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Časopis Sociální práce/Sociálna práca je zaradený do zoznamu recenzovaných a neimpaktovaných
periodík v Českej republike, ktorý schválila Rada vlády pre výskum a vývoj. Vychádza štyrikrát ročne,
predpokladá orientáciu článkov na akýkoľvek aspekt praxe, výskumu, teórie alebo vzdelávania.
Akademické štúdie v časopise sú podrobené dvojitému recenznému konaniu, publikované príspevky nie
sú honorované. Štyri čísla časopisu, vydané v roku 2010 mali vopred určenú vnútornú štruktúru, a to 1.
Editorial, 2. O čem se mluví, 3. Inspirace pro praxi, 4. Anketa, 5. Fakta, vyhlášky, zákony, dokumenty..., 6.
Pohledy na věc, 7. Akademické statě, 8. Studentské práce, 9. Školy se představují, 10. Recenze knih, 11.
Zprávy, akce, oznámení, 12. Kontakty. Časopis riadila redakčná rada pod vedením prof. PhDr. Anny
Tokárovej, CSc. V období medzi vydaniami čísel 3 a 4 došlo k zmenám v zostave redakcie, aktuálne viedol
redakčnú radu prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
V prvom čísle posudzovaného časopisu sú publikované aj témy časopisu na celý rok, takýto postup
umožňuje koncentráciu autorov i čitateľov na konkrétne témy. Jednotlivé čísla časopisu obsahujú
dominantné okruhy a témy, zároveň komentujú široké spektrum problematiky sociálnej práce a zaoberajú
sa celým radom ďalších skúmaných inštitútov.
1/2010 Sociálna práca a zápas s chudobou (garanti prof. PhDr. Jan Keller, CSc. a prof. PhDr. Anna
Žilová, PhD.). Číslo obsahuje rozbor chudoby, sociologické, psychologické a legislatívne aspekty chudoby,
aj v rozhovore s popredným odborníkom prof. Janom Kellerom. V pasážach o sociálnej práci so skupinami
ohrozenými chudobou sú konkrétne príklady dobrej praxe. Významné sú úvahy o Európskom roku kultúry.
V časti Akademické state sú rovnomerne rozložené systémové prístupy k vedeckému chápaniu chudoby.
2/2010 Sociálna práca s umierajúcimi (garantky Mgr. Marie Přidalová a doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
). Voľbu monotematického zamerania treba hodnotiť za pozoruhodnú aj v súvislosti s nedostatkom
odborných prístupov k problematike sociálnej práce s umierajúcimi. Čitateľ dostáva monotematické
a monografické vydanie, v ktorom je rovnomerne zastúpená teória i prax, v čísle sú tiež publikované
medzinárodné dokumenty (Charta práv umierajúcich). Monotematické číslo je základom analogických
prístupov k významnej etape života a smrti človeka, adresáti odborného pôsobenia nájdu v čísle aj
podnety pre ďalší vedecký a praktický prístup k základným filozofickým hodnotám bytia.
3/2010 Praktické využitie teórie v sociálnej práci (garanti doc. PaedDr. Oldřich Chytil, PhD a doc. PhDr.
Eva Mydlíková, PhD.). Osem akademických statí a celkové zameranie monotematického čísla vytvorili
základ pre poznávanie, aplikáciu a realizáciu, ako aj interakciu teórie a praxe sociálnej práce. Garanti
konštatujú, že nová dimenzia poznávania v sociálnej práci spočíva v tom, že sa menia názory na potrebu
prepojenia teórie a praxe, pričom teórie sú zdrojom profesionálnej identity sociálnej práce. V tejto časti
časopis konfrontuje aj oblasti teoretického vzdelávania sociálnych pracovníkov. Pozitívne a aj inšpirujúco,
z hľadiska budúcej orientácie, hodnotíme zavedenie polemiky do literárnej tvorby, ktorá chýba aj v iných
odboroch (Odvrácená tvář sociální práce).
4/2010 Zdravotné postihnutie v kontexte sociálnej práce (garanti PhDr. Libor Novosad, PhD. a prof. PhDr.
Anna Žilová, PhD.). V čísle jednoznačne dominujú akademické state, pričom jedenásť statí je doplnených
širokým spektrom pohľadov na problematiku zdravotného postihnutia a riešenia sociálnych dôsledkov
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zdravotného postihnutia, najmä z hľadiska a kontextu sociálnej práce.
Časopis by mal v ďalšom období reagovať na významné svetové pohyby vo vede sociálnej práce, preto
v nasledujúcich číslach odporúčame zohľadniť alebo aj otvoriť diskusiu na tieto udalosti a trendy v praxi:
- Významné podujatia a diskusie vo svetovej a európskej vede sociálnej práce v rámci aktivít „Globálna
agenda pre sociálnu prácu a sociálny rozvoj. Mobilizácia sociálnych pracovníkov, pedagógov a praxe pre
globálnu zmenu“.
- Integrácia medzinárodných organizácií (v r. 2010): Medzinárodné združenie škôl sociálnej práce
(International Association of Schools of Social Work - IASSW), Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj
(International Council on Social Welfare - ICSW), Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov
(International Federation of Social Workers - IFSW).
- Založenie globálneho hnutia v Hongkongu v júni 2010, ktoré smeruje ku Dňu sociálnej práce v OSN v
marci 2012 a k spracovaniu tzv. Globálnej agendy.
- Sociálna práca nadobúda nové dimenzie, súvisiace s voľným pohybom osôb, s globalizáciou a s
europeizáciou aj mimo rámec EÚ, čo vyžaduje skúmanie z aspektu viacerých vedných disciplín.
- Problematiku sociálnej práce upravujú i normatívne právne akty medzinárodného sociálneho práva,
vrátane európskeho sociálneho práva. V prehľade právnych predpisov odporúčame komentovať
a publikovať nové a platné pramene práva EÚ, vrátane stratégií, proporcionálne v obidvoch republikách
a v členských štátoch EÚ.
Jednotlivé čísla časopisu Sociální práce/Sociálna práca, časopis pre teóriu, prax a vzdelávanie v sociálnej
práci, ročník 10, čísla 1-4 hodnotíme veľmi pozitívne. Publikovanie jednotlivých čísel je prospešné pre
teóriu i pre prax sociálnej práce. Aktuálnosť a potreba vydávať odborný časopis (a ďalšie odborné
publikácie) je odôvodnená nedostatkom koncepčných prác z oblasti sociálnej práce. Sme presvedčení
o rozširujúcom sa záujme odbornej verejnosti o prezentovanú problematiku.
Pozitívne hodnotíme český a slovenský charakter recenzovaného časopisu, ktorý umožňuje komparáciu a
stretávanie odborných škôl, komparáciu názorov dvoch blízkych spoločenstiev a vytvára jednotnú
a jednotiacu platformu odborných prístupov v dynamicky sa rozvíjajúcej sociálnej práci.
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