
yne 2005).
 In 1912 Ilse Arlt founded the school in Vienna, the first school of 
Social work in Austria-Hungary. The curriculum focused on the ability of 
female students to recognize emergency situations and analyze the process 
of offering assistance. They focused on identifying the factors that promoted 
or hindered human growth and development, followed by study of various 
possibilities of assistance in their theoretical and practical level. The principle 
of education was knowledge and understanding of real life situations and 
needs, not just automatic application of learned techniques. Students should 
have been able of critical thinking with regard to the specific situation and 
its specifics. Soon the school became not only a workplace preparing profes-
sional social workers but also the base for carrying out the research in Social 
work field (Hering, Waaldijk 2003).
 The beginning of Social work as a professional activity and 
specialized work would not be possible without the efforts of the presented 
prominent women. The mentioned activists significantly contributed to the 
development of all areas of the profession – to development of vocational 
education, preparation of social workers, quality standards of professional 
conduct of social workers, support of volunteer activities and their distincti-
on from professional Social work, creating of professional organizations, as 
well as to the very name of the profession. 

 Development of Social Work as Science (in the Context  
 of International Cooperation)
 Social work as a field of work with people – individuals, communi-
ties, but also society as a whole – demands a research on the basis of which 
its activities would be effectively shaped and adapted to real needs.
 Mainly, Chicago Hull House had a significant impact on the 
development of Social work as a science. Also in Europe, many the-
orists were intensively involved in scientific research in Social work. 
In connection with the study of poverty, Ilse Arlt took scientific interest in 
the economic-political issues of social care and broader context of poverty. 
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Based on the results of her research Arlt formulated a hierarchy of needs 
which helped the identification of causes but also methods of assistance for 
a particular client. In her hierarchy of needs, unlike Maslow (which he for-
mulated much later), she took the specifics of the social environment into 
consideration and that had an impact on the definition of needs (Hering, 
Waaldijk 2003).
 Theoretical work of Alice Salomon represents a significant con-
tribution to the development of Social work as a science, too. It was one of the 
first scientifically elaborated feminist approaches in the theory of Social work. 
As one of the first theoreticians she paid attention to ethics in Social work. She 
focused mainly on the definition of Social work and Social work methods. 
Her attention was focused mainly on macroeconomic and social factors of 
poverty and professional ethics of Social work. Especially working women ac-
cording to Salomon suffer double oppression, from their employers as well as 
from their husbands. She questioned also women's access to maternity plan-
ning (Kuhlmann 2009). In early thirties of the twentieth century she began 
carrying out a research project focusing on the economic and social evaluati-
on of women's work in the family. In matters of ethics of Social work she was 
inspired by the Jewish concept of Zadekah (a form of practical justice), which 
had an impact on her theoretical thinking but also on practical Social work. 
 As soon as 1920s, Social work had an international character in 
many ways. In that way the founders of Social work used networks that were 
created in the first wave of the Feminist movement. Initially, mainly through 
international conferences they identified the need for international coopera-
tion, mutual learning and coordination of actions in professional and scienti-
fic research in Social work. One of the first and also the most important event 
was the International Conference on Social Work (8th-13th, July 1928) and 
connecting conferences. A large role in their organization was mainly played 
by Alice Salomon, Alice Masaryková, Helena Radlinská but also other so-
cial workers and women activists. Even graduates of Vyšší škola sociální péče 
(Higher School of Social Care) participated in the preparation of this confe-
rence. Under the watch of Alice Masaryková they organized Czechoslovak 
Congress of Social and Health Care, which served as a preparation for that 
event.
 As reported by Levická, the most important message of Alice Sa-
lomon includes ideas on reducing the world: "By the increasing interrelation 
between countries in economic, political, cultural sphere, etc., there also incre-
ases their interdependence from one another. [...] Possibilities for mutual co-
operation between individuals and states are equal to the possibilities for fight 
against one another. Thus it depends on the choice for which possibility indi-
viduals and countries choose". (Levická 1999, p. 68) According to Salomon 
it is necessary to unite all the power in the fight against diseases, extreme 
poverty, inequality etc. States and individuals are obliged, according to her, 
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to try to eliminate these phenomena, to pay damages and eliminate the suffe-
ring of victims. Alice Salomon became the first president of the International 
Association of Schools of Social Work from its start until the year 1937. She 
had to end her activities due to rising antisemitism. In order to keep the as-
sociation she resigned from her position.
 The international coordination process of professionalization is 
evidenced by the fact that at the time of its creation in 1928, IASSW inclu-
ded sixty-four schools in fourteen countries. The vast majority of pioneering 
schools were European. These first schools of Social work combined theore-
tical study and practical experience – until today most schools of Social work 
promotes this combination in its curricula.
 Thanks to academic education of many "mothers of Social work", 
their theoretical knowledge, innovation, which feminist perspective brings 
to scientific research and thanks to personal activism,  foundations of scien- 
tific research in Social work as a tool for understanding social issues and 
finding their solutions were set.

 Hull House: the Perfect Combination of Feminism and Social  
 Work
 Hull House in Chicago can be mentioned as the ideal of connecting 
- merging of Social work and the Feminist movement. From the feminism 
point of view it is a unique network of women activists, center for political 
activities, a safe space for women, where friendships were created, as well 
as love relationships between women fighting for freedom in all senses of 
this word. From the perspective of Social work, the Hull House is a complex 
system of social assistance - crisis intervention, counseling, as well as pre-
vention.  It was a community center, asylum house but also a research center. 
Hull House social activists practiced the work just as feminists and feminists 
pursued their activism through direct social assistance. It fulfills theses ob-
jectives even today.
 Hull House, a system of settlement houses and "community cen-
ters" is the product of combining the power of the first wave of feminists 
involved in the field of Social work. It was the center, which did not serve 
only clients – primarily immigrants, but also activists, who used it as a safe 
women space and environment for their political activities, study, relax, but 
above all as one of the centers, which combined the political women's move-
ment and Social work as its practical aspect. There are many women activists 
who joined social workers to offer women immediate help in their unequal 
status in society. Also many social workers through contact with feminism 
got to understand that to achieve long-term positive changes in the lives of 
clients and their clients, it is essential to reach a broader social change th-
rough political activism. Thanks to their work, Hull House gradually became 
a settlement house, social, cultural, sports and health center, educational in-
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stitution, as well as research center and political organization. The research 
focused primarily on identifying the causes of social problems their clients 
faced (poverty, unemployment, lack of hygiene, health care, adverse working 
and living conditions, illiteracy, crime etc.). They developed specific methods 
of registering individual cases. Well-known "maps", by which they recorded 
the occurrence of various negative phenomena and their mutual relations, 
were later also used by sociologists of the University of Chicago. Innovative 
approaches and knowledge by which they contributed (in particular, to the 
knowledge of poverty in urban areas), would not have been possible without 
their close contact and interest in target group. In this context, their work can 
be considered as the pioneer one not only in the social sciences, but also in 
feminist research.
 Hull House was founded by Jane Addams altogether with her par-
tner Ellen Gates Starr (1859 – 1940) in 1889 as a settlement house in Chi-
cago, which offered its services primarily to immigrants. They opened the 
settlement house in a poor section of Chicago, so they could, in the environ-
ment of their clients, directly work on the improvement of their conditions. 
Initially Hull House offered daily care services, a library, tutoring and recruit-
ment. Already in the second year of its operation it provided services to over 
two thousand people a week (at that time, it offered its services in thirteen 
buildings). Since the year 1900 it also provided self-help and support accom-
modation for working women, space for meetings of trade unions, as well as 
a gym and a swimming pool (Kuhlmann 2008).
 Over the years, Hull House created the network of influential acti-
vists. In order to improve the conditions of the clients and their children it 
began to realize the sociological research on conditions in the neighborho-
ods and the broader social environment. It initiated programs to address the 
problems of poor working conditions, malnutrition, low wages, poor hygiene 
and health care as well as other oppressive social phenomena. It put pressure 
on local and national governments to enforce necessary legislative changes 
(for example, ban on child labor, compulsory education and legal protection 
for women and children but also the establishment of the first juvenile court 
in the United States). In addition to accommodation, Hull House ran a nur-
sery school, a kindergarten, preparing for the adoption of citizenship, social 
work and counseling, a library, language schools, craft courses but it also cre-
ated sports teams, theater groups, a choir, as well as a theater and a cinema, it 
built playgrounds (Sklar 1995a; Daniel 2001).
 The research conducted at Hull House responded to requirements 
of politicians but also social scientists who expected scientific, ideally statis-
tical arguments for the importance of social issues that needed to be addres-
sed. Professional arguments and political lobbying at the same time with the 
need of deeper understanding of the problems lead the activists in the Hull 
House to research activities. Hull House became famous mainly for specific 
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reporting – through color coded charts ("maps") which were divided into 
city blocks, according to various indicators, notably labor income and ethnic 
composition but also religion, etc. Repeated and prolonged personal contact 
of the researchers with the studied population was a significant part of the 
data collection methodology. Detailed records were broken down to indi-
vidual households, apartment complexes, and buildings. All households in 
the study area were included in the records. Despite the complexity and labor 
intensity of such a survey it was conducted consistently by the researchers, 
with the knowledge of the fact that these data can serve as "instant" argument 
and the data source either in political action or for further research of po-
verty. Direct use of these "maps" were the most important in promoting the 
rights of children, in particular, the prohibition of child labor. Measurements 
from the year 1893 – 1894, which were led by Florence Kelley, compared the 
development among children who went to school and who worked in a fac-
tory. They unambiguously proved the bad influence of child labor (Addams 
1912). In the year 1895, Hull House published its research in a publication 
together with theoretical and policy studies, edited by Jane Addams. The 
book was called Hull House Maps and Papers. The book included a map that 
showed the distribution of immigrants of eighteen nationalities living within 
three square miles surrounding Hull House. This remarkable research had a 
significant impact on the development of sociology at the University of Chi-
cago. Use of mapping as a statistical method revealed a social group which 
became the subject of a long sociological study of Chicago Sociological School 
(Addams 1912).
 Motivating environment of Hull House was immensely beneficial 
for the development of Social work. Women there were creating together, 
writing, discussing, sharing books and ideas, they rested together, supported 
each other. As workers in organizations and institutions, which the individu-
als of them founded, they joined in participating in the research and had the 
possibility of immediate feedback in the form of effectiveness of their findin-
gs, theories and methods of work. Thanks to that environment they reached a 
significant social and political change. Therefore, we can say that Hull House 
created an alternative lifestyle for women living in a patriarchal society. Jane 
Addams and her colleagues realized Social work just as feminists. This star-
ting point is clearly reflected in all aspects of their work: identifying prob-
lems, setting goals, methods, means and approaches.

 Connecting the Feminist Movement and Social Work in  
 Czechoslovakia:  Alice Masaryková
 In the history of Social work in Czechoslovakia, Alice Masaryková 
(1879 – 1966) is the most significant person who connected women's move-
ment and Social work. Most of the facts about her performance in the field of 
Social work are widely known. But as it is the case with many other women, 
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her feminist background is either suppressed or strictly separated from her 
activities in the social area. Even the mere fact of her involvement in the field 
of equality between men and women is usually attributed solely to influence 
of parents, especially the father. In fact, her social conscience, humanistic 
orientation and strong interest in human rights, democracy and equality bet-
ween women and men were formed by significantly more influences. Her 
stay in Chicago and Hull House is clearly significant.
 She received her first contacts with professional Social work in the 
USA (1904 – 1906), where she collected information and contacts in the wo-
men's movement. She studied American social conditions, got to know the 
life of Czech minority in Chicago, Cleveland, New York, Iowa and Nebraska.  
She gave lectures, took part in the Women's Club events and prepared many 
other activities. During that period she was mostly influenced by the stay in 
Hull House and by contacts with its activists. Through Mary McDowell, that 
time director of Hull House, she also met Jane Addams and was captivated by 
her ideas.
 In 1915, she was arrested and accused of treason. Jane Addams and 
Mary McDowell, along with members of the Czech expatriate associations 
in the USA, unleashed a successful campaign for her release. After her release 
she was banned to give lectures. However, she organized women meetings 
where they also discussed systematically organized Social work. Activists 
from Chicago with their experience from Social work came to contribute.  
An international team, along with Ruth Crafword and Mary Hurlbutt made 
a survey of social conditions in Prague and subsequently focused on two 
programs: creating a list of social agencies and opening of the Summer Scho-
ol of Social Work. In 1928, she was a chairwoman in the Committee of the 
First International Conference of Social Work in Paris, and later in Frankfurt 
(Límová 2002).
 The influence of Alice Masaryková and her work in the area of 
training of social workers was connected with education, raising awareness 
and emancipation efforts of Živena female activists, particularly its chairwo-
man Elena Maróthy-Šoltésová (1844 – 1939). In 1922, due to her impulse, 
the foundation stone of the Milan Rastislav Štefánik Institute (Ústav Milana 
Rastislava Štefánika) was put to ground in Martin (1925 – 1938). In the year 
1926, a two-year sociological-medical school was established in the institute. 
It was the first public school of its kind in Slovakia. Also in this school the-
re existed close links between education theory and practice. Thanks to the 
efforts of Elena Maróthy-Šoltésová and her lifelong efforts to support poor 
Slovak male and female students, students from poor families could study 
at that school. During their study they were financially supported by Živena 
Foundation, which Elena Maróthy-Šoltésová established (Falisová 2006).
 Feminism has its place in Social work. It is not "new". On the con-
trary, Feminist movement is a source but also the driving force behind the 
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development of Social work.
 In the study, research and working with history of Social work both 
in Slovakia and the Czech Republic, there continues the withholding or "dis-
regarding" the importance of the feminist tradition for the process of estab-
lishment of professional Social work. The influence of feminist thinking in 
shaping the theory and methods is still an area that is absent in the historical 
research of Social work. Although historians, as well as social workers pay a 
relatively big attention to significant women – founders of Social work, wider 
historical and theoretical context of their impact remains unexamined. And 
it is, in my opinion, the reason for the marginalization of feminist thinking 
in Social work.
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