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Abstrakt 

 Predkladaný príspevok sa zameriava na popis syndrómu vyhorenia, ktorý môže predstavovať hrozbu pre 

sociálnych pracovníkov a pracovníčky pri práci s klientmi s mentálnym znevýhodnením. Predmetom príspevku 

je aj popis sociálnej práce ako formy pomáhajúcej profesie s danou cieľovou skupinou. Príspevok ponúka tak 

teoretickú rovinu, ako i empirickú, súčasťou ktorej je prezentovanie výsledkov časti autorského výskumu, ktorý 

bol zameraný na zisťovanie výskytu syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ktorí pracujú 

s  klientmi s mentálnym znevýhodnením. Z výsledkov výskumu vyplynulo, že dĺžka praxe sociálnych 

pracovníkov a pracovníčok neovplyvňuje mieru výskytu syndrómu vyhorenia, tzn. ak má sociálny pracovník 

alebo pracovníčka dlhoročnú prax s danou cieľovou skupinou, nie je to zárukou toho, že sa ich syndróm 

vyhorenia nemôže týkať. Výskumu sa zúčastnilo 90 respondentov a respondentiek z celého Slovenska, ktorí 

pôsobia ako sociálni pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na prácu s klientmi mentálnym 

znevýhodnením. 

Kľúčové slová: Mentálne znevýhodnenie. Pomáhajúca profesia. Prevencia. Sociálny pracovník/pracovníčka. 

Syndróm vyhorenia. 

 

Abstract 

 Submitted paper is focusing on description of burnout, which can pose a threat for the social workers while 

nursing mentally disabled clients. In scope of this paper is even description of social work as one of the form 

helping proffesion with given target group. Paper offers both theoretical as well as empirical level, part of which 

includes the presentation of part of author's research, which was aimed to detect the occurence of burnout among 

the social workers careing for the clients with the mental handycaps. Results of the research showed, that the 

length of the practice of social workers does not affect the rate of occurrence of burnout, ie. it is not a guerantee 

that the burnout is not the concern in case, that the social worker have long-term experience with a given target 

group. 90 respondents from all over Slovakia, working in the field of social work in social services specialized in 

working with mentally disabled clients, did participated in research. 

Keywords: Mental disability. Helping professions. Prevention. Social worker. 

 

 

Úvod 

 

Syndróm vyhorenia je v dnešnej dobe aktuálnou problematikou, aj keď s jeho prvým 

definovaním sa môžeme stretnúť už v 80. rokoch 19. storočia. Existuje nespočetné množstvo 

faktorov, ktoré môžu vyvolať samotné vyhorenie (napr. bolesti hlavy, nespavosť, poruchy 

príjmu potravy a pod.). Najčastejšie sa spája práve s ľuďmi pracujúcimi v pomáhajúcich 

profesiách s výkonom stereotypnej činnosti, ľudí v dlhodobo stresových situáciách. Cieľom 

príspevku je poukázať na náročnosť práce s cieľovou skupinou ľudí s mentálnym 

znevýhodnením, ktorá môže mať za následok u sociálnych pracovníkov a pracovníčok vznik 
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syndrómu vyhorenia. Autorky ďalej ponúkajú aj možnosti ako predchádzať vzniku syndrómu 

vyhorenia, ktoré sa týkajú pracovného i súkromného života. Rovnako sa autorky sústredia aj 

na náčrt sociálnej práce s klientmi s mentálnym znevýhodnením a popis mentálneho 

znevýhodnenia. Samotný príspevok obsahuje aj náčrt autorského výskumu, ktorý bol 

zameraný na zisťovanie výskytu syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov a 

pracovníčok, ktorí pracujú s klientmi s mentálnym postihnutím.  

 

1. Syndróm vyhorenia v sociálnej práci  

 

Syndróm vyhorenia pochádza z anglického slova burnout – ako keď dohorí lampa, v 

ktorej došiel olej alebo ako dom, ktorý vyhorel. Ako prvý tento pojem v roku 1974 uvádza a 

zaoberá sa ním Freudenberger v USA. Tento jav bol dobre známy, ale v tom čase nebol 

pomenovaný. Freudenberger sa často zaoberal dramatickými stratami motivácie v 

alternatívnych inštitúciách, ktoré v USA vznikli v rámci hnutí za ľudské práva a študentského 

hnutia od začiatku 60. rokov. Burnout podliehal veľkému záujmu a dnes už existuje celý rad 

empirických štúdií o syndróme vyhorenia v rôznych pomáhajúcich profesiách (Schmidbauer 

2008).  

Poschkamp (2013) uvádza, že dodnes neexistuje jednotná definícia pre syndróm 

vyhorenia. Vyššie riziko vzniku syndrómu vyhorenia existuje u osôb, ktoré pracujú v oblasti s 

intenzívnymi sociálnymi kontaktmi. Okrem iného, vyhorenie znamená aj postupnú stratu 

energie a idealizmu ako následok zaužívaných pracovných podmienok, sklamaných 

očakávaní a vytriezvenie po počiatočnom veľkom nadšení. Pojem syndróm vyhorenia by sme 

mohli podľa Minirtha (2001) definovať aj ako stav totálneho psychického a fyzického 

vyčerpania. Toto vyčerpanie postihuje najmä ľudí, ktorí sú dlhodobo vystavení záťažovej 

situácii. Sú to najčastejšie ľudia, ktorých charakteristickým znakom sú prvotné nadšenie a 

snaha o vynikajúce výsledky. 

 Autorka Prieß (2015) vo svojej najnovšej publikácii prináša zaujímavé zistenie, že 

skutočnou príčinou vyhorenia nie je preťaženie a vyčerpanie, ale to, že v dôležitých oblastiach 

života nemáme zdravý vzťah k sebe a ľuďom okolo seba. Nevedieme dialóg so svojím 

vnútrom a stratili sme kontakt s tým, čo je našou podstatou. Prestávame žiť, len fungujeme. 

Syndróm vyhorenia je prejav dnešnej doby, ktorý musíme brať vážne. Poschkamp (2013) 

definuje vyhorenie ako následok profesionálneho medziľudského vzťahu zaťaženia pri práci 

pre určitých ľudí. Ohrozené sú tak profesie spadajúce do pomáhajúcich profesií, pretože sú 

prostredníctvom svojej profesie v emocionálnom kontakte s osobami závislými na pomoci 

druhých. V prípade sociálneho pracovníka a osoby, ktorej pomáhame je potrebné určiť si 

hranicu vzťahu. Ako uvádza Kopřiva (2006) hranica vo vzťahu medzi dvoma ľuďmi 

predstavuje určité kritérium, ktoré určuje čo je záležitosť mojou a čo je naopak, záležitosť 

druhého. Každý z účastníkov vzťahu môže prijať rozdelenie kompetencií spočiatku odlišne, 

ale v dlhodobom vzťahu sa po čase obvykle ustáli určitý zaužívaný model. 

Vyššie spomínaní odborníci sa zameriavajú na problematiku profesionálneho vyhorenia, 

ale je nutné podotknúť, že existuje aj vyhorenie v osobnostnom živote, poprípade v rodinných 

vzťahoch. Ako uvádza Stock (2010) typickými príkladmi sú ľudia, ktorí sa starajú 

o nemohúceho alebo chronicky chorého rodinného príslušníka, alebo vychovávajú 

problémové dieťa. K tomuto môžu negatívne dopomôcť aj napr. súbežné problémy 

v zamestnaní, či narušená pracovná klíma. V rámci sociálnej práce Janíková (2010) uvádza, 

že syndrómom vyhorenia je postihnutá až štvrtina pracovníkov. Sociálny pracovník je 

vnímaný ako výkonná zložka, ktorá každodenne nastavuje tvár stretnutiam s klientom. 

http://www.martinus.sk/eknihy/autor/Mirriam-Prie-/
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Každodenné interakcie s klientmi a ich očakávania prinášajú zvýšené nároky na psychickú 

pohodu sociálneho pracovníka. 

2.6 Predchádzanie vzniku syndrómu vyhorenia 

 

Syndróm vyhorenia je výsledkom nahromadeného stresu, preto by sme sa mali snažiť 

stresu vyhýbať. Dá sa v dnešnej dobe vôbec žiť bez stresu? Pre túto možnosť Daniel (2002) 

uvádza osvojenie správnej hygieny života a prijatie životnej filozofie. K osvojeniu správnej 

hygieny môžeme zaradiť stravovanie tzn. dbať na vyvážené stravovanie. Dobre vyvážená 

strava má zodpovedať každodennému energetickému výdaju a nemala by zvyšovať rezervy 

tuku. Mali by sme vedieť jesť rozumne, držať premyslené diéty, nie drastické atď. Ďalej 

môžeme k správnej hygiene zaradiť spánok. Pojem zlý spánok je príliš subjektívny. Čas, 

ktorý je potrebný pre spánok je u každého iný, keďže niekto z nás potrebuje spať dlhšie, iný 

kratšie. Kvalitu spánku a čas pre neho určený môžeme považovať za dostatočné ak sa jedinec 

prebúdza spontánne bez ťažkostí, vstáva v dobrej forme a má pocit, že sa dobre vyspal. 

Prospešné je do nášho života zaradiť aj fyzickú aktivitu napr. beh, dlhú chôdzu, bicyklovanie, 

turistiku a pod. (Ďuricová 2007). Dôležitou úlohou ako uvádza Cungi (2001) by malo byť 

vzdať sa návykových látok, ktorými sa častokrát snažíme zvládať stres a ktoré sú zdraviu 

škodlivé ako napr. cigarety, alkohol, káva, lieky alebo omamné prostriedky ako marihuana 

a omnoho nebezpečnejšie amfetamíny a kokain. Čo sa týka životnej filozofie, mali by sme 

vedieť určiť svoje priority a vedieť definovať svoje možnosti.  

Syndróm vyhorenia sa týka každého, no najmä ľudí pracujúcich v pomáhajúcich 

profesiách, v profesiách s výkonom stereotypnej činnosti, ľudí v dlhodobo stresových 

situáciách. Existuje nespočetné množstvo faktorov, ktoré môžu vyvolať samotné vyhorenie. 

Rovnako veľké množstvo existuje aj samotných preventívnych opatrení, ktoré môžu 

predchádzať vzniku syndrómu vyhorenia. Tieto opatrenia môžeme rozlíšiť v niekoľkých 

oblastiach (Selko  a Ďurka 2010): 

• pracovné podmienky – vedieť si rozdeliť pracovnú záťaž rovnakým dielom, dať 

,,zelenú“ individuálnym ideám, väčší a pestrejší kontakt s klientmi (čo sa týka kvality, nie 

kvantity), rozdeľovanie nechcených úloh medzi viaceré osoby; 

• pracovný čas – vedieť dodržiavať pracovný čas (vyhýbať sa práci počas nadčasov), 

nebrať si prácu domov, dodržiavať dovolenky a udržiavať sociálne kontakty; 

• vzdelanie – zúčastňovanie sa ďalšieho vzdelávania a kurzov, teambuilding, 

supervízia a intervízia, nácvik komunikácie, absolvovanie kurzov na skvalitnenie a prehĺbenie 

emocionálnych, sociálnych a osobných kompetencií; 

• kolegovia a spolupracovníci – vzájomný rešpekt, udržiavanie dobrých vzťahov, 

vedenie tímových schôdz a rozhovorov, vytýčenie spoločných cieľov; 

• pracovná klíma – jasné definovanie pracovného plánu, hodnotová orientácie, 

definovanie kultúry, hodnôt a filozofie. 

 Vznik syndrómu vyhorenia môže byť mnohokrát zapríčinený poruchou životného 

štýlu. Životný štýl zlepšuje sebaovládanie a prospieva zdraviu. Nešpor (2013) rozlišuje päť 

porúch životného štýlu a zároveň ponúka rady ako voči týmto poruchám bojovať: 

• napätý životný štýl – situácie, kedy chce toho človek stihnúť príliš veľa. Má väčšinou 

preplnený program a ocitá sa často v časovej tiesni a strese. Rada: nepripúšťať si ďalšiu 

povinnosť, pokiaľ sa nezbavíme aspoň jednej približne rovnako náročnej. Zároveň tu parí čas 

na vyhradenie si vlastných záujmov a odpočinku; 

• prázdny životný štýl – tu prevláda u človeka nuda a prázdnota. Tento životný štýl 

môže byť spôsobený napr. nezamestnanosťou, chorobou alebo celkovým nezáujmom. Rada: 
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v takýchto prípadoch je odporúčané venovať sa prácam, ktoré by nám skôr nenapadlo robiť. 

Účinné je aj stanovenie si času v aký budeme vstávať, plánovanie si činností a dodržiavanie 

týchto rozvrhov; 

• chaotický životný štýl – pre tento typ štýlu je charakteristické striedanie období 

mimoriadneho vypätia a úplnej nečinnosti. Častou príčinou býva aj sklon k nechávaniu si vecí 

na poslednú chvíľu. Rada: rozdelenie si záležitostí na tie, ktoré je nevyhnutné splniť a na tie, 

ktoré majú čas. Vhodné je vedenie diára, kde si človek plánuje pracovné činnosti, ale aj 

odpočinok; 

• rizikový a stresujúci životný štýl – tento štýl sa týka ľudí, ktorí sa nachádzajú 

v ťažkých situáciách alebo vykonávajú rizikové a stresové zamestnanie. Problémom tu 

nebýva nadbytok práce, ale jej charakter. Rada: zhodnotenie, či človek má na to, aby druh 

takejto práce vykonával a či by nebolo pre neho lepšie iné zamestnanie. Vhodné je aj 

osvojenie si nejakej relaxačnej techniky a následne jej praktizovanie; 

• neradostný životný štýl – tu chýba človeku radosť a potešenie. Rada: nezabúdať na 

drobné potešenia a vedieť si urobiť na ne čas. Radosti a potešenia by si mal človek plánovať 

a pokiaľ do nich zapojí svoje blízke okolie a priateľov, môže to viesť k posilneniu 

vzájomných vzťahov. 

 Kladený dôraz pri syndróme vyhorenia je aj samotná kvalita života a subjektívna 

pohoda. Subjektívna pohoda sa týka dvoch zložiek – kognitívnej a afektívnej. Kognitívnu 

zložku chápeme ako osobné hodnotenie osobnosti a hodnotením spokojnosti svojho života. 

Afektívnu zložku chápeme ako frekvenciu prežívania pozitívnych a negatívnych pocitov 

(Džuka 2000). 

 

2. Sociálna práca s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením 

 

Sociálna práca ako pomáhajúca profesia pôsobí aj v oblasti práce s ľuďmi so 

zdravotným znevýhodnením alebo ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Znevýhodnenie môžeme 

definovať podľa  Horňákovej (2007) ako dôsledok poškodenia telesnej, mentálnej a duševnej 

funkcie. Tento dôsledok jedincovi sťažuje bezprostredné zvládanie života a samotnú účasť na 

živote v spoločnosti. 

Pri definovaní pojmu mentálne znevýhodnenie je potrebné podotknúť, že ide o široko 

používaný pojem a to predovšetkým v špeciálnopedagogickej a poradenskej praxi. Mentálne 

znevýhodnenie je širší a zastrešujúci pojem, ktorý zahŕňa okrem mentálnej retardácie aj 

hraničné pásmo kognitívno-sociálnej disability (Valenta et al. 2012). Jedinec s mentálnym 

znevýhodnením je podľa Vančovej (2010) bytosť, ktorú je potrebné chápať a prijímať ako 

komplex biologických, psychických ale aj sociálnych daností, znakov, prejavov a dôsledkov. 

Tieto znaky, prejavy a dôsledky nie sú po celý život nemenné, ale sú ovplyvniteľné.  

Mentálne znevýhodnenie z medicínskeho hľadiska môžeme vymedziť ako vývojovú 

poruchu rozumových schopností prejavujúcu sa predovšetkým znížením kognitívnych, 

rečových, pohybových a sociálnych schopností s prenatálnou, perinatálnou a zavčas aj 

postnatálnou etiológiou, ktorá oslabuje adaptačné schopnosti jedinca (Valenta et al. 2012). 

Sociálnemu pracovníkovi pracujúcemu s týmito občanmi by nemali chýbať základné 

informácie o biologicko-medicínskej stránke, o legislatívnej úprave práv občanov 

a o sociálnej politike vo vzťahu k tomuto typu občanov. Ako uvádza Balogová et al. (2002) 

sociálny pracovník môže s týmito občanmi pracovať v orgánoch štátnej správy, 

v zariadeniach sociálnych služieb a v terénnych sociálnych službách. Pri práci s klientmi 

s mentálnym znevýhodnením ako zdôrazňujú Hartl a Hartlová (2004) je v rámci sociálnej 
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práce dôležitý proces socializácie. „Vo všeobecnosti je socializácia spôsob, akým sa každý 

jedinec za pomoci a asistencie ostatných členov spoločnosti stáva sám členom určitej 

sociálnej skupiny, alebo viacerých skupín“ (Žiaková 2014, s. 203). Avšak tento proces je 

potrebné vnímať ako postupné začleňovanie jedinca do spoločnosti prostredníctvom 

nápodoby a identifikácie najprv v rodine, potom v malých skupinách až po zapojenie sa do 

najširších celospoločenských vzťahov. Jej súčasťou je i prijatie základných etických a 

právnych noriem spoločnosti. Primárnym cieľom socializácie u ľudí s mentálnym 

znevýhodnením, ktorý uvádza Hučík et al. (2013) je dosiahnuť ich pracovné, spoločenské 

a osobné uplatnenie. Stupeň socializácie (miera zapojenia jedinca s mentálnym 

znevýhodnením) do pracovného a spoločenského života závisí z medicínskeho hľadiska od 

stupňa postihnutia, ale aj od ďalších faktorov ako napr. telesný, duševný a sociálny rozvoj, 

vzťah k ľuďom, k činnosti, práci, úroveň práceschopnosti, úroveň autoregulácie a pod.  

„Napriek tomu, že jedinec s mentálnym znevýhodnením nie je schopný prejsť 

procesom socializácie v rovnakej miere a že sociálne skupiny – či už v najširšom slova 

zmysle ide o spoločnosť ako takú, alebo len o užšie vymedzenú sociálnu skupinu – ktoré 

jedinec s mentálnym znevýhodnením je schopný považovať za prijateľné, sa do veľkej miery 

líšia v porovnaní s jedincom bez mentálneho postihnutia, stále platí, že ak má jedinec s 

mentálnym znevýhodnením rozvíjať v rámci svojich možností svoju osobnosť, musí byť 

zahrnutý do procesu socializácie a v procese socializácie musí byť aktívny“ (Žiaková 2014, s. 

204). Pri začleňovaní jednotlivcov so znevýhodnením existujú prekážky, ktoré obmedzujú 

účasť týchto ľudí na dianí spoločnosti, čo následne vedie ku segregácii. Svetová správa 

o zdravotnom postihnutí (World Report on Disability), ktorú v roku 2011 vydala Svetová 

zdravotnícka organizácia v spolupráci so Svetovou bankou zdôrazňuje nasledovné (in: 

Repková 2012): 

• bariéry v príjme informácií – problematická dostupnosť informácií o programoch, 

ktoré sú úspešné a môžu skvalitňovať životné podmienky ľudí s mentálnym znevýhodnením 

a ich rodín,  

• bariéry v životnom prostredí – reálne obmedzenia, ktoré znemožňujú pohyb osôb 

s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktorí sú imobilní, 

• bariéry v medziľudských postojoch – sprievodným problémom rodín s jedincom 

s mentálnym znevýhodnením je ich izolovanosť od spoločnosti a kladené nároky na stabilitu 

oboch rodičov, 

• bariéry v konzultácii a zapájania sa – mnohí ľudia s mentálnym znevýhodnením sú 

vylúčení z rozhodovacích procesov, ktoré ovplyvňujú priamo ich životy a nemajú možnosť 

výberu voľby, ktorá by bola podľa nich najvhodnejšia, 

• bariéry v poskytovaní služieb – neprimerané personálne zabezpečenie ako aj slabé 

schopnosti personálu, čo môže ovplyvniť kvalitu ako aj primeranosť služieb pre ľudí 

s mentálnym znevýhodnením. 

Sociálne služby tvoria oporný pilier pre ľudí s mentálnym znevýhodnením avšak 

v Košiciach sú vytvorené len tri zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú zamerané pre prácu 

s klientmi s mentálnym znevýhodnením (www.vucke.sk). Sociálni pracovníci by mali 

dokázať v prospech svojho klienta s mentálnym znevýhodnením v sociálnych službách 

mobilizovať rôzne zdroje systému podpory, čím by nezvyšoval len kvalitu života klienta, ale 

aj kvalitu sociálnych služieb s využitím komplexnej a profesionálnej sociálnej starostlivosti. 

Profesijná rola sociálnych pracovníkov je charakterizovaná ako poskytovanie pomoci 

a podpory klientovi s tendenciou o jeho začlenenie do spoločnosti, z čoho vyplýva, že sociálni 

pracovníci fungujú ako spojovník medzi klientom, rodinou a spoločnosťou (Kutnohorská 

2011). 
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3. Vybrané výsledky výskumu 

 

 V kontexte uvedeného bol začiatkom roku 2015 realizovaný autorský výskum 

zameraný na zisťovanie výskytu syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú 

s klientmi s mentálnym znevýhodnením. Pre celý výskum bol využitý MBI dotazník (Maslach 

Burnout Inventory, ktorý je označovaný ako najznámejší dotazník používaný na zisťovanie 

syndrómu vyhorenia), ktorý bol doplnený o autorské otázky zamerané na zisťovanie 

demografických údajov. Výber respondentov a respondentiek bol zámerný, nenáhodný, 

príležitostný a ich počet bol 90 (75 sociálnych pracovníčok a 15 sociálnych pracovníkov). 

Výskumu sa zúčastnili sociálni pracovníci z celého Slovenska pracujúci v zariadeniach, ktoré 

sú zamerané na prácu s mentálne znevýhodnenými klientmi. Aktuálne budú pre potreby 

príspevku prezentované čiastkové výsledky autorského výskumu, ktoré sú zamerané na 

zisťovanie výskytu syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov v súvislosti s dĺžkou praxe 

sociálnych pracovníkov. Potrebné je vopred uviesť, že dĺžku praxe sme si kategorizovali do 

dvoch skupín, a to dlhšia prax (kategória od 11 do 15 rokov a kategória 16 a viac rokov) 

a kratšia prax (kategória od 0 do 5 rokov a od 6 do 10 rokov). Pre každú kategóriu, ktorá 

určuje dĺžku praxe sme pomocou štatistického softvéru SPSS vyrátavali priemerné skóre (M) 

a štandardné odchýlky (SD) prostredníctvom troch kategórií – emocionálne vyčerpanie (EE), 

depersonalizácia (DP) a osobná úspešnosť v práci (PA). Na základe týchto výsledkov sme 

pomocou Kruskal-Walis testu vypočítali signifikanciu pre jednotlivé kategórie, 

prostredníctvom čoho sme zistili, že dĺžka praxe sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú 

s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením nemá vplyv na vznik syndrómu vyhorenia. 

 

Tab. 1 Výsledky Kruskal-Wallis testu pre zisťovanie súvislostí medzi dĺžkou praxe  a vznikom 

syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov pracujúcich s mentálne postihnutými 

Počet klientov Chi-Square df Sig. 

Emocionálne 

vyčerpanie (EE)  

1.952 3 .583 

Depersonalizácia (DP) 5.405 3 .144 

Osobné uspokojenie 

z práce (PA) 

13.664 3 .003 

  

Z hľadiska dĺžky praxe bola prostredníctvom troch kategórií pomocou KruskalWallis 

testu (Tab. 10) pre viac nezávislých výberov zistená signifikancia nasledovne: pre 

emocionálne vyčerpanie (EE) bola zistená signifikancia o hodnote .583. Pre kategóriu 

depersonalizácie (DP) bola zistená signifikancia o hodnote .144 a pre kategóriu osobného 

uspokojenia z práce (PA) bola zistená signifikancia o hodnote .003. 

 Nakoľko sme získali iba jedno zhodné tvrdenie (v oblasti osobnej úspešnosti v práci) 

nemôžeme tvrdiť, že sociálni pracovníci a pracovníčky s dlhšou praxou sú menej ohrození 

vznikom syndrómu vyhorenia ako pracovníci a pracovníčky s kratšou praxou. 

 

 

Záver 

 

V rámci výskumu sme predpokladali, že sociálni pracovníci a pracovníčky s dlhšou 

praxou, ktorí pracujú s klientmi s mentálnym znevýhodnením sú menej ohrození vznikom 
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syndrómu vyhorenia, než pracovníci a pracovníčky s kratšou praxou. Paradoxne 

v čiastkových výsledkoch sa vyšší výskyt syndrómu vyhorenia vyskytol práve u pracovníkov 

a pracovníčok s dlhšou praxou. Ako vyplýva z výsledkov výskumu ani dĺžka praxe 

nezaručuje ochranu pred vznikom syndrómu vyhorenia, tzn. ak má sociálny pracovník alebo 

pracovníčka dlhoročnú prax s danou cieľovou skupinou, nie je to zárukou toho, že sa ich 

syndróm vyhorenia nemôže týkať.  

Syndróm vyhorenia nemožno chápať ako chorobu, ale ako proces, ktorý sa objavuje 

v priebehu pracovnej kariéry kedy pracovné povinnosti jedinca úplne psychicky a fyzicky 

vyčerpávajú, trvajú týždne, mesiace či dokonca roky. Svojimi dopadmi nespôsobuje len 

osobné škody, ale tiež tu dochádza ku zníženej kvalite poskytovaných služieb smerovaných 

ku klientovi. Chýbajúca radosť zo života či nespokojnosť v práci sa postupne prenášajú aj do 

domáceho prostredia. Človek je konfliktný, stáva sa neznesiteľný. K práci pribudne ďalší 

stresový faktor, a tým je domov. Tlak na postihnutého sa zvyšuje a ten sa časom stáva 

ľahostajným nielen k práci, ale aj k sebe samému. Riziko je, ak človek sám nezistí, že 

postupne vyhasína. Varovným signálom by mali byť strata záujmu o prácu, vyčerpanosť 

a depresívna nálada. Prečo stále riešime u lekárov šľachy a kĺby? Lebo dokázať, že niekto si 

v práci zodrel dušu, na ktorej rany nevidno, je zložité a nákladné. 
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