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Abstrakt 

Príspevok pojednáva o reziliencii a možnostiach jej štatistického spracovávania z pohľadu dvoch metodík. 

V teoretickom rámci je snahou poukázať na špecifickosť jednotlivých metodík kvantitatívneho spracovania 

údajov. Cieľom je ponúknuť informatívny diskurz v oblasti reziliencie u sociálnych pracovníkov a využiteľnosť 

týchto metodík v odbore. 
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Abstract 

The article describes resilience and possibilities of its statistical processing from the perspective of two 

methodologies. In the theoretical framework there is an attempt to highlight the specificity of the different 

methodologies of quantitative data processing. The aim is to offer an informative discourse on resilience among 

social workers and availability of these methodologies in the field. 
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V nasledujúcich častiach príspevok pojednáva konkrétne o dvoch metodikách 

reziliencie. Obe metodiky boli prvotne zvolené pre ich psychometrické vlastnosti a možnosti, 

ktoré v oblasti reziliencie ponúkajú. Zároveň skúsenosť s nimi bola overená v dizertačnej 

práci Reziliencia a stratégie zvládania klientskeho násilia u sociálnych pracovníkov (Sabolová 

Fabianová 2016), čo bolo jedným z podnetov, prečo ďalej rozvinúť túto oblasť aspoň 

informatívnym spôsobom. 

 Na sociálnu prácu možno nazerať ako na profesiu, kde je vhodné, no častokrát skôr 

ideálne, aby pracovníci dokázali plnohodnotne fungovať na sto percent. Sociálni pracovníci 

pracujúci s jednotlivcami alebo ich príbuznými, ktorí prežívajú náročné životné situácie, 

bolesť a utrpenie, čelia od týchto klientov často negatívnym, násilným či agresívnym 

reakciám. Bolo by nerealistické očakávať, že sociálny pracovník bude v týchto situáciách 

oslobodený od pocitov úzkosti či stresu.  

Podstatné ale je, aby stres v takýchto situáciách neviedol sociálneho pracovníka k 

nepríjemným pocitom napríklad k beznádeji. Vzhľadom k tomu považujeme za vhodné, aby 

sociálni pracovníci mali vypracované profesionálne stratégie so zameraním na ich silné 

stránky, aby tak zabránili mnohostrannému vplyvu nepriaznivých zážitkov. Rezilienciu 

možno vnímať ako schopnosť rozvíjať sa napriek nepriazni osudu, preto je v takýchto 

prípadoch ako nápomocný faktor, skrz ktorý môžu pracovníci lepšie prekonať dané situácie a 

následne ponúka možnosť profesijne rásť na základe týchto skúseností. 

Riadne posúdenie protektívnych faktorov je však náročné, pretože ich dôležitosť 

a význam sa môže líšiť v rôznych výskumných vzorkách, v rôznych životných situáciách 

(napríklad vystavenie traume, strate alebo iné negatívne životné udalosti), ale aj naprieč 

kultúrami a národmi.  
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Pohybujúc sa medzi dvoma rovinami - v rovine kde uvažujeme o opodstatnení 

reziliencie a v rovine kde hľadáme spôsoby ako túto odolnosti rozvinúť- sú pomyselným 

prienikom možnosti. Možnosti v sociálnovednom výskume ako postupy a metódy vytvárajúce 

formu pre problematiku reziliencie aj v oblasti sociálnej práce. Reziliencia ako schopnosť 

odolať a odraziť sa od protivenstiev, či kríz v živote, sa stáva čoraz populárnejším konceptom 

v oblasti výskumu týkajúceho sa intervencií, prevencie duševného zdravia. 

   

 

1 Úroveň reziliencie 

  

 Na zistenie úrovne reziliencie je mozné využiť dotazník The Connor - Davidson Resilience 

Scale (2003) – Škála reziliencie (CD-RISC), ktorý pozostáva z 10 výrokov – reakcií na 

záťažovú situáciu, ku ktorým sa respondent na 5- bodovej škále vyjadruje nakoľko bol 

schopný konkrétne reagovať. 10 položiek odráža schopnosť zvládnuť rôzne výzvy, ktoré 

vznikajú v živote. Táto jednodimenzionálna verzia má rovnako dobré psychometrické 

vlastnosti ako dlhšia 25-položková verzia, použiteľná pre rôzne kultúry (Scali 2012). 

Výsledkom je úroveň reziliencie. Namerané skóre predikuje, že čím vyššie skóre v 

jednotlivých položkách respondenti dosiahli, tým je vyššia ich úroveň reziliencie. Reliabilita 

škály predstavuje hodnotu Cronbachovej a=0,89 (Connor, Davidson 2003).  

 Štúdia Cambell-Sills a Stein (2007) bola venovaná psychometrickým vlastnostiam Connor-

Davidsonovej škály reziliencie (CD-RISC). Overovanie prebiehalo v troch vzorkách 

vysokoškolákoch (n <500) použitých pre stanovenie faktorovej štruktúry CD-RISC. Prvé dve 

vzorky boli použité na vykonanie prieskumnej faktorovej analýzy a na tretej výskumnej 

vzorke prebehla potvrdzovacia faktorová analýza. Výsledkom prieskumnej faktorovej analýzy 

bolo zistenie nestability štruktúry faktorov v dvoch demograficky rovnocenných vzorkách. 

V dôsledku toho bol vykonaný rad empirických úprav, čo má za následok vytvorenie 10-

položkovej jednodimenzionálnej škály, ktorá má dobrú vnútornú konzistenciu a validitu. 

Celkovo možno konštatovať, že 10-položkový CD-RISC zobrazuje vynikajúce 

psychometrické vlastnosti a umožňuje efektívne meranie reziliencie.  

 Obdobne výsledky prináša štúdia ( Wang et al. 2010), ktorá skúmala psychometrické 

vlastnosti 10 položkového CD-RISC na vzorke obetí zemetrasenia v Číne. Prieskumová 

analýza faktorov poukazuje na to, že získané údaje jednodimenzionálneho faktorového 

modelu sú vhodným nástrojom na meranie reziliencie. Výsledky preukázali dobrú vnútornú 

konzisteniu (Cronbachovo Alfa = 0,91) a po dvojtýždňovom reteste bola hodnota 

Cronbachovo Alfa = 0,90, čo naznačuje malý rozsah chyby merania. Z čoho vyplýva, že 

metodiku aj v čínskom preklade možno považovať s istotou za vhodne zvolenú.  

 Rovnako aj zhodnotenie kórejská verzie (Jung et al. 2012), kde bola skúmaná validita 

a reliabilita metodiky ponúka záver, kde autori konštatujú, že  ich výsledky naznačujú dobré 

psychometrické vlastnosti a možno ho považovať za spoľahlivý nástroj pre vyhodnotenie 

odolnosti.  

 Medzi pozitíva tejto metodiky určite patrí aj časová nenáročnosť pre respondentov. Mierne 

obmedzenie možno vnímať v princípe ktorému sa metodika venuje a to úrovni reziliencie. 

Výsledkom je zaradenie respondenta k nižšej alebo vyššej úrovni reziliencie, čo prináša 

objektívne informácie bez bližšieho určenia. Taktiež samotné výsledky sú závislé na 

konkrétnej výskumnej vzorke, pretože hranica úrovne reziliencie závisí od priemernej 

hodnoty úrovne reziliencie respondentov.  
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2 Faktory reziliencie 

 

 Druhá metodika, ktorej sa bude týkať tento informatívny diskurz je The Resilience Scale 

for Adults od autorov Hjemal, Friborg, Martinussenová, Rosenvinge (2006). Metodika je 

vhodná pre konkrétne podchytenie faktorov reziliencie. Skóre dotazníka je merané na 5- 

bodovej škále. Respondent vyjadruje ako reaguje v konkrétnych situáciách, reprezentovaných 

prostredníctvom 33 položiek, ktoré sú zároveň súčasťou 6 faktorov reziliencie. Na základe 

výsledných skóre v šiestich faktoroch (Vnímanie seba, Vnímanie budúcnosti, Vnútorné 

usporiadanie, Sociálne kompetencie, Rodinná súdržnosť, Sociálne prostriedky) je záverom 

úroveň reziliencie v konkrétnych subškálach. Reliabilita v subškále Vnímanie seba 

predstavuje hodnotu Cronbachovej a= 0,74, v subškále Vnímanie budúcnosti a=0,73, v 

subškále Vnútorné usporiadanie hodnota Cronbachovej a= 0, 73, v subškále Sociálne 

kompetencie hodnota a= 0,83, v subškále Rodinná súdržnosť hodnota Cronbachovej a=0,80, v 

subškále Sociálne prostriedky hodnota Cronbachovej a= 0,74 (Hjemdal 2011). 

  Kritická analýza autorov Windle, Benett a Noyes (2011) z 19 sebahodnotiacich meracích 

škál reziliencie preukázala, že Škála reziliencie dospelých (RSA) je z pohľadu 

psychometrických hodnotení jedna z najlepších. Avšak v kontexte medzikultúrnej validity 

neobstála už tak vysoko, pričom tento kultúrny vplyv je významný. Z tohto dôvodu napríklad 

štúdia (Hjemdal et al. 2015) porovnáva platnosť RSA v dvoch odlišných kultúrach (Nórsko 

a Brazília). Výskumnú vzorku tvorili študenti univerzít (Brazília N= 221; Nórsko=315). 

Výsledkom je potvrdenie šiestich faktorov RSA na základe faktorovej analýzy. 

  Štúdia Jowkar, Friborg a Hjemdal (2010) skúmala psychometrické vlastnosti perzskej 

verzie RSA. Výskumnú vzorku tvorilo 373 vysokoškolských študentov spolu s kontrolnou 

vzorkou. Potvrdila sa platnosť tejto metodiky podporená aj pozitívnymi asociáciami s 

perzskou verziou CD-RISC. 

 Medzi pozitíva autori zaradzujú fakt, že metodika je využiteľná v oblastiach zaoberajúcich 

sa duševným zdravím. RSA je vhodným nástrojom na preverenie interpersonálnych a 

intrapersonálnych protektívnych faktorov, ktoré potenciálne uľahčujú adaptáciu na 

psychosociálne náročné situácie. Autori taktiež predpokladajú na základe longitudinálneho 

výskumu existenciu kľúčových vlastností odolných ľudí. Tieto vlastnosti sú konkrétne 

definované v samotnej metodike. Nie je však jasné ako tieto položky boli zvolené, alebo či sa 

samotní respondenti podieľali na výbere položiek (Windle, Benett a Noyes 2011).  

 

Záver 

 Ak uvažujeme o reziliencie sociálneho pracovníka je potrebné si uvedomiť, že za 

ohrozujúce sú považované nie len radikálne skúsenosti, či incidenty,  s ktorými má sociálny 

pracovník skúsenosť. Významné je aj samotné nahromadenie každodenných stresorov, ktoré 

dokáže postupne podkopávať fyzické, ale hlavne psychické schopnosti a pripravenosť 

pracovníka. Vychádzajúc z tejto myšlienky príspevok ponúka dve alternatívy metodík s 

adekvátnymi psychometrickými vlastnosťami porovnanými na niekoľkých výskumných 

vzorkách. Metodiky sú koncipované na zmapovanie úrovne ale aj na podchytenie 

konkrétnych faktorov reziliencie využiteľné aj v oblasti sociálnej práce.  
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