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Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme 

syndrómom vyhorenia u sociálnych 

pracovníkov z pohľadu teórie a praxe. 

Vychádzame z predpokladu, že zvýšená 

psychická záťaž u sociálnych pracovníkov 

pôsobiacich na úradoch práce sociálnych vecí 

a rodiny vedie k syndrómu vyhorenia. 

Cieľom výskumu bolo preskúmať výskyt 

a mieru syndrómu vyhorenia u sociálnych 

pracovníkov pracujúcich na úradoch práce 

sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej 

republike. Výskyt syndrómu vyhorenia 

u sociálnych pracovníkov sme overovali 

z hľadiska dĺžky praxe v jednotlivých 

odboroch na Úradoch práce sociálnych vecí 

a rodiny v Slovenskej republike. Výskumnou 

metódou bol dotazník syndrómu vyhorenia 

MBI. Výskumnú vzorku tvorilo 243 

sociálnych pracovníkov pracujúcich na 

Úradoch práce sociálnych vecí a rodiny 

v Slovenskej republike. Výsledky 

štatistických analýz preukázali zvýšený 

výskyt syndrómu vyhorenia u našej 

výskumnej vzorky. 

Kľúčové slová: Syndróm vyhorenia. 

Sociálna práca. Sociálny pracovník. Úrady 

práce sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej 

republike. Teória a prax syndrómu 

vyhorenia.  
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Abstract: In the article we deal with the 

burnout in social workers from theory and 

practice point of view. We proceed from the 

precondition that the increase physical, 

psychological and emotional strain in social 

workers in the Offices of Labour, Social 

Affairs and Family lead to the bournout. The 

goal of the research was investigate the 

occurrence and magnitude of the burnout in 

social workers that are working in the Offices 

of Labour, Social Affairs and Family in 

Slovak Republic. The Occurrence of burnout 

in social workers we was certified from 

Professional experiences lenght point of view 

in the particular division of the Offices of 

Labour, Social Affairs and Family in Slovak 

Republic. The research  method was the 

questionnaire of the burnout MBI. The 

research sample consist of the 243 social 

workers that work in the Offices Labour, 

Social Affairs and Family in Slovak 

Republic. The statistical analysis showed the 

increased occurrence of burnout in the our 

research sample.  

Key words: Burnout. Social work. Social 

worker. The Offices of Labour, Social 

Affairs and Family in Slovak Republic. 

Theory and practice burnout.  
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ÚVOD 

Syndróm vyhorenia (burnout) je 

psychologický jav, ktorý sa vyznačuje 

nepríjemnými a negatívne pôsobiacimi 

emocionálnymi a psychickými stavmi. 

Všeobecná definícia syndrómu vyhorenia je, 

že v prípade výskytu syndrómu vyhorenia ide 

o subjektívne prežívajúci stav fyzického, 

psychického i emocionálneho vyčerpania. 

Výskyt tohto javu je dominujúci 

predovšetkým v pomáhajúcich profesiách 

a súvisí s charakterovými črtami, ako aj 

vplyvmi sociálneho (pracovného) prostredia. 

(Andrášiová, 2006; De Silva, Hewage, 

Fonseka, 2009; Křivohlavý, 1998, 2014; 

Maslach, Leiter, 1981, 2008, 2013, 2016; 

Morovicsová, 2016). Syndróm vyhorenia je 

definovaný ako typ stresu a emocionálnej 

únavy až vyčerpania, ktorá je spojená 

s frustráciou. Je spojený s nadmernou 

fyzickou i psychickou aktivitou, ako aj 

emocionálnym zaoberaním sa určitými 

situáciami. (Rush, 2003). Morovicsová 

(2016, s. 153) ďalej zdôrazňuje, že 

„pracovné aktivity, okrem pozitívnych 

vplyvov a celkového uspokojenia z vykonanej 

práce, môžu prinášať aj negatívne faktory a 

stresujúce okolnosti, ktoré súvisia s 

konkrétnymi podmienkami, pracovným 

prostredím, kolektívom, štýlom a 

personálnym obsadením vedenia i samotným 
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charakterom práce“. Kallwass (2007) 

poukazuje na fakt, že syndrómu vyhorenia 

môže pozostávať až zo 130 rôznorodých 

symptómov, ktoré sa prejavujú na psychickej 

i somatickej úrovni.  

 V sociálnej práci sa často odborníci 

stretávajú s náročnými až kritickými 

situáciami, ktoré sú nútení riešiť v krátkom 

čase, čo im môže spôsobovať neprimeranú 

záťaž a stres. Dobríková (2007) uvádza, že 

táto záťaž a stres môžu byť spojené aj 

s nadmernou administratívnou činnosťou, 

popri riešení rôznych sociálnych prípadov 

a sociálnych problémov klientov. Podľa 

autorky je tak práca sociálneho pracovníka 

zaťažená z dvoch strán, a to zo strany 

klientov, ako aj zo strany zamestnávateľov. 

Následkom je strata empatie a ľudskosti, čím 

sa poslanie práce sociálneho pracovníka 

stáva bezpredmetným a jeho činnosť je 

vykonávaná mechanicky a sporadicky.  

 V príspevku sa zaoberáme 

problematikou syndrómu vyhorenia 

z pohľadu teórie i praxe v kontexte odboru 

sociálna práca a jej výkonu. Pri konštrukcii 

príspevku sme vychádzali z faktu, že 

syndróm vyhorenia v pomáhajúcich 

profesiách, respektíve v sociálnej práci, má 

neustále zvyšujúcu tendenciu, čomu 

nasvedčujú aj výskumné zistenia viacerých 

odborníkov (Sherrill et al., 2006; Takeda et 

al., 2005; Gajdošová, Lovašová, 2014; Kim, 

Ji 2009; McFadden, 2015; Bérešov, 2006; 

Dimunová, Švida, Barková, 2013; Calitz et 

al., 2014). Z pohľadu praxe sme svoju 

pozornosť zamerali na oblasť pôsobnosti 

sociálnych pracovníkov na Úradoch práce 

sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej 

republike, konkrétne na oboch odboroch, 

teda aj vodbore sociálnych vecí a rodiny, ako 

aj v odbore služieb zamestnanosti. V danej 

oblasti sa predpokladá zvýšené riziko 

psychickej, fyzickej i emocionálnej záťaže. 

Tento predpoklad bol motívom zrealizovania 

výskumu.  

 V príspevku poskytujeme ucelený 

teoretický i praktický prehľad problematiky 

syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich 

profesiách s dôrazom na oblasť sociálnej 

práce.  

 

1 TEÓRIA VÝSKYTU SYNDRÓMU 

VYHORENIA U SOCIÁLNYCH 

PRACOVNÍKOV 

Teoretické koncepty syndrómu 

vyhorenia naznačujú, že definície syndrómu 

vyhorenia sú značne podobné. Súvislosti boli 

nájdené v rámci posudzovania negatívnych 

príznakov na všetkých úrovniach 

(psychickej, somatickej i emocionálnej), ako 

aj v tom, že výskyt syndrómu vyhorenia je 

príznačný predovšetkým pre pomáhajúce 
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profesie. Definície syndrómu vyhorenia vo 

väčšine prípadov zdôrazňujú výskyt poklesu 

počiatočného nadšenia z pracovnej aktivity 

následkom negatívnych determinantov, ktoré 

sú neskôr príčinou celkového vyčerpania 

a apatie. Definície syndrómu vyhorenia 

z pohľadu rôznych autorov taktiež 

zdôrazňujú, že jeho výskyt nesúvisí priamo 

s výskytom psychopatologických čŕt 

u posudzovaných jedincov. (Jeklová, 

Reitmayerová, 2006).  

 Na zvýšenú záťaž u sociálnych 

pracovníkov poukázali viacerí odborníci, ako 

napríklad Sherrill et al. (2006); Křivohlavý 

(1998, 2014); Dobríková (2007); Maslach 

a Jackson (1981); Tomášková (2013); Csóri 

a Hajduk (2012); Calitz et al. (2014); Sherrill 

et al. (2006); Takeda et al. (2005); Gajdošová 

a Lovašová (2014); Kim a Ji (2009); 

McFadden (2015); Bérešová (2006), 

Dimunová, Švida a Barková (2013). 

 Na vyššiu mieru výskytu syndrómu 

vyhorenia v pomáhajúcich profesiách, kde sú 

odborníci v neustálom kontakte s klientmi, 

poukazujú taktiež aj v súvislosti s výskytom 

komplexnej symptomatológie syndrómu 

vyhorenia Kebza a Šolcová (2003). 

Intenzívny kontakt pomáhajúcich odborníkov 

s klientelou spôsobuje nadmernú záťaž, 

emocionálne vyčerpanie, časový stres a rôzne 

iné negatívne skúsenosti, čo je príčinou 

vzniku syndrómu vyhorenia u týchto 

pracovníkov. Spoločným znakom pre všetky 

pomáhajúce profesie z pohľadu výskytu 

syndrómu vyhorenia je, že hlavnou príčinou 

jeho vzniku je samotné pomáhajúce 

povolanie. (Kapounová, 2007; Račková, 

2010; Hnátová, Kovalčíková, 2010; Maslach, 

Leiter, 2008, 2013, 2016; Španková, 2010).  

 Morovicsová (2016) poukazuje na 

fakt, že syndróm vyhorenia vzniká 

najčastejšie kombináciou subjektívnych 

i objektívnych príčin. Medzi objektívne 

príčiny vzniku syndrómu vyhorenia je možné 

zaradiť napríklad veľké očakávania  a ideály 

spojené s prácou a jej výkonom. 

K subjektívnym príčinám zaraďujeme 

pociťovanie chronického stresu následkom 

zaťažujúcej práce s ľuďmi.  

 Príčiny vzniku syndrómu vyhorenia 

v kontexte pracovného prostredia sú 

predovšetkým nežiaduca pracovná klíma, 

časový tlak a stres, konflikty medzi 

kolegami, nedostatok komunikácie medzi 

nadriadenými a podriadenými, 

komplikovanosť pracovných procesov, 

organizačné zmeny a obavy zo straty 

zamestnania následkom pochybenia a iné. 

(Španková, 2010).  

 Na vznik syndrómu vyhorenia môže 

mať vplyv taktiež aj výskyt mobbingu na 

pracovisku a stereotyp v plnení pracovných 
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úloh (Kalwass, 2007), ako aj nadmerné 

pracovné nasadenie pripomínajúce 

workoholizmus, zvýšená potreba uznania 

v práci a potreba riešiť problémy iných na 

pracovisku (Rush, 2003).  

 Štádia syndrómu vyhorenia 

a symptómy prejavujúce sa v jednotlivých 

štádiách popísali Rush (2003); Tanner 

(2011); Morovicsová (2016); Prítrská (2010). 

Rozvoj syndrómu vyhorenia je sprevádzaný 

rôznymi fázami, ktoré sa vyznačujú určitými 

špecifikami. Spočiatku etapu nadšenia 

a entuziazmu spojeného s prácou vystrieda 

pocit stagnácie následkom pôsobenia 

rôznych demotivujúcich faktorov v práci. 

Bez preventívnych opatrení sa tieto negatívne 

pocity prehlbujú a spôsobujú prežívanie 

celkového emocionálneho, psychického 

i fyzického vyčerpania a apatie. Morovicsová 

(2016) k tejto fáze dodáva, že je spojená 

s takzvanou dehumanizáciou, kedy sa človek 

uzatvára pred okolitým svetom, aby sa 

nevedome ochránil pred prehlbovaním 

negatívnych pocitov. Ide už o fázu 

takzvaného vlastného vyhorenia, ktorá sa 

prejaví na fyzickej, psychickej i sociálnej 

úrovni. Toto štádium je niekedy spájané aj so 

symptómami neurózy. Posledné tretie 

štádium syndrómu vyhorenia je spojené 

s celkovou rezignáciou a stratou pocitu 

dôležitosti práce. Človek sa prestáva 

zaujímať o všetko čo ho obklopuje nielen 

v práci, ale aj v súkromí.  

 V závere teoretickej časti považujeme 

za prínosné spomenúť myšlienku 

Křivohlavého (2013), ktorý uvádza, že 

syndróm vyhorenia spojený 

s nespokojnosťou v práci predikuje pocit 

bezzmyselnosti vlastnej práce, čo je 

následkom závažných problémov 

v psychickej i somatickej oblasti. Následkom 

týchto problémov môže byť poškodenie 

klienta a znehodnocovanie odbornej práce.  

 Najznámejšou diagnostickou metódou 

syndrómu vyhorenia je podľa Křivohlavého 

(1998) dotazník MBI. Dotazník obsahuje 22 

položiek, ktoré sú sýtené do 3 subškál, a to:  

 emocionálne vyčerpanie (EE) 

Emocionálne vyčerpanie je príznačné stratou 

chuti k životu a nedostatkom síl na 

akúkoľvek činnosť. Ide o prvý stupeň 

syndrómu vyhorenia.  

 depersonalizácia (DP) 

Depersonalizácia sa vyskytuje častejšie 

u ľudí so zvýšenou potrebou reciprocity 

v porovnaní s ľuďmi s nižšou potrebou 

reciprocity. Pokiaľ táto potreba reciprocity 

nie je zo strany klientov dostatočne 

reflektovaná, dochádza k zatrpknutosti, ktorá 

sa prejavuje cynizmom voči ostatným 

ľuďom. Ľudia prestávajú byť z pohľadu 

depersonalizovaného človeka vnímaní ako 
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živé bytosti, neprejavujú im rešpekt a úctu. 

Depersonalizácia je druhý stupeň syndrómu 

vyhorenia.  

 osobnostný výkon (PA) 

Znížený pracovný, respektíve osobnostný 

výkon je spojený predovšetkým s ľuďmi, 

ktorí majú nízke sebahodnotenie a nízku 

sebadôveru. Tým, že sami seba neoceňujú 

dostatočne, nemajú energiu zvládať záťažové 

situácie, konflikty a problémy efektívne. 

Znížený osobnostný výkon nadväzuje aj na 

zníženú spokojnosť s prácou, respektíve 

s pracovným uspokojením. Symptómy 

v rámci subškály PA sú priradené k tretiemu 

stupňu syndrómu vyhorenia. (Křivohlavý, 

1998, 2014). 

 Podobným výskumným 

diagnostickým nástrojom je aj dotazník 

Burnout Measure Inventory (BMI), ktorý 

rovnako ako dotazník MBI zachytáva 

symptómy vo fyzickej, psychickej 

i emocionálnej oblasti. Dotazník pozostáva 

z 21 položiek.  

 MBI a BMI vykazujú vysokú mieru 

zhody z hľadiska posudzovania výskumných 

nástrojov, ktoré merajú výskyt a mieru 

syndrómu vyhorenia. Spoločné 

charakteristiky podrobne definoval 

Křivohlavý (1998). Ide o nasledujúce 

spoločné znaky MBI a BMI:  

 spokojnosť so zamestnaním, 

s vlastným životom, ako aj so 

sebou samým (čím vyššie skóre 

v dotazníkoch, tým vyššia 

nespokojnosť s uvedenými 

premennými); 

 fluktuácia v zamestnaním (čím 

vyššie skóre v dotazníkoch, tým 

častejšie sú úvahy dotazovaných 

o odchode so zamestnania); 

 somatické symptómy, ako 

bolesti hlavy, chrbtice, tráviace 

problémy, nechutenstvo 

a podobne (čím vyššie skóre 

v dotazníkoch, tým sa častejšie 

vyskytujú somatické problémy); 

 alkoholizmus (čím vyššie skóre 

v dotazníkoch, tým častejšie je 

u dotazovaných konzumovaný 

alkohol); 

 pocity beznádeje, prázdnoty 

a bezzmyselnosti života (čím 

vyššie skóre v dotazníkoch, tým 

je vyššia miera pociťovania 

beznádeje, prázdnoty 

a bezzmyselnosti života).  

 Využiteľné sú aj rôzne kvalitatívne 

prístupy, ktoré sú zamerané na analýzu 

symptómov syndrómu vyhorenia a ich miery.  

 Prevenciou syndrómu vyhorenia sa 

zaoberali Zacharová (2008), Morovicsová 
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(2016), Birknerová (2011), Banovčinová 

a Levická (2010) a mnohí iní. „Preventívne 

opatrenia môžu prispieť k rozvíjaniu 

osobnostných charakteristík, k redukcii a k 

primeranému zvládaniu stresorov, k 

posilneniu salutorov a tým k nadobudnutiu  

zmysluplnosti života. Predstavujú súhrn 

vonkajších a vnútorných (individuálnych) 

možností, ktoré môže využívať pracovník 

a organizácia.“ (Morovicsová, 2016).  

 Prevencia syndrómu vyhorenia je 

uplatňovaná na úrovni jednotlivca, 

organizácie i rodiny. V niektorých prípadoch 

sú rozvíjané spirituálne a existenciálne 

zložky osobnosti jedinca, prípadne sú taktiež 

uplatňované rôzne metódy a techniky 

psychohygieny. Využívané sú aj rôzne 

relaxačné techniky, ako napríklad 

muzikoterapia, biblioterapia, autogénny 

tréning a podobne. Zámerom prevencie 

zameranej na jednotlivca je podľa 

Zacharovej (2008) stabilizácia 

emocionálnych stavov, impulzívneho 

správania a dosiahnutie vnútorného 

rovnovážneho stavu v zmysle 

intrapsychických procesov. Výsledkom je 

dosiahnutie prežívania pozitívnych emócií 

a nájdenia nielen zmyslu práce, ale aj zmyslu 

života. Z hľadiska organizácie a prevencie 

syndrómu vyhorenia sú efektívne rôzne 

supervízne stretnutia a vzdelávacie aktivity 

zamerané na osobnostný rozvoj a rozvoj 

komunikačných schopností. Rodina je 

v niektorých prípadoch považovaná za 

stabilizačný zdroj v prevencii výskytu, 

respektíve prehlbovania syndrómu 

vyhorenia. V tomto prípade je dôraz kladený 

na rozvíjanie rôznych sociálnych schopností 

a zručností, ako napríklad nácvik asertívneho 

správania, posilňovanie rodinných väzieb, 

rozvíjanie rodinných voľno časových aktivít 

a podobne.  

 

2 PRAX VÝSKYTU SYNDRÓMU 

VYHORENIA U SOCIÁLNYCH 

PRACOVNÍKOV  

 Na zvýšenú záťaž u sociálnych 

pracovníkov poukázali viacerí odborníci, ako 

napríklad Sherrill et al. (2006); Takeda et al. 

(2005); Gajdošová a Lovašová (2014); Kim 

a Ji (2009); McFadden (2015); Bérešová 

(2006), Dimunová, Švida a Barková (2013) a 

Calitz et al. (2014). 

 Sherrill et al. (2006) výskumne 

overovali prevalenciu výskytu záťaže, stresu 

a syndrómu vyhorenia u sociálnych 

pracovníkov. Základnou výskumnou 

metódou, ktorá mapovala výskyt a mieru 

syndrómu vyhorenia bol dotazník syndrómu 

vyhorenia Maslach Burnout Inventory 

(MBI). Výskumný súbor pozostával z 327 

sociálnych pracovníkov, z čoho bolo 61% 
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žien (N=145). Sociálni pracovníci udávali 

vysokú mieru stresu, emocionálnu 

vyčerpanosť a nízku spokojnosť s prácou. 

47% z celkovej výskumnej vzorky 

vykazovalo signifikantnú symptomatológiu 

syndrómu vyhorenia a distresu. Sociálni 

pracovníci udávali pociťovanie nízkej 

spokojnosti s prácou, podceňovanie 

a nadmerné požiadavky na ich prácu, 

zažívanie krízových situácii a nespokojnosť 

s pracovným zaradením. Tieto faktory sú 

sprievodnými symptómami možného vzniku, 

respektíve vzniku syndrómu vyhorenia. 

Výsledky preukázali, že nízke kompetencie 

v rozhodovaní a vysoké nároky na prácu 

sociálnych pracovníkov boli spojené 

s nepriaznivým duševným zdravím 

a emocionálnym vyčerpaním. 

 Takeda et al. (2005) overovali 

súvislosti medzi typom práce a syndrómom 

vyhorenia u 189 sociálnych pracovníkov na 

jednotlivých úradoch v Japonsku. 

Multivariačná regresná analýza preukázala 

súvislosti medzi syndrómom vyhorenia, 

pracovnými faktormi a typom vykonávanej 

sociálnej práce. So syndrómom vyhorenia 

v kontexte typu vykonávanej sociálnej práce 

pozitívne asociovala averzia k práci. 

Negatívne súvislosti boli preukázané vo 

vzťahu syndrómu vyhorenia a pociťovaním 

sociálnej opory.  

 Dotazník syndrómu vyhorenia MBI 

použili vo svojom výskume aj Gajdošová 

a Lovášová (2014). Cieľom výskumu týchto 

autoriek bola analýza a komparácia výskytu 

syndrómu vyhorenia vo vybraných 

pomáhajúcich profesiách ohrozených 

syndrómom vyhorenia, konkrétne u 

sociálnych pracovníkov, hasičov, 

príslušníkov Policajného zboru, sestier 

a pedagogických pracovníkov.  Výskumná 

vzorka pozostávala zo 60 sociálnych 

pracovníkov (20,00 %), 58 hasičov (19,33 

%), 62 príslušníkov Policajného zboru (20,67 

%), 60 sestier (20,00 %) a 60 pedagogických 

pracovníkov (20,00 %).Pomocou 

deskriptívnej štatistiky sa zistilo, že sociálni 

pracovníci vo faktore syndrómu vyhorenia 

emocionálne vyčerpanie dosiahli vysoký 

stupeň vyhorenia a mierny stupeň vyhorenia 

vo faktoroch depersonalizácia a osobné 

uspokojenie. 

 Výskumnú vzorku v štúdii 

McFaddena (2015) tvorilo 1359 sociálnych 

pracovníkov vo Veľkej Británii. Výskumnou 

metódou MBI overovali výskyt syndrómu 

vyhorenia u sociálnych pracovníkov 

z rôznych oblastí ich pôsobnosti. Výsledky 

preukázali, že v subškále emocionálne 

vyčerpanie vykazovalo až 71% vysoké skóre 

(3.stupeň vyhorenia) a 18% vykazovalo 

mierny výskyt symptómov syndrómu 
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vyhorenia v tejto subškále (2. stupeň 

vyhorenia). Komplexným zistením je, že 

91% sociálnych pracovníkov pociťuje 

vyhorenie v kontexte emocionálneho 

vyčerpania. Rovnaké komplexné výsledky 

boli preukázané aj v subškále osobnostného 

výkonu. 61% sociálnych pracovníkov 

vykazovalo strednú až vysokú mieru 

depersonalizácie.  

 Dimunová, Švida a Barková (2013) 

skúmali výskyt syndrómu vyhorenia 

u sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobia  na 

Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Košickom kraji. Cieľom výskumu bolo 

zistiť, či majú vek, vzdelanie a dĺžka praxe 

vplyv na výskyt syndrómu vyhorenia. 

Výskumný súbor tvorilo 322 sociálnych 

pracovníkov. Použitá výskumná metóda bola 

taktiež dotazník MBI. Autori výskumnej 

štúdie zistili, že existujú štatisticky 

významné vzťahy medzi vzdelaním, dĺžkou 

praxe a výskytom syndrómu vyhorenia. 

Štatistické analýzy potvrdili štatisticky 

významný vzťah  dĺžky odbornej praxe 

a výskytom syndrómu vyhorenia v subškále 

depersonalizácia (p<0.05). Výsledky taktiež 

naznačujú, že vyššia miera výskytu 

syndrómu vyhorenia v subškále 

depersonalizácia u sociálnych pracovníkov 

pracujúcich na Úradoch práce sociálnych 

vecí a rodiny súvisí s vyššou dĺžkou praxe. V 

subškálach EE a PA sa nepreukázal 

štatisticky významný vzťah medzi dĺžkou 

praxe a výskytom syndrómu vyhorenia. 

 

2.1 VÝSKUMNÉ CIELE 

 Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť 

mieru syndrómu vyhorenia u sociálnych 

pracovníkov pracujúcich na Úradoch práce 

sociálnych vecí a rodiny v Slovenskej 

republike (ÚPSVaR v SR) v odbore 

sociálnych vecí a rodiny a odbore služieb 

zamestnanosti. 

 Overovali sme mieru vyhorenia 

u sociálnych pracovníkov pracujúcich na 

ÚPSVaR v SR celkom, ako aj z hľadiska 

subškály emocionálne vyčerpanie (EE). 

Predpokladali sme, že existujú významné 

rozdiely medzi syndrómom vyhorenia 

a počtom rokov praxe u sociálnych 

pracovníkov pôsobiacich na ÚPSVaR v SR 

v rámci jednotlivých odborov (odbor 

sociálnych vecí a rodiny, odbor služieb 

zamestnanosti).  Ďalej sme taktiež 

predpokladali, že sociálni pracovníci 

pôsobiaci na ÚPSVaR v odbore sociálnych 

vecí a rodiny, vykazujú vyššiu mieru 

syndrómu vyhorenia v porovnaní so 

sociálnymi pracovníkmi pôsobiacimi na 

ÚPSVaR v SR v odbore služieb 

zamestnanosti.  
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2.2 VÝSKUMNÝ SÚBOR 

 Výskumný súbor pozostával  z 243 

sociálnych pracovníkov (219 žien a 24 

mužov), ktorí pôsobia na ÚPSVaR v SR 

v odbore sociálnych vecí a rodiny, ako aj 

odbore služieb zamestnanosti v Slovenskej 

republike. Vek respondentov a respondentiek 

je znázornený na obrázku 1. Z celkového 

počtu respondentov pracovalo aktuálne 141 

respondentov a respondentiek na ÚPSVaR 

v SR v odbore sociálnych vecí a rodiny a 102 

respondentov a respondentiek na ÚPSVaR 

v SR v odbore služieb zamestnanosti. 

Sociálni pracovníci mali vyznačiť počet 

rokov praxe v jednotlivých odboroch 

(Obrázok 2, 3). V prípade 89% z celkového 

počtu respondentov a respondentiek bolo 

uvedené, že majú prax na pozíciách aj 

v odbore sociálnych vecí a rodiny, ako aj 

v odbore služieb zamestnanosti. Dotazníky 

boli respondentom a respondentkám 

distribuované prostredníctvom vedúcich 

jednotlivých odborov a oddelení ÚPSVaR 

v SR a bolo možné ich vyplniť on-line.  

 

Obrázok 1 Zloženie respondentov 

a respondentiek podľa veku 

 

Obrázok 2 Zloženie respondentov 

a respondentiek podľa dĺžky praxe v odbore 

sociálnych vecí a rodiny 

 

Obrázok 3 Zloženie respondentov 

a respondentiek podľa dĺžky praxe 

v odbore služieb zamestnanosti  

 

2.3 METODIKA VÝSKUMU 

 Dáta sme získavali kvantitatívne 

prostredníctvom distribuovaného dotazníka 

MBI, ktorého autormi sú Maslach a Jackson 

(1981). Dotazník pozostáva z 22 otázok, 

ktoré sú sýtené do troch subškál, a to 

emocionálne vyčerpanie (EE), 

depersonalizácia (DP) a osobnostný výkon 
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(PA). Distribuovaný dotazník MBI bol 

doplnený aj o vstupnú časť, ktorá bola 

zameraná na získavanie základných údajov 

o respondentoch. Výskumná metóda sa javí 

ako validná a reliabilná, čo potvrdili aj 

opakované analýzy autorov tejto výskumnej 

metódy.  

 Dáta boli analyzované v štatistickom 

programe SPSS, verzia 21.0.0.0. Štatistické 

procedúry boli realizované za pomoci 

početností, aritmetického priemeru, 

štandardnej odchýlky, ako aj štandardnej 

chyby odhadu, modusu a mediánu, 

výberového rozptylu, koeficientov šikmosti 

a špicatosti, minimálnych a maximálnych 

hodnôt. Vzhľadom k tomu, že predpoklady 

normality boli u všetkých premenných 

potvrdené, dáta sme analyzovali za pomoci 

Studentových T-testov pre dva nezávislé 

výbery a multivariačnou analýzou rozptylu 

Anova.  

 

2.4 VÝSLEDKY VÝSKUMU A ICH 

INTERPETÁCIA 

 V rámci štatistických analýz sme 

overovali mieru syndrómu vyhorenia 

u sociálnych pracovníkov pracujúcich na 

ÚPSVaR v SR celkom, ako aj z hľadiska 

jednotlivých subškál.  

 Frekvenčnou analýzou sme dospeli 

k záveru, že v subškále EE je miera výskytu 

syndrómu vyhorenia u sociálnych 

pracovníkov pôsobiacich na ÚPSVaR v SR 

najvyššia. Miera výskytu zodpovedala 

hranici výskytu 3. stupňa syndrómu 

vyhorenia. V subškálach DP a PA bola miera 

výskytu syndrómu vyhorenia na úrovni 

prvého i tretieho stupňa približne na rovnakej 

úrovni (Obrázok 4).  

 

Obrázok 4 Miera vyhorenia u respondentov 

a respondentiek v jednotlivých 

subškálach  

 

 Frekvenčnou analýzou sme zistili, že 

3. stupeň vyhorenia v subškále EE 

vykazovalo 41% sociálnych pracovníkov a 2. 

stupeň vyhorenia v subškále EE vykazovalo 

24% sociálnych pracovníkov. Celkovo tak 

emocionálne vyčerpanie v strednej až 

vysokej miere pociťuje 65% sociálnych 

pracovníkov z našej výskumnej vzorky 

(Obrázok 5).  
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Obrázok 5 Miera vyhorenia v subškále 

emocionálne vyčerpanie (EE) 

 Ďalej sme sa zamerali na hľadanie 

rozdielov  medzi syndrómom vyhorenia 

a počtom rokov praxe u sociálnych 

pracovníkov pôsobiacich na ÚPSVaR v SR 

v rámci jednotlivých odborov (odbor 

sociálnych vecí a rodiny, odbor služieb 

zamestnanosti). Existenciu významných 

rozdielov sme overovali prostredníctvom 

multivariačnej analýzy rozptylu Anova. 

Komplexné výsledky preukázali, že 

v prípade overovania existencie rozdielov 

medzi dĺžkou praxe na ÚPSVaR v odbore 

služieb zamestnanosti a mierou výskytu 

syndrómu vyhorenia neexistujú významné 

rozdiely. Analýzy jednotlivých subškál tento 

výsledok taktiež potvrdili: EE = 

F(6,269)=1.240, p=0,287; DP 

F(6,269)=2.019, p=0,061; PA 

F(6,269)=0,419, p=0,869. 

 

Poznámka: PA = čím je nižšie priemerné skóre, tým je 

vyššia miera syndrómu vyhorenia 

Obrázok 6 Rozdiely v mierach syndrómu 

vyhorenia u sociálnych pracovníkov na 

ÚPSVaR v odbore sociálnych vecí a rodiny 

z hľadiska dĺžky praxe 

 

 Multivariačná analýza rozptylu 

Anova preukázala, že existujú významné 

rozdiely medzi dĺžkou praxe na ÚPSVaR 

v odbore služieb zamestnanosti a mierou 

výskytu syndrómu vyhorenia. Čiastkové 

výsledky existenciu významných rozdielov 

potvrdili v subškále EE = F(6,269)=3.049, 

p=0,006, ako aj v subškále DP = F(6,269) = 

2.439, p=0,028. V subškále PA neboli 

nájdené žiadne významné rozdiely medzi 

sledovanými premennými (PA = F(6,269) = 

1.214, p=0,407).  

 Rozdiely, ktoré boli zaznamenané 

prostredníctvom multivariačnej analýzy 

rozptylu Anova boli následne testované post 

hoc testami Games-Howell. Čiastkové 

výsledky preukázali, že najvyššia miera 
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výskytu syndrómu vyhorenia v subškále EE 

je u sociálnych pracovníkov so 

strednou dĺžkou praxe na ÚPSVaR 

v priemere 15 rokovv porovnaní so 

sociálnymi pracovníkmi s kratšou dĺžkou 

praxe na ÚPSVaR. Tento predpoklad bol 

potvrdený aj v rámci porovnávania 

sociálnych pracovníkov so strednou dĺžkou 

praxe a sociálnych pracovníkov s dlhšou 

dĺžkou praxe na ÚPSVaR.  

 

Poznámka: PA = čím je nižšie priemerné skóre, tým je 

vyššia miera syndrómu vyhorenia 

Obrázok 7 Rozdiely v mierach syndrómu 

vyhorenia u sociálnych pracovníkov na 

ÚPSVaR v odbore služieb zamestnanosti 

z hľadiska dĺžky praxe 

 Ďalším predpokladom bolo, že 

sociálni pracovníci pôsobiaci na ÚPSVaR v 

odbore sociálnych vecí a rodiny vykazujú 

vyššiu mieru syndrómu vyhorenia 

v porovnaní so sociálnymi pracovníkmi 

pôsobiacimi na ÚPSVaR v odbore služieb 

zamestnanosti. Predpoklad sme overovali 

prostredníctvom Studentových T-testov pre 

dva nezávislé výbery. Výsledky analýz 

nepreukázali existenciu žiadnych 

významných rozdielov medzi výskytom 

syndrómu vyhorenia u sociálnych 

pracovníkov pôsobiacich na ÚPSVaR 

v odbore sociálnych vecí a rodiny 

v porovnaní so sociálnymi pracovníkmi 

pôsobiacimi na ÚPSVaR v odbore služieb 

zamestnanosti. Významné rozdiely neboli 

zaznamenané v žiadnej subškále MBI: EE = 

t(279)=1.409, p=0,162, ani v subškále DP= 

t(279)=1.098, p=0,368 a ani v subškále PA = 

t(279)=1.099, p=0,083. 

 

Poznámka: Prvý graf v poradí znázorňuje dáta 

prislúchajúce sociálnym pracovníkom pracujúcim na 

ÚPSVaR – odbor sociálnych vecí a rodiny; Druhý 

graf v poradí znázorňuje dáta prislúchajúce sociálnym 

pracovníkom pracujúcim na ÚPSVaR – odbor služieb 

zamestnanosti; PA = čím je nižšie priemerné skóre, 

tým je vyššia miera syndrómu vyhorenia 

Obrázok 8 Rozdiely v mierach syndrómu 

vyhorenia u sociálnych pracovníkov na 

ÚPSVaR v odbore sociálnych vecí a rodiny 

a v odbore služieb zamestnanosti 
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ZÁVER 

 Naše výskumné zistenia, ako aj 

výskumné zistenia iných odborníkov u nás 

i v zahraničí preukázali, že profesia 

sociálneho pracovníka je spojená so 

psychickou, fyzickou i emocionálnou 

záťažou, ktorá môže viesť k výskytu 

syndrómu vyhorenia. Rizikovým faktorom je 

podľa výskumných zistení dĺžka praxe. Čím 

je prax v danom odbore vyššia, tým je riziko, 

respektíve samotný výskyt syndrómu 

vyhorenia vyšší.  

 Výskumnými zisteniami sme dospeli 

k rôznym záverom. Zistili sme, že  najvyššiu 

mieru vyhorenia pociťujú sociálni pracovníci 

na ÚPSVaR v SR v odbore sociálnych vecí  

a rodiny, ako aj odbore služieb zamestnanosti 

v rámci emocionálneho vyčerpania. 

Vyhorenie sociálni pracovníci pociťujú aj 

v rámci depersonalizácie a osobného výkonu, 

avšak v menšej miere ako je to v prípade 

emocionálneho vyčerpania. Výsledky 

nepreukázali významné rozdiely v existencii 

vzťahov medzi prácou na ÚPSVaR v SR 

v odbore sociálnych vecí a rodiny 

a výskytom syndrómu vyhorenia z pohľadu 

dĺžky praxe. Významné rozdiely však boli 

zaznamenané u sociálnych pracovníkov 

pôsobiacich na ÚPSVaR v SR v odbore 

služieb zamestnanosti medzi dĺžkou praxe 

a výskytom syndrómu vyhorenia. Významné 

rozdiely boli nájdené v subškálach 

emocionálne vyčerpanie a depersonalizácia. 

Najvyššia miera výskytu syndrómu 

vyhorenia bola zaznamenaná v rámci 

emocionálneho vyčerpania u sociálnych 

pracovníkov pracujúcich na ÚPSVaR v SR 

v odbore služieb zamestnanosti so strednou 

dĺžkou praxe. Štatistická analýza dát 

nepreukázala, že sociálni pracovníci 

pôsobiaci na ÚPSVaR v odbore sociálnych 

vecí a rodiny vykazujú vyššiu mieru 

syndrómu vyhorenia v porovnaní so 

sociálnymi pracovníkmi pôsobiacimi na 

ÚPSVaR v odbore služieb zamestnanosti. 

Výskumné závery zrealizovaného 

výskumu podporujú závery iných 

odborníkov, ktorí tento jav u sociálnych 

pracovníkov taktiež overovali výskumne. 

V závere poukazujeme na alarmujúcu mieru 

výskytu najvyššieho stupňa syndrómu 

vyhorenia v emocionálnej oblasti 

u sociálnych pracovníkov. Preventívne 

opatrenia sa v tomto prípade zdajú byť ako 

nutné a nie len potrebné ak chceme zabrániť 

prehlbovaniu a rozširovaniu výskytu 

syndrómu vyhorenia u sociálnych 

pracovníkov v praxi.  
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