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Úvod
Diplomová práce se bude zabývat tématem etických problémů a zejména etických dilemat z
pohledu sociálních pracovníků ve veřejné správě pracujících s dospělými. Zpravidla se jedná
o sociální pracovníky na pozici sociálních kurátorů.
Etika v sociální práci je v České republice prezentována zejména ve vztahu ke klientům a k
okolí (viz. etický kodex sociálních pracovníků Společnosti sociálních pracovníků ČR). V
diplomové práci se chci zaměřit na otázku etiky a prožívání etických dilemat samotnými
sociálními pracovníky a sociálními kurátory a na to, jaké volí strategie vyrovnávání se s
etickými dilematy v rámci své práce.
Pro diplomovou práci vycházím z předpokladu, že se ve výkonu práce sociálních kurátorů v
mnoha směrech odráží jejich osobní hodnoty. Pokud se jejich osobní hodnoty dostávají do
konfliktu (s očekáváním zaměstnavatele, klientů, společnosti, sebe samého), tak dochází k
prožívání, které sociální pracovníky ovlivňuje v jejich práci. Tento konflikt vychází z
rozdílného pojetí dobra a zla v různých situacích různými aktéry a sociální pracovník je nucen
tento konflikt reflektovat - jak v sobě samém, tak přímo ve své práci. K této reflexi může
docházet jak na vědomé (cílené hledání nejvhodnějšího řešení etického dilematu v souladu s
morálními hodnotami pracovníka) tak nevědomé úrovni (úspěšně řešená etická dilemata jako
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jeden z faktorů spokojenosti).

Cílová skupina sociálního kurátora je sama o sobě nositelem etických dilemat. Jedná se
zpravidla o osoby, které opakovaně porušují psaná i nepsaná pravidla většinové společnosti
(lidé, kteří byli v minulosti nazýváni například termínem "sociálně nepřizpůsobení", dnes se o
nich hovoří zpravidla jako o osobách ohrožených sociálním vyloučením). K rozdílnému
pohledu na dobro může dojít v pohledu společnosti (zaměstnavatele) a konkrétního
pracovníka či klienta a pracovníka. Velkým tématem je ale pojetí dobra konkrétního člověka v
roli sociálního pracovníka a jeho vlastní zvnitřnělý pohled na dobro, kdy může dojít ke
konfliktu role sociálního pracovníka a osobního nastavení jednotlivce na pracovní pozici.
Teoreticko-metodologické východisko
V teoretické části diplomové práce budu čerpat především z české a zahraniční literatury, z
českých autorů, kteří se věnují problematice etiky v sociální práci (Fischer, 2010; Havrdová,
2010; Nečasová, 2001) a z některých zahraničních monografií (např. v češtině dosud
nepublikované monografie Reamera, 2006).
Vedle monografií budu v diplomové práci čerpat z článků publikovaných v oborových
časopisech (Sociální práce/Sociální práca aj.) a dalších zdrojů (Etický kodex sociálních
pracovníků). Pro definici cílové skupiny, vůči které svou diplomovou práci vztahuji (sociální
pracovníci ve veřejné správě - sociální kurátoři) využiji současné právní předpisy. Mimo to
chci v rámci diplomové práce sledovat současný diskurz etických problémů mezi samotnými
sociálními kurátory (etika jako téma seminářů a konferencí).
Empirickou část chci v teoretické části práce propojit prostřednictvím kazuistik, které mají
ilustrovat situace, za kterých může docházet k etickým dilematům.
V empirické části práce se budu přímo zabývat etikou z pohledu sociálních kurátorů. Budu
zkoumat, do jaké míry vnímají etiku jako součást svého profesního života, jaké otázky
vnímají jako etická dilemata a do jaké míry je v práci ovlivňují, jak je prožívají a jaké volí
strategie zvládání těchto dilemat. Respondenti budou vybíráni na základě cílové skupiny, se
kterou pracují. Zpravidla se bude jednat o sociální pracovníky na pozici sociálních kurátorů.
Základní metodou bude zakotvená teorie. Sběr dat bude probíhat rozhovorem s konkrétním
respondentem.
Cíl práce
Cílem diplomové práce bude prostřednictvím metod kvalitativního výzkumu nalezení teorie,
která nějakým způsobem bude doplňovat, upřesňovat či konfrontovat současné poznatky o
tématu etiky v České republice, a to v tématu vnímání etických dilemat sociálními pracovníky
ve veřejné správě/sociálními kurátory.

Použité metody zkoumání
Výběrovým souborem budou sociální pracovníci ve veřejné správě pracující s cílovou
skupinou sociálního kurátora (zpravidla zařazení na pozici sociálního kurátora) s různou
délkou dosavadní praxe a s různým vzděláním. Určujícím faktorem pro zařazení respondenta
do výběrového souboru bude jeho cílová skupina klientů (totožná s cílovou skupinou
sociálního kurátora).
Sběr dat bude prováděn prostřednictvím individuálních rozhovorů s respondenty. Základní
metodou pro analýzu získaných dat bude zakotvená teorie.
Harmonogram zpracování diplomové práce


Leden – únor 2016 – zpracování teoretických podkladů diplomové práce z dostupné
literatury



Únor 2016 – příprava rozhovorů pro sběr dat



Březen – 1. pol. dubna 2016 – výběr participantů a jejich oslovování, sběr dat
prostřednictvím rozhovorů



Duben 2016 – zpracování získaných dat, vyhodnocení



2. pol. dubna 2016 – finální úprava diplomové práce
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