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Abstract 

The study offers a systematic review of the unresolved relationship between 

social pedagogy and social work. It aims to clarify this problem and to 

present the contextual range of its solutions from both historical and 

synchronous perspectives. The methods used consist of the analysis and 

interpretation of scientific literature and other relevant sources. The first part 

of the article traces the development of social pedagogy in Germany, from 

Natorp's philosophical justification of the need for education by and for 

society, to socio-educational practice based on Nohl’s concept of help to self-

help (Hilfe zur Selbsthilfe) and Thiersch's pedagogy of life situations. The 

second part shows how certain approaches to social work are considered to 

be the sources of social pedagogy in many countries. The third part explains 

the convergence of social pedagogy and social work in Germany within the 

framework of vocational training, influenced by the professionalization of 

social work as seen in the US and the UK. The fourth part inventorizes the 

established theorems of the relationship between social pedagogy and social 

work, which can only be understood in the context of historical development. 

Finally, the study justifies the theoretical position that social pedagogy is a 

science enabling the reflection of social work. The conclusion synthesizes 

current knowledge of the compatibility and incompatibility of the two 

disciplines. A comparative approach demonstrates that social pedagogy can 

be understood as one of the social sciences, while its insights can be 

integrated into a number of social professions. At the same time, "help to 

self-help" can be promoted as a standalone profession that stems from 

specific concepts in the development of social pedagogy. 
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Anotácia 

Studie nabízí systematický vhled do řešení nevyjasněného vztahu sociální 

pedagogiky a sociální práce. Klade si za cíl objasnit souvislosti vzniku tohoto 

problému a nastínit paletu jeho současných řešení v historické i synchronní 

perspektivě.  Metodami zpracování jsou analýza a interpretace odborné 

literatury a dalších tematicky relevantních zdrojů. V první části je nastíněn 

vývoj konceptu sociální pedagogiky v Německu od Natorpova filosofického 

zdůvodnění potřeby výchovy jedince ve společnosti a pro společnost po 



 

218 

prakticky pojatou sociálně výchovnou práci založenou na Nohlově pojetí 

pomoci ke svépomoci (Hilfe zur Selbsthilfe) a pedagogiku životních situací 

(Thiersch). Ve druhé části studie ukazuje, že některé přístupy sociální práce 

jsou v řadě zemí považovány za zdroje sociální pedagogiky. Třetí část 

objasňuje konvergenci sociální pedagogiky a sociální práce v Německu v 

rámci profesní přípravy, která se uskutečnila pod vlivem anglosaského 

modelu profesionalizace sociální práce. Čtvrtá část inventarizuje historicky 

vzniklé teorémy vztahu sociální práce a sociální pedagogiky, jimž lze 

porozumět pouze v kontextu vývoje uvedených historických skutečností. V 

páté části je zdůvodněno stanovisko, považující sociální pedagogiku za vědu 

umožňující reflexi sociální práce. V závěru je provedena syntéza poznatků 

ohledně slučitelnosti a neslučitelnosti obou oborů. Z porovnání plyne, že 

sociální pedagogika může být chápána jako jedna ze sociálních věd, jejíž 

vědění lze integrovat do různých sociálních profesí, přičemž je důležité 

prosazovat možnost samostatné profese založené na pomoci ke svépomoci 

jako specifickém rozvojovém konceptu sociální pedagogiky. 
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Úvod 
Otázka vyjasnění vztahu sociální pedagogiky a sociální práce patří k 

leitmotivům i k neuralgickým bodům sociálně pedagogické teorie i praxe. 

Mnozí odborníci zastávají názor, že sociální práci a sociální pedagogiku 

nelze ztotožňovat, přestože se pohybují ve stejném teritoriu. Argumentují, že 

ve většině zemí je vnímána odlišnost těchto dvou větví sociálního myšlení, 

která se udrží i v budoucnosti (Labonté, 2006). Jiní se však obávají, že 

sociální pedagogika zmizí (Sünker & Braches-Chyrek, 2009) pod široce 

rozevřeným deštníkem sociální práce a ztratí svoji oborovou identitu. 

Navrátilová a Navrátil upozorňují, že existuje různorodost a nejednoznačnost 

toho, co je doménou sociální práce a sociální pedagogiky, což vytváří 

prostor, ve kterém se tyto obory mohou vzájemně přibližovat či překrývat – 

oba obory pracují s obdobnými cílovými skupinami, využívají stejných 

teoretických a konceptuálních zdrojů a obecně vzato, profesionálové z obou 

táborů usilují o zlepšení fungování jedinců, skupin a komunit, i když k němu 

přistupují z jiných perspektiv (Navrátil, Navrátilová, 2016). Právě 

„jinakost“ těchto perspektiv je však kruciálním problémem, neboť se zdá, že 

ji dnes nedokáže nikdo zcela jasně vyjádřit, pokud se nechce uchylovat k 

disciplinárnímu dogmatismu anebo k nepřiměřeným simplifikacím.  

Problém vztahu těchto disciplín i pomáhajících profesí vznikl v Německu, 

kde se po druhé světové válce začal střetávat koncept tradiční německé 

sociálně výchovné práce s konceptem případové práce anglosaské. V ČR, kde 

byl vývoj sociální pedagogiky ochromen v období socialismu, se toto téma 

diskutuje od 90. let, nicméně opravdu hluboké analýzy této problematiky 

chybí. Tento článek si proto klade za cíl objasnit souvislosti vzniku tohoto 

problému a nastínit paletu jeho řešení v historické i synchronní perspektivě. 

Autorka vychází z hermeneutické tradice, proto je metodologie článku 
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založena na metodách analýzy a interpretace odborné literatury a dalších 

tematicky relevantních zdrojů.  

 

Sociální pedagogika – od výchovy chudých k sociální pedagogice jako 

profesionálnímu přístupu v sociální práci 
Ideová a praktická odlišnost sociální pedagogiky a sociální práce má kořeny 

již ve středověku, kdy předchůdci sociální práce hmotně pomáhali chudým a 

předchůdci sociální pedagogiky se starali o sirotky, jejich výchovu a vzdělání 

(Engelke, 2003). Vedle charity v podobě poskytování ošacení, jídla a bydlení 

chudým lidem, z níž se postupně vyvinula sociální práce, bylo potřeba dát 

těmto lidem také vzdělání, proto všichni ti, kdo se snažili vzděláním a 

výchovou řešit společenské problémy (Komenský, Pestalozzi, Fröbel, Vives) 

byli průkopníky sociálně pedagogické vize (Hämäläinen, 2003). Koncem 18. 

a v průběhu 19. století tato idea nabyla na síle. Vzniklo množství 

dobročinných či církevních organizací zaměřených na výchovu a vzdělávání 

sociálně potřebných dětí a mladých lidí. Byly zakládány sirotčince, útulky a 

výchovné instituce inspirované osvícensko-humanistickými, filantropickými 

a mnohdy také socialistickými výchovnými idejemi. Dnes lze tyto aktivity 

právem považovat za předchůdce tzv. praktické sociální pedagogiky. 

Obvykle jsou v této souvislosti uváděna následující jména:  

 J. J. Pestalozzi: zastánce myšlenky, že výchovou a vzděláním lze 

bojovat proti sociálním nerovnostem. Pestalozzi, který rozlišoval 

mezi vrchností, která dává almužny a buduje špitály, a vrchností, 

která podporuje školy a „vychovává“, se stal průkopníkem a 

zakladatelem institucí zaměřených na vzdělání dětí z chudých rodin 

a dětí osiřelých.  

 A. Diesterweg: liberální pedagogický myslitel a politik, který chtěl 

osvobodit vzdělání od politického a náboženského vlivu a zohlednit 

více faktor sociální, neboť věřil, že vzdělání může pomoci řešit 

otázku chudoby a mravního zanedbání. Propagátor myšlenky 

vzdělání lidu jako cesty humanizace. Zaváděl Pestalozziho metody 

do vzdělávání učitelů a založil Pestalozziho společnosti na podporu 

vdov a sirotků po učitelích. Diesterwegovi je připisování také jedno 

z prvních užití pojmu sociální pedagogika v Rukověti pro německé 

učitele (Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer, 1850), nicméně 

tento pojem zde ještě neužil ve významu odkazujícím na nějakou 

samostatnou pedagogickou koncepci, ale  (Quintana, 1977, 72-73) 

pouze ve smyslu určitým směrem zaměřené pedagogické literatury, 

která se vyjadřovala k sociálním problémům své doby. 

 A. Kolping a don Bosco: katoličtí kněží zaměření na sociální a 

výchovnou podporu dělnické mládeže, která přicházela za prací do 

velkých měst, ve kterých byla ohrožena negativními sociálními jevy 

a ztrátou náboženské víry.  

 J. H. Wichern: evangelický kněz, zakladatel hamburského útulku 

Rauhes Haus, z něhož se postupně rozvinula sociálně pedagogická 

činnost evangelické církve (Diakonie).  

 R. Owen: sociální utopista, který se zaměřoval na zlepšení 

sociálních a pracovních podmínek dělníků ve svých továrnách, 
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zřizoval předškolní třídy a školy pro děti zaměstnaných matek a při 

svém přechodu od filantropismu k naivnímu utopickému 

komunismu obětoval majetek, aby převedl do praxe kolektivistické 

vize beztřídní pospolitosti v osadě New Harmony v USA. 

Vývoj sociální pedagogiky jako teorie a jako státem zaštítěné pomáhající 

praxe je třeba sledovat zejména v Německu, kde sociální pedagogika vznikla 

jako teoreticky  a prakticky zdůvodněný odborný koncept v pěti hlavních 

fázích (Quintana, 1997; Pérez, 2002, Lorenzová, 2017):  

První fáze: K. Mager (1844), který jako jeden z prvních upozornil na příliš 

individualistický charakter tehdejší výchovy a zanedbání ohledu ke 

společenským výchovným cílům, a P. Natorp (1895, 1898), tvůrce 

filosoficky zdůvodněné sociálně pedagogické teorie inspirované 

novokantovstvím a novoplatonstvím: kolektivistická sociální pedagogika 

jako výchova jedince pro demokratickou společnost založenou na humánních 

hodnotách lásky a solidarity. 

Druhá fáze: Sociálně pedagogické hnutí dvacátých let minulého století 

spojené s demokratickým společenským oživením Výmarské republiky a se 

jmény H. Nohla a G. Bäumerové: sociální pedagogika jako sociálně 

výchovná péče státu o děti a mladé lidi ohrožené výchovným zanedbáním – 

vzniká  jedna z historicky prvních konfuzí sociální pedagogiky a sociální 

práce, z čehož dodnes pramení mnoho nedorozumění epistemologických i 

praktických. Metodologicky založeno na hermeneutické filosofii H. Nohla, 

zdůvodňující sociální pedagogiku jako teorii a praxi výchovné pomoci, která 

je založena na porozumění mladému člověku a na probuzení vůle ke 

svépomoci. Vzniká tak rozvojový koncept pomoci ke svépomoci, Hilfe zur 

Selbsthilfe, jako dosud platný teoretický i praktický základ sociální 

pedagogiky. 

Třetí fáze: Období před a během druhé světové války, kdy se sociální 

pedagogika dává do služeb národního socialismu a nacistického režimu, 

spojeno se jmény E. Kriecka a A. Bäumera. Sociální pedagogika jako 

politicko-ideologická manipulace. 

Čtvrtá fáze: Od poloviny minulého století, kdy se vedle tzv. pedagogiky 

kultury (T Litt, E. Spranger) začíná prosazovat kritické pojetí pedagogiky. V 

sociální pedagogice reprezentované mimo jiné jmény K. Mollenhauera a H. 

Giesecka (ofenzivní sociální pedagogika). Metodologicky založeno na 

kritické hermeneutice, zdůrazněn je reflexívní potenciál sociální pedagogiky, 

která má pomoci objasnit konflikty vznikající mezi jedincem a strukturálními 

nerovnostmi zakořeněnými v samotné společnosti. Sociální pedagogika jako 

nástroj demokratizace společnosti a emancipace subjektu a jako teorie 

poskytující interpretační rámec pro sociální práci. 

Pátá fáze: Od 70 let 20. stol. Lebensweltorientierte Sozialpädagogik 

(antikoloniální sociální práce metodologicky založená na fenomenologii, 

pedagogice utlačených a kritické hermeneutice): průnik sociální pedagogiky 

do sociální práce jako jeden z jejích teoreticko-praktických přístupů.  

 

 

Sociální práce jako zdroj tradic sociální pedagogiky  
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Přestože je sociální práce chápána jako jiný způsob pomoci než sociální 

pedagogika, v řadě zemí jsou aktuálně některé její historicky vzniklé přístupy 

vnímány jako sociálně pedagogické. V tradici sociální práce jsou obvykle 

zvýrazněny dvě tendence. Jedna je spojena s dobročinným hnutím 

„settlement movement“, které zakládalo komunitní centra na pomoc lidem 

přicházejícím za prací do velkých měst. Inspirace přišla z Velké Británie, kde 

v roce 1884 založili manželé Samuel a Henrietta Barnettovi za účelem studia 

chudoby a boje proti ní v nejzanedbanější části Londýna univerzitní osadu 

„The Toynbee Hall“, v níž žili studenti z vyšších vrstev společně s chudými 

lidmi. Hnutí se poté rozšířilo do USA, kde J. Adamsová založila v Chicagu 

komunitní centrum Hull House, přičemž postupem času se hnutí zaměřilo na 

odstraňování společenských příčin chudoby a na reformu sociálních poměrů 

(Matoušek, Šustová in Matoušek a kol. 2001; Kaplánek, 2013). Některými  

autory je však právě tato komunitární tradice hodnocena jako sociálně 

pedagogická. Např. Hallstedt & Högström (2005) konstatují, že J. Adamsová, 

významná představitelka hnutí settlementů v USA, byla ve své činnosti 

ovlivněna pedagogickými myšlenkami J. Deweye ohledně vzdělávání 

dospělých. Také Hämäläinen (2003) připomíná, že přestože sociální 

pedagogika v anglo-amerických zemích nezískala pevnou pozici, některé 

aktivity, které zde vznikly, měly sociálně pedagogický charakter, protože se 

snažily řešit sociální potřeby a problémy z pedagogickými prostředky. Právě 

založení a činnost osady Hull House v Chicagu bylo podle jeho soudu v teorii 

i praxi projevem sociálně pedagogického myšlení. 

Druhý model sociální práce byl spojen s hnutím vědecké charity (scientific 

charity). Byl zaměřen na přímou práci s klienty a jejich rodinami a měl za cíl 

jejich adaptaci na sociální prostředí poskytnutím dobročinné asistence, 

přičemž důraz byl kladen na osobní vztah a angažovanost, neboť se 

očekávalo, že ti, kteří pomáhají lidem v nouzi, jim budou přáteli i vzory 

(Kaplánek, 2013). V rámci této tradice vznikla zásluhou M. Richmondové 

individuální případová práce jako jedna ze základních metod sociální práce a 

zformoval se vědecky založený koncept sociální diagnózy. Zajímavé je, že v 

některých zemích je také tato tradice chápána jako jeden z kořenů sociální 

pedagogiky.  

Z pohledu švédských autorek Erikssonové a Markströmové (2003, 2009) lze 

identifikovat tři hlavní myšlenkové tradice, ze kterých sociální pedagogika 

vychází. Vedle evropské tradice reprezentované Natorpem a demokratizační 

tradice vzdělávání reprezentované J. Deweyem a P. Freirem k nim patří také 

severoamerická tradice, kterou silně ovlivnila M. Richmondová a její pojetí 

případové sociální práce jako individuálního terapeutického zacházení. 

Pozice švédských autorek tak na rozdíl od řady teoretiků, kteří poměrně ostře 

rozlišují mezi sociální pedagogikou a sociální prací, nevnímá jejich 

neslučitelnost a řadí je do společného orientačního rámce.  
Také španělští teoretici (Ortega, Caride & Úcar, 2013) hovoří o anglosaské 

tradici sociální pedagogiky jako o specifickém způsobu práce, který se 

rozvíjel pod hlavičkou „social work“ ve Velké Británii, odkud se tato práce 

se sociálním posláním rozšířila do USA, aby se pak již jako vědecky 

zformovaná teorie a profesionálně pojatá praxe vrátila po druhé světové válce 

zpět do Evropy. Autoři však také upozorňují, že právě pod vlivem 
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anglosaského vědeckého pojetí sociální práce začal do Evropy pronikat 

klinický (katalytický či medicínský) model práce s klienty, který byl v 

amerických přístupech dominantní. Sociální práce se pod tímto vlivem začala 

stále více orientovat na spolupráci se sociology, psychology, lékaři, 

psychiatry a jen málo nebo vůbec byla pěstována spolupráce s pedagogy, 

přestože výchovná dimenze byla vždy v sociální práci přítomna, v důsledku 

pak došlo k odcizení sociální práce a sociální pedagogiky (německá tradice 

sociální práce), které v řadě zemí přetrvává dodnes (Ortega, 2004, 118).  

 

Řešení vztahu sociální práce a sociální pedagogiky v kontextu profesní 

přípravy v Německu  
Problematickému vztahu sociální práce a sociální pedagogiky v praxi nelze 

porozumět bez znalosti vývoje profesní situace v Německu, neboť právě zde 

sociální pedagogika vznikla a byla ve své době chápána jako jiný způsob 

pomoci než sociální asistence (Schilling, 1997). V souvislosti s postupnou 

profesionalizací práce s klienty se však oba obory začaly střetávat. Modelem 

profesionalizace sociální práce v Německu byla situace v USA, kde již od 20. 

let 20. století vznikaly profesní sdružení sociálních pracovníků různých 

specializací, pro nemocnice, školy, psychiatrická zařízení, komunitní práci 

(Kaplánek, 2013). Podobný trend k profesionalizaci lze po druhé světové 

válce sledovat v Německu. První konflikty nastaly (Huppertz, 2003) v 

souvislosti s tím, že pod vlivem anglosaského modelu sociální práce 

nahradilo po druhé světové válce označení Sozialarbeiter/in, sociální 

pracovník/ce, starší název této pozice, Sozialfürsorger/in, pracovník/ce 

sociální péče. Pro úplnost dodejme, že ještě dříve, na začátku 20. století, byla 

tato pozice označována jako sociální úředník/ce, Sozialbeamtin/nen. Začaly 

se ozývat hlasy doporučující opustit čistě německý termín sociální 

pedagogika a užívat jen pojem sociální práce. Tento problém, který ve vztahu 

sociální pedagogiky a sociální práce začal vznikat, se pokusil řešit již v 60. 

letech minulého století T. Wilhelm (1961), který doporučoval, aby se pojem 

sociální pedagogika užíval již pouze jako označení pro sociálně 

pedagogického hnutí 20. let kolem H. Nohla a G. Bäumerové, kteří ve 20. 

letech uvedli do praxe systém sociálně pedagogické péče. Jedním z ideových 

exponentů této změny byl čistě z praktických důvodů také L. Rössner, který 

však zároveň nepochyboval o tom, že sociální práce usilující o změnu 

lidského chování má edukační charakter, její charakter je tedy pedagogický. 

V této době, kdy se sociální práce začíná profesionalizovat, vzniká v 

Německu také hnutí za vědu sociální práce (o tom více dále). 

Debaty o vztahu sociální pedagogiky a sociální práce ještě více ožily od roku 

1968, kdy byla federální německou vládou v rámci pěti nově utvořených 

speciálních pedagogických profesí zřízena nově profese sociálního pedagoga. 

Vzhledem k tomu, že jedna z dotčených profesí byla sociální práce, která se 

pod vlivem dominantního anglosaského modelu „social work“ obávala 

přílišné pedagogizace, vznikla snaha situaci vyjasnit jak po stránce 

epistemologické (viz dále teorémy vztahu sociální pedagogiky a sociální 

práce), tak z hlediska modelu akademické přípravy sociálních pedagogů a 

sociálních pracovníků (Fermoso, 1994, 38). Vhodná situace nastala v roce 

1971, kdy se z vyšších odborných škol orientovaných na profesní přípravu 
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(Höhere Fachschulen) staly profesně orientované vysoké školy 

(Fachhochschulen). Sociální pedagogika a sociální práce se na těchto školách 

začaly studovat v rámci oblasti nazývané Sozialwessen pod dubletním 

názvem Sozialpädagogik/Sozialarbeit. Šlo o dva programy se společným 

akademickým jádrem a profilujícími disciplínami, z nichž každý měl svůj 

vlastní profesní výstup a diplom. Sociální pedagogové nacházeli uplatnění v 

mateřských školách, při práci s dětmi a mládeží s důrazem na sociálně 

výchovné neformální aktivity, sociální pracovníci zejména na sociálních 

úřadech, při práci s dospělými a se skupinami sociálně vyloučených a 

marginalizovaných. Dichotomický vztah obou disciplín byl tedy vyřešen 

„lomítkem“, které je užíváno mnohými autory i v současnosti.  

Po celou dobu, kdy se v Německu začal prosazovat v praxi namísto pojmu 

sociální pedagogika anglosaský termín „social work“, probíhala několik 

desetiletí trvající diskuse o vztahu sociální pedagogiky a sociální práce. V 80. 

a 90. letech minulého století (Kornbeck, 2014) hnutí za vědu sociální práce 

výrazně posílilo. Byla založena Německá společnost pro sociální práci 

(Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit, 1989), která se stala hlavním 

propagátorem sociální práce a postupně také garantem odbornosti. V 

pozdějších letech sehrála zásadní roli ve fúzi, při níž byla oblast přípravy 

sociálních pedagogů a sociálních pracovníků na vysokých školách zastřešena 

pod vlivem reformy vysokoškolského vzdělání generickým názvem „Soziale 

Arbeit“ (KMK, 2001). V těchto intencích se v r. 2006 Společnost pro sociální 

práci přejmenovala na Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit a namísto 

označení vědy jako Sozialarbeitswissenschaft začalo být užíváno označení 

Wissenschaft Soziale Arbeit. 
Objevuje se tedy dvojí možnost, jak konceptualizovat sociální práci, na jedné 

straně jako společenskovědní obor, metodu práce a profesi a na straně druhé 

jako širokou profesní oblast, která umožňuje propojit rozmanité sociální 

profese. Nově je zdůrazněno, že na tyto obory již nelze nahlížet jako na 

oddělené. Např. na Fachhoschule Erfut pro zájemce o studium na webových 

stránkách píší: Pracovní pole sociální práce a sociální pedagogiky jsou nyní 

navzájem co nejtěsněji svázány a nemůže na ně být nahlíženo izolovaně. 

Proto fakulta aplikovaných sociálních věd vzala v tematických plánech v 

úvahu přístupy sociální práce i sociální pedagogiky, a z hlediska 

problémových okruhů je propojila. Aby vyjádřila toto sjednocení, nazývá se 

tento studijní program také „Sociální Práce“ (FH Erfurt, © 1997-2016). 

Po nástupu boloňské reformy, od školního roku 2005/6 a 2006/7, začala v 

Německu většina federálních států přecházet na model nižšího bakalářského 

a vyššího magisterského stupně a titul diplomovaný specialista byl na 

fachhoschule, nově pojmenované jako univerzity aplikovaných věd 

(polytechniky), nahrazen titulem bakalář a magistr. Studium je organizováno 

modulárně a je zaměřeno kompetenčně (Puhl, 2011).  

Jakkoli se může zdát, že v Německu došlo k úplné fúzi sociální pedagogiky a 

sociální práce jako studijních programů pod hlavičkou Soziale Arbeit, není 

tomu tak zcela. Na akademické univerzitní úrovni (na více než 30 

univerzitách v Německu a na Vysokých školách pedagogických ve Freiburgu 

a Tübingenu) lze studovat magisterskou pedagogiku (Pädagoge, MA) se 

zaměřením na sociální pedagogiku nebo sociální práci. Vzhledem k tomu, že 
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polytechnické univerzity dosud neposkytují doktorské studijní programy, lze 

doktorská studia ze sociální práce absolvovat v rámci oboru pedagogika, to je 

pro sociální práci jako obor a jeho možný akademický rozvoj velmi důležité 

(Huppertz, 2003; Kornbeck, 2014).  

 
Sociální pedagogika jako teorie umožňující reflexi sociální práce? 
Vztah sociální pedagogiky a sociální práce je nutno vidět také v kontextu 

jejich vývoje jako sociálních věd. Sociální práce se v anglicky mluvícím 

prostředí jako samostatná vědní disciplína s identickým názvem „social 

work“ začala rozvíjet v poválečném období. Její teoretické základy se však 

na americkém kontinentě rozvíjely mnohem dříve, zejména díky působení 

škol sociální práce - první škola byla založena již v roce 1897 na podnět 

filantropické společnosti v New Yorku.(Kaplánek, 2013). V r. 1920 začala 

být sociální práce studována na univerzitě v Chicagu. Zajímavé je, že vliv na 

její rozvoj měla ve značné míře německá sociální pedagogika, neboť řada 

odborníků musela v době nacistického Německa emigrovat do USA (ibid.). 

Jako aplikovaná sociální věda čerpala sociální práce svoje poznatky zejména 

z psychologie, sociologie, antropologie, práva, ekonomie, filozofie a 

managementu. V Německu byla tato věda uznána od 60. let minulého století 

pod názvem Sozialarbeitswissenschaft v rámci již zmíněného hnutí za vědu 

sociální práce, když si tehdejší fachhochschule stěžovaly, že jejich disciplína 

byla „kolonizována univerzitami“ (Mühlum, 2004). Věda sociální práce se 

proto stala prosazovanou součástí profesní přípravy sociálních pracovníků a 

sociální práce nastoupila cestu posilování svého profesionálního statutu.  

Zhruba ve stejné době prohlásil K Mollenhauer ve své disertaci (1959) 

sociální pedagogiku za způsob kritické reflexe vztahu člověka, výchovy a 

společnosti a požadoval, aby se jako akademická disciplína stala 

východiskovou bází teoretické reflexe sociální práce, umožňující vysvětlit 

diverzitu jejího chápání a heterogennost jejích úkolů (Kornbeck, 2014). 

Mollenhauerovo stanovisko získalo příznivce již v šedesátých letech, dnes ho 

zastává celá řada sociálních pedagogů, zejména pak ti (Kraimer & Altmeyer, 

2016), kteří propojují sociální pedagogiku se starší tradicí tak, že obracejí 

pozornost k hermeneuticky a fenomenologicko-kriticky založené 

pedagogické antropologii, z níž činí nedílnou součást tvorby teorií i 

empirických výzkumů. Dnes je toto hledisko aktuální jak v zemích, kde má 

sociální pedagogika jako teorie sociální práce dlouhou tradici, tak tam, kde 

vzniká až od 80. let minulého století. Příkladem země s tradicí je Polsko, kde 

je u některých autorů sociální pedagogika považována za obecný 

metodologicko – teoretický (reflexivní) základ pro sociální praxi. Samotná 

sociální práce pak je vnímána jako jeden z praktických směrů sociální 

pedagogiky – vedle výchovné péče, kulturně osvětové práce a zdravotně 

výchovné péče (Pilch & Lepalczyk, 1995; Marynowicz–Hetka, 2007, 2008). 

Tento pohled je v návaznosti na H. Radlińskou v Polsku hluboce zakořeněný. 

Wroczyński (1985) v tomto smyslu psal, že sociální pedagogika může být 

jednou z disciplín pokračujících v teoretických základech té oblasti 

společenského působení, která je nazývána sociální prací, zároveň je také 

dobrým pojítkem mezi souborem nauk o výchově a nauk o kultuře a 

společnosti. V uvedeném duchu píší významní polští teoretikové i dnes. 
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Sociální práce je chápána jako pole sociálního působení různých subjektů 

orientovaných na pomoc v rozvoji jedince a sociálních skupin při v 

překonávání obtížných životních situací, činnost sociálního pracovníka je 

založena na sociálním ovlivňování. Sociální pedagogika do takto chápané 

sociální práce vnáší aspekty axiologické, antropologické, osvětové a dává jí 

tak smysl, celistvost a edukační základy v rozměru individuálním i 

společenském, také přispívá tím, že ujasňuje mechanismy projektování a 

přetváření prostředí (Marynowicz-Hetka, 2006). Podobně uvažuje A. 

Radziewicz-Winnicki (2008) když píše, že sociální pedagogika vytváří 

teoretické, filosofické základy sociální práce a vnáší do ní edukační aspekty. 

Stejně tak na Slovensku je uplatňován názor, že sociální pedagogiku je 

možno považovat ve srovnání se sociální prací za teoretičtější a všeobecnější. 

V tomto smyslu jde o vědu, která zdůrazňuje sociálně výchovné aspekty ve 

vztahu k člověku, který se ocitl v nouzi, a která záměrnou intervencí do 

struktury prostředí napomáhá prevenci vzniku dysfunkčních procesů u 

člověka (Hroncová, Hudecová & Matulayová, 2001). Nicméně jak na 

Slovensku, tak v ČR je tato diskuse v počátcích. 
Ani současný finský teoretik J. Hämäläinen, který reprezentuje zemi, kde se 

sociální pedagogika rozvíjí relativně krátce (od 80 let minulého století), 

nepovažuje sociální pedagogiku za vědní disciplínu, která připravuje pro 

konkrétní, přesně definovanou profesi, nechápe ji ani jako pouhou metodu 

sociální práce, nýbrž v návaznosti na myšlení H. Nohla, K. Mollenhauera a 

P. Freira ji považuje za teoretickou perspektivu, která má být součástí 

sociálně vědního multioborového základu nezbytného pro výkon různých 

sociálních profesí. Hämäläinen zároveň zdůrazňuje, jak ukazuje obrázek č. 1, 

že sociální pedagogika musí být také ve vztahu k dalším disciplínám: 

„Obohacuje se ze sociální etiky (otázky cílů), sociologického a 

psychologického poznání (otázky reality) stejně jako ze sociální politiky 

(akční otázky)“ (Hämäläinen, 2012, 9). 

 

Obrázek č. 1 – Sociální pedagogika jako součást vědního základu 

sociálních profesí 
Zdroj: Hämäläinen, 2012, 9. 
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Historicky vzniklé teorémy vztahu sociální pedagogiky a sociální práce 
Vyjasnění pozice sociální pedagogiky a jejího vztahu k sociální práci bylo v 

německém prostředí věnováno značné úsilí. V 80. letech minulého století, 

kdy  „lomítko“ mezi sociální pedagogikou a sociální prací vytvářelo dojem 

určité vztahové vyváženosti, byl tento problém řadou sociálních pedagogů 

považován za čistě historický a překonaný. Snaha po striktním oddělení 

sociální pedagogiky a sociální práce jako akademických disciplín i jako 

profesí, krom toho, že by byla umělá, byla chápána jako riziko, neboť by 

došlo k podlomení jejich potenciálu teoretického a metodologického 

(Pfaffenberger, 1980). Dnes však tato debata opět ožívá, a to vzhledem k 

rozvoji sociální pedagogiky mimo německy mluvící země.  

Systematicky analyzoval vztah sociální práce a sociální pedagogiky již 

začátkem 70. let H. Tuggener, který shrnul výsledky německé diskuse v 

době, kdy byly původní Fachschulen vzdělávající v oblasti sociální práce 

povýšeny na neuniverzitní vysoké školy (Fachhochschulen) a začaly 

připravovat profesionály obou specializací. Popsal čtyři možnosti vztahů 

mezi sociální pedagogikou a sociální prací, hovoří o identitě, nekompatibiltě, 

konvergenci a diverzitě akcentů (Tuggener, 1971). Za zvláště zajímavý lze 

považovat zejména poslední model: Sociální práce a sociální pedagogika se 

shodují v tom, že jsou obě pomocí, nicméně pro sociální práci je 

charakteristická pomoc při uspokojování potřeb, pro sociální pedagogiku je 

typická pomoc při individuálním a sociálním zrání, sociální práce tedy 

uspokojuje potřeby, nepřispívá však ke zrání v tom smyslu, aby tyto potřeby 

uspokojovali lidé svými vlastními silami, sociální pedagogika ano. Uvedené 

chápání vztahu sociální pedagogiky a sociální práce lze ilustrovat na 

známém Lukasovu schématu dvou do sebe vložených trojúhelníků se 

společným středem, kdy na krajních pólech se nacházejí oblasti čisté sociální 

práce, například péče o seniory, a čisté sociální pedagogiky, jako je např. 

mimoškolní volnočasová práce s dětmi (Lukas in Kraus & Poláčková et. al., 

2001). Zároveň je nutno konstatovat, že tento náhled zachycuje určitou 

historickou vývojovou fázi vztahu obou oborů.  
Vrátíme-li se nyní ke vztahu sociální práce a sociální pedagogiky, v průběhu 

let vzniklo šest základních vztahových teorémů: 
Teorém divergence: Sozialarbeit // Sozialpädagogik  
Koncepty sociální pedagogiky a sociální práce jsou odlišné svým původem, 

vývojem i oborovou identitou a uplatňují se ve dvou odlišných oblastech 

praxe. Příklady argumentací, které divergenci sociální pedagogiky a sociální 

práce zdůvodňují:  
 Sociální práce je pouze sociální péče a sociální asistence, obě se 

nacházejí mimo oblast pedagogiky (Tuggener, 1971); 
 Sociální práce pramení z práce s chudými, kompenzuje rozpad 

rodiny nebo nedostatek finanční podpory, zatímco sociální 

pedagogika je zaměřena na kompenzaci nedostatku vzdělávacích 

příležitostí (Kleve, 2004); 
 Sociální pedagogika staví na středoevropské tradici v popředí s 

Natorpem, zatímco sociální práce je dědictví severoamerické tradice 

založené J. Addamsovou a M. Richmondovou (Storø, 2013, 20); 



 

Slavonic Pedagogical Studies Journal, ISSN 1339-8660, eISSN 1339-9055, Volume 7 Issue 2, September 2018 

227 

 Zatímco sociální práce se zaměřuje především na řešení 

nepříznivých sociálních událostí, tedy situací, které již nastaly, 

sociální pedagogika je orientována více na prevenci (Janebová & 

Bartáková, 2002);  

 Zatímco sociální práce přistupuje ke klientovi pragmaticky s cílem 

alespoň umenšit riziko spojené s jeho jednáním, je pro sociální 

pedagogiku cílem proměna osobnosti klienta (ibid.);  

 Koncepčně sociální práce a sociální pedagogika mohou být chápány 

tak, že společně utvářejí sociální profese, jejich dichotomie odráží 

fakt, že se navzájem doplňují, ale zároveň jsou podstatou odlišné 

(Otto & Lorenz, 1998);  

 Sociální práce a sociální pedagogika se vztahují k odlišným sférám 

sociální praxe, sociální práce se zaměřuje na kompenzování 

existujících obtíží a nedostatků rozmanitými metodami, včetně 

pedagogických, sociální pedagogika rozvíjí poznatky ohledně toho, 

jak socializovat jedince a pomáhat jim zvládat kritické situace 

prostřednictvím výchovy (Mudrik, 2000). 

Teorém konvergence: Sozialarbeit →← Sozialpädagogik  
Oba koncepty a jim příslušející funkce jsou analogické, jejich oblasti 

působnosti se postupně sbližují. Teorém konvergence byl ve své době velmi 

populární, o jeho zavedení se zasloužil zejména H. Pfaffenberger, který se 

domníval, že „sociální a sociálně pedagogická práce musí [...] být viděna a 

chápána jako jeden funkční systém společenských aktivit 

pomáhání“ (Pfaffenberger, 1974, 31). Výrazem, který konvergenci v určitém 

období vývoje vztahu obou oborů vyjadřoval, byl dublet 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik. Již jsme uvedli, že zastřešujícím výrazem bylo 

označení studijní oblasti jako „sozial wessen“. Sociální pedagogika a 

sociální práce jsou ve světle tohoto teorému chápány jako unitární systém 

sociální pomoci: jak psychosociální pomoc poskytovaná v rámci sociální 

práce, tak sociálně výchovná práce sociální pedagogiky se realizují v 

mezilidských vztazích jako přímá nebo nepřímá práce a v kontextu 

rozmanitých situací. Tato konvergence nemluví o rozpadu nebo případně 

spojení obou oblastí, ale o společném rozvoji sociální pedagogiky a sociální 

práce ve směru rozrůstajícího se souladu se zohledněním jejich samostatnosti 

a jedinečnosti  (Schilling, 1997).  
Teorém subordinace: jeden z konceptů je širší a obecnější než druhý  
V rámci tohoto teorému lze pracovat se dvěma základními představami: 

A) Sozialarbeit ˃ Sozialpädagogik: obecnější je pojem sociální práce, jeho 

užívání je výhodnější, protože je mezinárodně známější
,
 a protože zahrnuje 

také služby, které nejsou vzdělávací povahy (Rössner 1973, 122). Jiným 

způsobem, ale se stejným výsledkem, pokud jde o vztah obou oborů, 

argumentoval P. Iben (1969), který za klíčovou distinkci mezi sociální prací a 

sociální pedagogikou s odkazem na  
era a Nohla považoval výchovnou intenci, kterou obecně vzato profesionální 

sociální práce amerického typu nepředpokládala, zatímco sociální 

pedagogika ano. Na vysvětlení: Anglosaský model profesionální sociální 

práce byl založen na poskytování sociálních služeb na bázi sociologie a 

psychoanalýzy, výchovná pomoc byla ovlivněna nedirektivními způsoby 
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práce na bázi pedagogického reformismu, práce se skupinami se opírala o 

Lewinovy poznatky skupinové dynamiky a komunitní práce se rozvíjela pod 

vlivem Elberfeldova výchovného systému (Fermoso, 1994, 42; Ondrejkovič, 

2000). Závěr učiněný o vztahu sociální pedagogiky a sociální práce byl ten, 

že sociální práce zahrnuje rozsáhlý sektor, v jehož rámci zaujímá sociální 

pedagogika určité pole působnosti, sociální pedagogika je tedy výchovnou, 

pedagogickou či intencionální částí sociální práce. Výsledkem je, že v pojetí 

Mezinárodní federace sociální práce (International Federation of Social 

Work, IFSW), ale i celé řady dalších současných autorů je sociální 

pedagogika definována jako metoda/přístup v rámci sociální práce (Llena, 

2014). 

B) Sozialpädagogik > Sozialarbeit: Sociální pedagogika by měla být 

obecnějším konceptem, protože je a) mnohem starší (původ konceptu lze 

vysledovat až do roku 1844 ke Karlu Magerovi, zatímco social work se v 

Německu objevil až po druhé světové válce), b) již dávno opustil úzké 

hranice práce s mládeží a může být aplikován u všech věkových skupin 

(Schilling 1997, 171). Představu, že sociální pedagogika je širším konceptem 

než sociální práce, hájí také Czarnecki (2012, 392), který se domnívá, že 

sociální pedagogika mimo to, že usiluje o zlepšení sociálního fungování 

jedinců i skupin, má na zřeteli všechny problémy, které jsou ve vztahu k 

fungování společnosti, nikoli tedy pouze problémy sociální v úzkém 

významu. V tomto smyslu pak teorie sociální práce může být obecně chápána 

jako jeden ze subsystémů sociální pedagogiky.  

Teorém identity: Sozialarbeit = Sozialpädagogik 

Ve své době popsal Tuggener teorém identity tak, že na sociální práci a 

sociální pedagogiku lze pohlížet jako na dvě strany téže mince (Tuggener, 

1971, 21). Pokud by tomu tak bylo, potom mezi sociální prací, sociální 

pedagogikou a generickým pojmem Soziale Arbeit není žádný rozpor, ani 

pokud jde o oblast působení, ani pokud jde o jejich obsah.  

Teorém subsumpce: Sozialarbeit + Sozialpädagogik = Soziale Arbeit  

Historicky nejmladším modelem vztahu obou oborů je teorém subsumpce. 

Přestože lze pozorovat rozdíly mezi sociální prací a sociální pedagogikou, 

jsou si oba modely velmi blízké a mohou být snadno zařazeny do společné 

oblasti „Soziale Arbeit“ (práce v sociální oblasti). Uvedli jsme při popisu 

vývoje možností studia sociální pedagogiky v Německu, že vztah obou oborů 

zde byl vyřešen právě takto (KMK 2001, [§4.3.5-6]). Tato cesta řešení 

vzájemného vztahu obou oborů je zřejmě v Evropě na vzestupu.  

 
Řečení vztahu v ČR a na Slovensku 
V podmínkách ČR a Slovenska se jevil v devadesátých letech minulého století 

jako nadějné východisko ze zablokované situace dvou nepříliš 

spolupracujících oborů zejména teorém konvergence. V jeho prospěch se 

vyslovili např. Ondrejkovič, 2000; Hroncová, Hudecová & Matulayová, 

2001; Határ et. al. 2007. Představitelé sociální práce se však spíše drží 

představy o diferencovaném (anglosaském) modelu vztahu obou oborů. Např. 

Mátel a Preissová-Krejčí (2016) opírají tento závěr o obsahovou analýzu  

určitého množství definic sociální práce a sociální pedagogiky české (29 

titulů), slovenské (26 titulů), německé (3 tituly) a anglosaské (9 titulů) 
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provenience, Toto konstatování je však v uvedené studii výrazně podmíněno 

jak výběrem materiálu, kdy východiskové definice sociální pedagogiky jsou 

čerpány zejména z textů teoretiků sociální práce, tak nepochybně  

porozuměním současné situaci, kdy se čelní představitelé oboru sociální 

práce hlásí k diferencovanému modelu a pouze k těm metodám, které jsou 

definovány jako „metody sociální práce“ (sociální poradenství, casework, 

krizová intervence, ta však vznikla v rámci hnutí za duševní zdraví, mediace, 

skupinová práce, streetwork, práce s rodinou a komunitní práce; Matoušek a 

kol., 2003). Ticho, jež v teorii české sociální práce panuje kolem 

rozpracování možností zážitkové pedagogiky, pedagogiky volného času, 

metod sociální andragogiky, multikulturní edukace, informální výchovy, 

osobnostní a sociální výchovy, sociokulturní animace, tedy těch teorií a 

metod, jež jsou svou podstatou ryze sociálně pedagogické a zcela běžně se v 

sociální práci v zahraničí i v ČR užívají, je v této souvislosti jen obtížně 

vysvětlitelné.  
Přední teoretici sociální práce, Navrátilová s Navrátilem, se domnívají se, že 

sociální pedagogiku lze chápat jako jeden ze vzdělávacích diskursů v sociální 

práci (vedle diskursu vědeckého, kompetenčního a reflexivního). „Sociálně 

pedagogický diskurs” pak charakterizují v zásadě jako kritickou 

antiopresivní sociální pedagogiku freirovského typu a konstatují, že právě 

tento pedagogický směr ve své době poskytl teoretickou oporu 

antidiskriminační sociální práci a ovlivnil její pojetí práce s klienty, které 

začalo být chápáno jako zmocňování (empowerment) lidí. Lze tedy podle 

jejich soudu hovořit o sblížení určitého pojetí sociální práce a sociální 

pedagogiky, k němuž došlo v důsledku jejího důrazu na emancipaci a 

celoživotně probíhající socializaci (Navrátilová & Navrátil s odkazem na 

Böhnische, 2016). V podobném duchu hovoří např. Hämäläinen ve Finsku 

nebo Thiersch v Německu. S tímto pojetím se však představitelé sociální 

pedagogiky nemusejí vždy ztotožnit, protože by museli přijmout za legitimní 

sociálně pedagogický přístup pouze přístup kriticko-antiopresivní resp. 

antikoloniální. Podíváme-li se, jak je sociální pedagogika aktuálně přejímána 

např. ve Velké Británii, nelze nevidět, že jí tento kritický základ chybí. A 

dodejme, že stejně je tomu také v ČR a na Slovensku. 
 

Závěr jako pokus o syntézu 
Přestože jsme se pokusili vnést jasno do geneze komplikovaného vztahu 

sociální pedagogiky a sociální práce, řešení tohoto problému není zdaleka 

jednoduché. Mnozí autoři, kteří se k této otázce vyslovili v průběhu více než 

čtyř desetiletí, se shodují v tom, že pro oba koncepty je charakteristická 

nevyhraněnost, která v důsledku neumožňuje, aby byly od sebe striktně 

odděleny. Historicky mají sociální pedagogika i sociální práce mnoho 

společného. Z hlediska organizace praktické sociální pomoci spadají počátky 

etablování těchto oborů do období  industrializace, urbanizace a 

modernizace, kdy vznikla celá řada nových sociálních problémů, jejichž 

zničující vliv na každodenní život lidí a tradičních společenství byl 

všudypřítomně pociťován. Na počátku dvacátého století se oba obory staly 

součástí sociální hygieny a kontroly populace a podílely se na terapii 

nouzových stavů společnosti. V obou případech šlo o činnost směřující jak k 
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sociální prevenci, tak k represi prostřednictvím zavádění rozmanitých 

institucionálních opatření, zároveň šlo o normativně chápané procedury, které 

byly ospravedlněny odkazem na celospolečenský zájem. Později se akcent 

přesunul na obhajobu práv klientů a kontrolní a normalizační funkce sociální 

pedagogiky a sociální práce se proměnily ve prospěch zmocnění klientů 

uskutečnit sociální změnu. V rámci tohoto vývojového oblouku však oba 

obory procházely vlastními vývojovými peripetiemi, které je přiváděly někdy 

do těsného sousedství, jindy je od sebe vzájemně vzdalovaly. V průběhu času 

se tak vytvořily navzájem přenositelné koncepty, v jejichž důsledku je 

obtížné sociální práci a sociální pedagogiku striktně odlišit. Co je však jisté, 

je, že v obou případech o funkční systémy vědy, vzdělávání a profese (byť 

samostatná profese sociální pedagog nicméně existuje pouze v některých 

zemích). V obou disciplínách se stále více prosazuje kompetenční a 

reflexivní model přípravy profesionálů, podobně jako je tomu i v jiných 

oborech (učitelství, ošetřovatelství apod.).  

Vztah sociální práce a sociální pedagogiky je někdy řešen s odkazem na 

jejich epistemologickou odlišnost. Mühlum (1981) ve své době argumentoval, 

že věda sociální práce (Sozialarbeitswissenschaft) je jednou ze sociálních 

věd, která má speciální vztah k sociologii a sociální politice, zatímco sociální 

pedagogika patří k vědám o výchově (Erziehungswischenschaften) a její 

vůdčí disciplínou je pedagogika. Podobné stanovisko zastávají na Slovensku 

Ondrejkovič (2000) a Tokárová (2013). Epistemologicky však dnes patří tzv. 

Erziehungswischenschaften také do oblasti sociálních věd (stejně jako 

sociální práce), přičemž tento krok učinily, aby se dostaly na přísně vědeckou 

platformu, která by nebyla tolik dotčena filozofickými otázkami. 
Společným rysem sociální pedagogiky a sociální práce je, že je lze chápat 

jako aplikované obory, jejichž teorie mají být ve službě praxe a vznikat na 

základě praktických potřeb. Zároveň jde v obou případech o vědy zaměřené 

na jednání (vědy akční). V současné fázi rozvoje věd, kdy jsou 

upřednostňovány komplexní přístupy, je nezbytně povaha obou oborů také 

interdisiciplinární a transdisciplinární. Pokud je jejich epistemologická 

povaha taková, potom se dostávají do situace, kdy již nelze jednoznačně 

určit, jaká témata, oblasti vědeckého zájmu či metody jsou striktně doménou 

sociální práce a jaká sociální pedagogiky. Jak v sociální práci, tak v sociální 

pedagogice (a v dalších sociálních vědách) jsou sdíleny výzkumné metody 

(fenomenologické, konstruktivistické, etnografické, případové, akční) a 

koexistují zde paradigmata, která oscilují kolem Habermasova modelu 

poznávacích zájmů: pozitivistického, hermeneutického a kritického. Při 

tendenci přesunout sociální práci i sociální pedagogiku pod epistemologickou 

značkou „sociální vědy“ se zároveň obě dostávají do užšího kontaktu se 

sociální andragogikou a geragogikou (existují i návrhy na jejich sjednocení 

pod názvem sociagogika) a s transdisciplinárními studii (studia genderu, 

feministická studia, multikulturní studia, queer studia atd.). Také tyto 

transverzální perspektivy narušují striktní disciplinární pojetí sociální práce a 

sociální pedagogiky.  
V důsledku historického vývoje jsou obě disciplíny multiparadigmatické. V 

sociální práci se v průběhu času zformovalo paradigma paternalistické, 

náboženské, klinické, defenzivní, morálně neutrální, orientované na 
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spravedlnost, nejnověji také na kvalitu života (Payne, 1997, 2014). Podobně 

multiparadigmatická, jak jsme ukázali v první části studie, je také sociální 

pedagogika. Situaci by pomohlo, kdyby každý, kdo se chce k otázce 

kompatibility či nekompatibility sociální práce a sociální pedagogiky 

vyjádřit, jasně řekl, jakou sociální pedagogiku a jakou sociální práci má na 

mysli. Například mezi kritickou sociální pedagogikou a kritickou sociální 

prací platí filozoficky, epistemologicky i prakticky teorém identity. Mezi 

behaviorálně pojatou sociální prací založenou na vědeckých důkazech a 

hermeneutickou sociální pedagogikou orientovanou na porozumění jedinci 

nebo skupině v jejich životní situaci platí zcela jistě teorém nekompatibility. 

Věc však komplikuje (Romm, 2007) filozofický a metodologický eklekticismus 

autorů.  
Pokud jde o teorémy vztahu těchto oborů, tradičním oborovým rozlišením 

bylo kritérium věku. Zavedení konceptu životní situace do sociální práce 

však přineslo rozšíření chápání sociální pedagogiky z hlediska její cílové 

skupiny, které se odvíjí od programu „pomoc v životních situacích v 

jakémkoliv věku“, znamená to, že poskytování sociálně pedagogické pomoci 

není zaměřeno pouze na mladé lidi, ale rozšiřuje se na celý životní cyklus 

člověka (Papenkort, 2006). Tím se samozřejmě ruší jeden ze základních 

rozlišujících znaků sociální pedagogiky a sociální práce, jímž je věk klientů. 

V současnosti tedy není sociální pedagogika zaměřena pouze na děti a 

mládež a stává se otevřenou práci se všemi věkovými skupinami. Podobně 

sociální práce již není orientována pouze na dospělé, ale zahrnuje do svého 

zaměření děti a mládež a snaží se pronikat také do prostředí školy (je 

spravedlivé připomenout, že v Německu, kde byla sociální pedagogika ve 

výmarském období definována jako výchovná pomoc mimo školu a rodinu, 

se školní sociální pedagogika začala rozvíjet až pod druhé světové válce pod 

vlivem severoamerické školní sociální práce).  
Při vymezování vztahu mezi sociální pedagogikou a sociální prací se také 

často odkazuje na jejich odlišné politické, právní a administrativní rámce: 

sociální práce vychází ze sociální politiky, sociální pedagogika z politiky 

vzdělávací, sociální práce je tedy emanací sociální politiky, která má jako cíl 

poskytnout organizované profesionální služby, státní i nestátní, jejichž 

posláním je ochránit lidi před sociálními riziky, buď prostřednictvím 

sociálního zabezpečení, sociální péče nebo psychosociální pomoci (Schilling, 

1997, 138). Tato politicky definovaná teritoria se však dnes čím dál více 

prolínají, navíc jde svým způsobem o umělé hranice, které mohou být v 

každé zemi vymezeny jinak (například v Německu nepatří předškolní 

vzdělávání do gesce ministerstva školství, v České republice se v posledních 

letch vede debata o sloučení péče o ohrožené děti včetně ústavní výchovy, 

která tradičně spadá do gesce ministerstva školství, pod ministerstvo práce a 

sociálních věcí).  

Velmi důležitým společným znakem sociální pedagogiky a sociální práce je 

snaha po dosažení osobnostní změny prostřednictvím interpersonálního 

vztahu. Pokud jde o sociální pedagogiku, položil základy chápání tohoto 

vztahu H. Nohl. Dnes lze tuto personalistickou koncepci práce detekovat v 

pedagogice, psychologii, psychoterapii i sociální práci zejména přes odkaz C. 

Rogerse. Podobně sociální práce ve své tradici případové práce odvíjející se 
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od M. Richmondové klade důraz na vztah s klienty, přičemž zdůraznění 

vzoru ztělesněného sociálním pracovníkem je pedagogický princip par 

excellans.   

Aktuálně není sociální práce chápána jako pouhá urgentní praxe, hlásí se k 

podněcování lidských možností, k ideálům důstojnosti a solidarity, k sociální 

integraci a k osobnímu rozvoji, překračuje tedy vymezení sociální práce jako 

zmírňování situace sociálního strádání či nouze. Ke svému působení užívá 

sociální práce také sociálně pedagogických postupů (aktivizačních, 

vzdělávacích, animačních), jejichž cílem je podnítit u jedinců, skupin či 

komunit vůli řešit problémy, s nimiž se potýkají. V tomto duchu lze značnou 

část identity sociální práce chápat jako sociálně pedagogickou.  
Přestože nemožnost jasného rozlišení vzájemného vztahu obou oborů může 

být po stránce teoretické matoucí a frustrující, v praxi může být jejich 

spolupráce obohacující a plodná. Očekává se interdisciplinární spolupráce, 

vzájemné využívání teoretických poznatků, výsledků empirických výzkumů a 

vzájemné přizpůsobování a využívání metod práce (Mátel, Preissová-Krejčí, 

2016, 83).  
Autorka této studie sympatizuje s postojem Hämäläinena, (2003), který se 

domnívá, že sociální pedagogika může být chápána jako jedna ze sociálních 

věd, jejíž vědění lze integrovat do různých sociálních profesí, tedy také do 

sociální práce, přičemž sociální pracovníci se také mohou v tomto přístupu 

také specializovat. Zároveň je přesvědčena, že je důležité prosazovat možnost 

samostatné profese, která je založena na pomoci ke svépomoci jako na 

specifickém rozvojovém konceptu sociální pedagogiky. Ten pomáhá lidem 

bez rozdílu věku podnícením jejich vůle ke svépomoci zvládat nároky 

každodenní sociální existence a přispívá tak k nastolení, udržení či obnovení 

prožitku smysluplnosti a důstojnosti jejich života.  
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