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Abstrakt 

Príspevok ponúka v teoretickej rovine analýzu základných pojmov syndrómu 

vyhorenia. Empirická časť výsledkov autorského výskumu ponúka zistenia týkajúce 

sa problematiky syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

pracujúcich s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením v zariadeniach sociálnych služieb 

na Slovensku. Z výsledných zistení vyplýva, že sociálni pracovníci, ktorí v rámci 

výkonu svojej práce prichádzajú denne do kontaktu s vyšším počtom klientov 

s mentálnym znevýhodnením v zariadeniach dlhodobej rezidenčnej starostlivosti sú 

viac ohrození syndrómom vyhorenia. 

 

Kľúčové slová: Mentálne znevýhodnenie. Sociálny pracovník. Sociálne služby. 

Syndróm vyhorenia. 

 

Abstract 

On theoretical level provides the paper analyses of the basic concepts of burnout. 

Empirical analysis of the results of author’s research offers the findings related to 

burnout problematics among the social workers, working with the mentally disabled 

clients in the social services facilities in Slovakia. Final findings implies, that social 

workers working with the higher number of clients with mental disabilities in long-

term residential care facilities, are more threatened  by burnout. 

 

Keywords: Mental disability. Social worker. Social services. Burn-out. 

 

 
Úvod 

Sociálni pracovníci disponujú profesijnými kompetenciami, aby 

napomáhali zvládať problémy a sociálne dôsledky  klientov, avšak nevedia 

často krát pomôcť sami sebe. Pracovné nasadenie alebo stereotypná  činnosť, 

nemožnosť  dostatočného osobnostného rozvoja pôsobia ako závažné 
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stresory, ktoré v spojení so psychickou, emocionálnou či fyzickou 

náročnosťou môže viesť k  rutine,  strate motivácie, vyčerpaniu, vyhasínaniu 

až k samotnému vyhoreniu. Autorky sa v príspevku sústredia na vznik 

syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov pracujúcich s klientmi 

s mentálnym znevýhodnením. V našich podmienkach je dominantné 

poskytnutie profesionálnej opory a pomoci pre jedincov s mentálnym  

znevýhodnením zabezpečené formou sociálnych služieb v zariadeniach s 

ambulantnou či pobytovou formou. Cieľom starostlivosti v domovoch 

sociálnych služieb je dosiahnuť plnohodnotný a dôstojný život pre klienta s 

mentálnym znevýhodnením, čo si vyžaduje od sociálneho pracovníka dať do 

svojej práce okrem profesionálneho prístupu aj veľa úsilia, citovú spoluúčasť 

a entuziazmus. Vzhľadom k tejto zvolenej téme, je podstatné venovať sa 

spôsobom riešenia ako prispieť ku zníženiu dôsledkov stresu a psychickej 

záťaže u sociálnych pracovníkov, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s  

ľuďmi s mentálnym znevýhodnením v zariadeniach sociálnych služieb.  

Uvedomujúc si význam používania rodovo citlivého jazyka pre 

prehľadnosť čítania ďalšieho textu budú autorky používať pojem sociálny 

pracovník/sociálni pracovníci, pričom obsahovo majú na mysli sociálny 

pracovník/sociálna pracovníčka. 

 

1. Stručná charakteristika pojmu syndróm vyhorenia  

V kontexte dnešnej modernej doby predstavuje syndróm vyhorenia 

známy a často sa vyskytujúci pojem, či už v odbornej alebo laickej verejnosti. 

Možno ho definovať ako stav extrémneho vyčerpania, silného poklesu 

výkonnosti, vnútornej rezignácie, či rad rôznych psychosomatických ťažkostí 

(Kallwass 2007). Nie je možné jednoznačne odpovedať na otázku, čo vedie 

k syndrómu vyhorenia. Autorky sa domnievajú, že najčastejším výskytom 

syndrómu vyhorenia sa stáva pomáhajúca profesia, ku ktorej je možné 

zaradiť aj sociálnu prácu s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením. Príčinu 

vzniku syndrómu vyhorenia vidia v konflikte rolí, nadmernom očakávaní zo 

strany samotného sociálneho pracovníka, nejasnosti v hierarchických 

štruktúrach, nadmernom množstve práce v krátkom časovom rozsahu, či 

počte klientov, s ktorým je sociálny pracovník v dennom kontakte. 

Študentová (2016) taktiež poukazuje na to, že syndróm vyhorenia sa od 

depresie alebo únavy odlišuje najmä tým, že sa výhradne vzťahuje na jednu 

krízovú oblasť, ktorou je najčastejšie oblasť práce, zamestnania. Syndróm 

vyhorenia sa podľa Poschkampa (2012) neobmedzuje len na pomáhajúce 

profesie, ale v žiadnej inej skupine sa symptómy vyhorenia neobjavujú 

s takou pravidelnosťou a intenzitou ako práve v pomáhajúcich profesiách.  

Syndróm vyhorenia je možné podľa Mallotovej (2000) stručne 

charakterizovať prostredníctvom piatich fáz. V počiatočnej fáze syndrómu 

vyhorenia je typické prvotné nadšenie z práce, ktoré sa spája s 

nerealistickými očakávaniami. Jedinec si určuje ciele, ktoré nie sú reálne. Po 
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opadnutí počiatočného nadšenia a nadchnutia z práce nastáva stagnácia a 

človek sa snaží hľadať aj iné ciele, ktoré sa netýkajú výlučne práce. Maroon 

(2012) dopĺňa, že jedinec v tejto fáze vykonáva len to najnutnejšie, práca ho 

nenapĺňa a zaujíma ho len platové ohodnotenie a kariérny rast. Ak sa mu to 

nedarí, začína sa objavovať frustrácia, kedy spochybňuje efektivitu 

samotného zmyslu práce. Po dlhodobej frustrácii, kedy jedinec prichádza na 

to, že nedokáže zmeniť danú situáciu nastáva fáza apatie. Tu si človek 

uvedomuje, že práca stráca pre neho zmysel a vykonáva ju kvôli finančnej 

závislosti od nej. Poslednou fázou je štádium intervencie, ktoré predstavuje 

kroky zo strany vyhoreného jedinca, ktoré smerujú ku prerušeniu kolobehu 

sklamaní a eliminácii vyhorenia. K uvedenému deleniu autori Tošner 

a Tošnerová (2002) zaraďujú aj šiestu fázu syndrómu vyhorenia, ktorú 

pomenúvajú ako úplné vyčerpanie. Táto fáza zahŕňa stratu zmyslu práce, 

cynizmus, odcudzenie, odosobnenie a stratu vnútorných noriem. Autorky sa 

domnievajú, že vzhľadom na ich výskumné ciele a použité výskumné metódy 

je adekvátne prikloniť sa aj ku fázam, ktoré sú podľa Nôtovej a Páleníkovej 

(2003) typické a charakteristické pre syndróm vyhorenia - nadšenie, pocit 

preťaženia, napádanie a postoj ,,proti všetkým“.  

 

2. Vymedzenie pojmu mentálne znevýhodnenie 
 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. 

Znevýhodnenie je možné 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. 

Mentálne znevýhodnenie z medicínskeho hľadiska je možné 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). 

 
3. Sociálno – demografická analýza sociálnych služieb na Slovensku 

Tendenciou  súčasnej spoločnosti v našich podmienkach je preferovanie 

najmä formálnej starostlivosti pre jedincov  s mentálnym znevýhodnením v 

zariadeniach sociálnych služieb (Domovy sociálnych služieb s ambulantnou a 

pobytovou formou starostlivosti, podporované bývanie). Spôsob výkonu 

samotnej sociálnej služby zákon ponecháva na sociálnej práci na základe 
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doposiaľ získaných poznatkov spoločenských vied a poznatkov o stave a 

vývoji poskytovania sociálnej služby.  

Pre monitorovanie poskytovaných služieb v rámci SR sa vypracováva  

Správa o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorej cieľom 

je informovať o stave a vývoji sociálnej situácie obyvateľstva na Slovensku 

na základe sociálno-ekonomických ukazovateľov. V Správe z roku 2014 bolo 

997 zariadení sociálnych služieb, v ktorých  služby boli poskytnuté 38 567 

občanom odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti 

je najmenej stupeň V.  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 o sociálnych 

službách.  Z tohto počtu majú väčšinové zastúpenie zariadenia sociálnych 

služieb s celoročnou (pobytovou) starostlivosťou, ktoré poskytujú dlhodobú 

starostlivosť 84,8 % občanom, pričom týždenné a denné zariadenia 

sociálnych služieb poskytujú starostlivosť 10,8 % občanom. Primárnymi 

dôvodmi sú odkázanosť na pomoc inej  fyzickej osoby alebo dovŕšenie 

dôchodkového veku a nemajú vo svojom prostredí (v sociálnej sieti) osobu, 

ktorá by ich opatrovala. Z celkového počtu obyvateľov zariadení sociálnych 

služieb bolo 18,3 % obyvateľov pozbavených spôsobilosti na právne úkony a 

s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony. V dôchodkovom veku bolo 

52,8 % obyvateľov  (MPSVaR SR 2015). Ako vyplýva z tejto Správy, na 

Slovensku sú zatiaľ preferované rozličné formy rezidenčnej ako formálnej 

starostlivosti (domovy sociálnych služieb s pobytovou formou starostlivosti), 

ktoré patria k tradičnej verzii sociálnych intervencií. Napriek prevládajúcim 

tradičným formám zariadení poskytujúcich sociálne služby pre jedincov s 

mentálnym znevýhodnením sa postupne rozvíjajú aj nové typy zariadení 

sociálnych služieb, ktoré sú zatiaľ zastúpené v našich podmienkach 

marginálne a ich zriaďovateľom je neziskový sektor. Patria sem zariadenia 

podporovaného bývania či domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou 

starostlivosti. 

 

4. Vymedzenie výskumného súboru 

Vychádzajúc z teoretických poznatkov  a socio-demografickej analýzy sa 

autorsky tím  zameral konkrétne na analýzu syndrómu vyhorenia u 

sociálnych pracovníkov  v Domovoch sociálnych služieb, ktorých 

zriaďovatelia sú obec alebo vyšší územný celok, teda patria do skupiny 

verejných poskytovateľov na Slovensku.  

Výskumu sa zúčastnili sociálni pracovníci  z celého Slovenska (v 

celkovom počte 90) pracujúcich v domovoch sociálnych služieb 

s ambulantnou (18) a pobytovou formou starostlivosti (58) pre klientov s 

mentálnym znevýhodnením. Z domovov sociálnych služieb  s kombinovanou 

formou starostlivosti bolo zastúpených 14 sociálnych pracovníkov. 

Výber respondentov a respondentiek realizovaného výskumu bol 

zámerný. Z celkového počtu (90) tvorili najpočetnejšiu skupinu ženy 83,3 % 

(75). Z celkového počtu skupinu mužov –  sociálnych pracovníkov  
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predstavovalo 16,7 % (15). Vekový priemer výskumného súboru bol 44,5 

roka. 

Pre zber empirických údajov bola využitá výskumná metodika MBI 

dotazník (Maslach Burnout Inventory). Zvolená metodika diagnostikuje 

syndróm vyhorenia v troch dimeziách – emocionálne vyčerpanie/exhausciu 

(EE), depersonalizácia (DP) a osobné uspokojenie (PA). 

Miera vnútornej konzistencie položiek použitého dotazníka MBI, 

Cronbachov koeficient alfa, bol v tomto výskume v rámci subškály 

emocionálne vyčerpanie 0,89 (v pôvodnom dotazníku Cronbach α = 0,96 ), 

pre subškálu depersonalizácia 0,88 (v pôvodnom dotazníku Cronbach α = 

0,94),  a pre subškálu osobné uspokojenie 0,82 (v pôvodnom dotazníku 

Cronbach α = 0,83) (Maslach 1996).  

 

5. Vybrané výskumné zistenia 

V súvislosti s teoretickým konceptom, ktorý popisuje syndróm vyhorenia 

ako dôsledok pôsobenia dlhodobej chronickej záťaže, ktorá vedie 

k emocionálnemu vyčerpaniu, zníženej pracovnej výkonnosti 

a depersonalizácii, výskumná analýza bola konkrétne zameraná na zisťovanie 

miery vyhorenia u sociálnych pracovníkov. Analýza v rámci  prvej časti 

výskumu preukázala výskyt a mieru syndrómu vyhorenia u sociálnych 

pracovníkov  pracujúcich v domovoch sociálnych služieb s klientmi 

s mentálnym znevýhodnením.  Za dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje celkové 

vyhorenie sa preukázal počet klientov, s ktorými denne sociálni pracovníci 

prichádzajú do kontaktu.  Hlavným cieľom výskumu bolo  zistiť, či existujú 

štatisticky významné rozdiely medzi vznikom syndrómu vyhorenia 

u sociálnych pracovníkov a počtom klientov, s ktorými sociálni pracovníci 

denne prichádzajú do kontaktu .  

V rámci prvej skúmanej dimenzie – emocionálne vyčerpanie (EE), ktorú 

tvorí 9 škálových položiek posudzujúcich citové vyčerpanie, únavu, pocit 

zbytočnosti, pracovného neuspokojenia a stres. Celková výskumná vzorka 

sociálnych pracovníkov (N=90/100 %), ktorí pracujú v zariadeniach 

s klientmi s mentálnym znevýhodnením dosiahli v dimenzii emocionálneho 

vyčerpania (EE) mierne vyhorenie (x̄ =18, 6). Tabuľka 1 znázorňuje 

dosiahnuté priemerné skóre respondentov v rámci jednotlivých kategórií 

počtu klientov v dimenzii emocionálneho vyčerpania (EE), s ktorými sociálni 

pracovníci v rámci práce prichádzajú do kontaktu.  
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Tab. č. 1: Deskripcia dosiahnutého priemerného skóre dimenzie emocionálne 

vyčerpanie (EE) vzhľadom na počet klientov, s ktorými sociálni pracovníci 

prichádzajú denne do kontaktu. 

 

 

EMOCIONÁLNE VYČERPANIE (EE) 

(DIMENZIA MBI) 
X̄ % N 

P
O

Č
E

T
 K

L
IE

N
T

O
V

 

D
E

N
N

É
H

O
 K

O
N

T
A

K
T

U
 1. kategória 

(do 5 klientov s MZ) 
12,58 

13,3 % 
12 

2. kategória 

(do 10 klientov s MZ) 
20,33 

23,3 % 
21 

3. kategória 

  (do 20 klientov s MZ) 
23,75 

22,2 % 
20 

4. kategória 

(viac ako 20 klientov) 
16,81 

41,2 % 
37 

 

                                                                  Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

Najvyššie skóre bolo zistené u sociálnych pracovníkov, ktorí denne 

prichádzajú do kontaktu s počtom klientov do 20 (x̄ = 23,75). Mierne 

vyhorení boli v rámci tejto dimenzie aj sociálni pracovníci, ktorí denne 

prichádzajú do kontaktu s počtom klientov do 10 (x̄ = 20,33). Sociálni 

pracovníci, v kategórii 4 (viac ako 20) dosiahli nízku mieru vyhorenia (x̄ = 

16,81) podobne ako sociálni pracovníci, ktorí prichádzajú denne do kontaktu 

s kategóriou  do 5 klientov (x̄ = 12,58).  

Z výsledných zistení vyplýva, že sociálni pracovníci, ktorí v rámci 

výkonu svojej práce denne prichádzajú do kontaktu s vyšším počtom ako 5 

klientov a menej ako 20 klientov s mentálnym znevýhodnením v domovoch 

sociálnych služieb sú viac ohrození citovým vyčerpaním, únavou a stresom 

než tí, ktorí prichádzajú do denného kontaktu s 20 a viac klientmi. Zistený 

fakt si vysvetľujeme obsahom denného kontaktu s klientom: sociálni 

pracovníci sa v prípade veľkého počtu klientov denne (20 a viac) zaoberajú 

predovšetkým organizačnými, administratívnymi resp. inštrumentálnymi 

činnosťami, nie terapeutickými resp. intervenčnými činnosťami, ktoré sú 

podstatne menej rizikovejšie v súvislosti so syndrómom vyhorenia než 

činnosti terapeutické či intervenčné. To následne môže viesť k emočnému 

vyčerpaniu, ktoré sa vyznačuje neschopnosťou reagovať na požiadavky danej 

práce, keďže samotné odosobnenie je charakterizované negatívnym a 
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neosobným postojom voči klientom.  Pri skúmaní emočného vypätia 

v autorskom výskume 45,5 % sociálnych pracovníkov dosiahlo mierne 

vyhorenie v oblasti emocionálneho vyčerpania. Podobne výsledky štúdie 

(Acker 2011) poukazujú, že viac ako polovica sociálnych pracovníkov  (56 

%) malo mierne až vysoké vyhorenie v dimenzii emocionálneho vyčerpania 

(EE) v  zariadeniach dlhodobej rezidenčnej starostlivosti pri práci s ľuďmi so 

psychickými poruchami v USA. 

Druhú skúmanú dimenziu tvorí depersonalizácia (DP), ktorú tvorí 5 

škálových položiek zameraných na vnímanie klienta samotným sociálnym 

pracovníkom a vlastné zhodnotenie prístupu ku klientovi. Tabuľka 2 

znázorňuje dosiahnutú priemerné skóre respondentov v rámci jednotlivých 

kategórií počtu klientov v dimenzii depersonalizácie (DP), s ktorými sociálni 

pracovníci v rámci práce prichádzajú denne do kontaktu.  

 

 

Tab. č. 2: Deskripcia dosiahnutého priemerného skóre dimenzie 

depersonalizácie (DP) vzhľadom na počet klientov, s ktorými sociálni 

pracovníci prichádzajú denne do kontaktu. 

 

DEPERSONALIZÁCIA (DP) 

(DIMENZIA MBI) X̄ % N 

P
O

Č
E

T
 

K
L

IE
N

T
O

V
 

D
E

N
N

É
H

O
 

K
O

N
T

A
K

T
U

 1. kategória 

(do 5 klientov s MZ) 

4,2

5 

13,

3 % 

1

2 

2. kategória 
(do 10 klientov s MZ) 

7,4

8 

23,
3 % 

2
1 

3. kategória 

  (do 20 klientov s MZ) 
8,3

5 

22,

2 % 

2

0 

4. kategória 
(viac ako 20 klientov) 

16,
81 

41,
2 % 

3
7 

 

                                                                  Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

V dimenzii depersonalizácie (DP) bolo zistené najvyššie skóre 

u sociálnych pracovníkov, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s počtom 

klientov do 20 (x̄ = 8,35). Mierne vyhorení boli v rámci tejto dimenzie opäť 

aj sociálni pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s počtom klientov do 10 

(x̄ = 7,48). Nízku mieru vyhorenia preukazovali sociálni pracovníci, ktorí 

prichádzajú do kontaktu s počtom klientov viac ako 20 (x̄ = 4,49) a sociálni 

pracovníci, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s nižším počtom klientov 

ako 5 (x̄ = 4,25). Podľa Maslach a Jackson (1996) depersonalizácia predikuje 

prítomnosť ďalších symptómov. Táto dimenzia je v rámci výskytu syndrómu 

vyhorenia prejavovaná najmä cynizmom u sociálnych pracovníkov. Celková 

výskumná vzorka sociálnych pracovníkov (N=90/100 %), ktorí pracujú 

v zariadeniach s klientmi s mentálnym znevýhodnením dosiahli v dimenzii 
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depersonalizácie (DP) nízke vyhorenie (x̄=6,01).  Z výsledných čiastkových 

zistení podobne ako v predchádzajúcej dimenzii  aj v dimenzii 

depersonalizácie je možné konštatovať, že sociálni pracovníci, ktorí v rámci 

výkonu svojej práce denne prichádzajú do kontaktu s vyšším počtom ako 5 

klientov a menej ako 20 klientov s mentálnym znevýhodnením sú viac 

ohrození  syndrómom vyhorenia, čo sa prejavuje v odľudštení, cynizme až 

zvýšenej agresivite voči klientom. Spojenie emocionálneho vyčerpania 

s depersonalizáciou môže ovplyvniť výkonnosť sociálneho pracovníka a to v 

dôsledku nezvládnutia  stresových a záťažových situácií. 

Tretiu skúmanú dimenziu tvorí osobné uspokojenie (PA), ktorú tvorí 8 

škálových položiek zameraných na empatiu, schopnosť riešenia klientovho 

problému, nadšenie z práce a vlastnú spokojnosť s vykonanou prácou. 

Tabuľka 3 znázorňuje dosiahnutú výšku priemerného skóre v  rámci 

jednotlivých kategórií počtu klientov v dimenzii osobné uspokojenie z práce 

(PA), s ktorými sociálni pracovníci v rámci práce prichádzajú denne do 

kontaktu.  

 

 

Tab. č. 3: Deskripcia dosiahnutého priemerného skóre dimenzie osobné 

uspokojenie z práce (PA) vzhľadom na počet klientov, s ktorými sociálni 

pracovníci prichádzajú denne do kontaktu. 

 

OSOBNÉ USPOKOJENIE Z PRÁCE (PA) 

(DIMENZIA MBI) 
X̄ % N 

P
O

Č
E

T
 

K
L

IE
N

T
O

V
 

D
E

N
N

É
H

O
 

K
O

N
T

A
K

T
U

 

1. kategória 

(do 5 klientov s MZ) 
34,

67 

13,

3 % 

1

2 

2. kategória 

(do 10 klientov s MZ) 
32,

57 

23,

3 % 

2

1 

3. kategória 

  (do 20 klientov s MZ) 
33,

05 

22,

2 % 

2

0 

4. kategória 

(viac ako 20 klientov) 
37,

62 

41,

2 % 

3

7 

 

                                                                  Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

V tretej dimenzii, ktorá predstavuje osobné uspokojenie (PA) bolo zistené 

mierne vyhorenie vo všetkých štyroch kategóriách určujúcich počet klientov, 

s ktorými sociálni pracovníci denne prichádzajú do kontaktu. Najvyššie skóre 

v dimenzii osobné uspokojenie (PA) dosiahli sociálni pracovníci, ktorí denne 

prichádzajú do denného kontaktu s počtom klientov viac ako 20 (x̄ = 37,62)  

a  tí, ktorí denne prichádzajú do kontaktu s počtom klientov menej ako 5 (x̄ = 

34,67). Nižšie skóre dosiahli sociálni pracovníci, ktorí denne prichádzajú do 

kontaktu s počtom klientov do 20 (x̄ = 33,05) a napokon sociálni pracovníci, 
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ktorí denne prichádzajú do kontaktu s počtom klientov do 10 (x̄ = 32,57). 

V tejto dimenzii  sociálny pracovník označuje svoje presvedčenie o tom, že 

svoju prácu vykonáva dobre. Hodnotí svoju osobnú výkonnosť, ktorá 

zodpovedá miere sebarealizácie a zdôrazňuje očakávania, ktoré má 

jednotlivec voči sebe samému a voči svojej práci. Pri syndróme vyhorenia je 

typická pre dimenziu osobné uspokojenie (PA) podľa Mallotovej (2000) 

stagnácia, kedy sa jedinec snaží vyhľadávať aj iné ciele ako prácu. Následne 

môže dôjsť ku frustrácii, teda spochybňovaniu efektivity a samotnému 

zmyslu práce a nakoniec môže stagnácia viesť k apatii, pretože ide o stav, 

ktorý je výsledkom dlhodobej frustrácie. Celková výskumná vzorka 

sociálnych pracovníkov (N=90/100 %), ktorí pracujú v zariadeniach 

s klientmi s mentálnym znevýhodnením dosiahli v dimenzii osobného 

uspokojenia (PA) mierne vyhorenie (x̄ = 35,03). Je možné konštatovať, 

že sociálni pracovníci nadobúdajú pocit, že nemajú možnosť danú situáciu 

zmeniť a na druhej strane si uvedomujú, že na práci sú finančne závislí, čo sa 

stáva ich jediným dôvodom v zotrvaní pracovného procesu. 

 

Záver 

Náročné požiadavky pre pomáhajúce profesie môžu pre pracovníkov 

predstavovať neprimeranú záťaž, ktorá v spojení so psychickou, 

emocionálnou či fyzickou náročnosťou môže viesť ku vyčerpaniu, 

postupnému vyhasínaniu až k samotnému vyhoreniu. Kvalita práce 

pomáhajúceho pracovníka nezávisí len od jeho profesionálneho nasadenia s 

využitím teoretických znalostí, ale aj od psychických predispozícií. 

Osobnostné charakteristiky sociálneho pracovníka sú pri jeho profesii 

dôležité a zastávajú v jeho práci významnú rolu. Sociálny pracovník sa denne 

dostáva do osobného kontaktu s klientom, kde je oceňovaná najmä jeho 

empatia a porozumenie, nie súcit a prejav ľútosti voči klientovi. Klient 

očakáva, že sociálny pracovník jeho aktuálnu situáciu pochopí, zaujme 

nehodnotiaci postoj, nebude ho odsudzovať nech je jeho situácia v danej 

chvíli akákoľvek. Klient potrebuje pocítiť istotu, že sa pracovníkovi môže so 

svojim problémom zdôveriť, pričom túto istotu mnohokrát nenachádza ani u 

svojich najbližších. Osobnosť sociálneho pracovníka preto predstavuje 

hlavný kľúč pri vykonávaní sociálnej práce, nakoľko vždy pri prvom 

kontakte s klientom ponúka seba ako nástroj k pomoci. 

Z prezentovanej empirickej analýzy autorského výskumu vyplýva, že 

celková výskumná vzorka tvorená sociálnymi pracovníkmi, ktorí pracujú v 

domovoch sociálnych služieb s klientmi s mentálnym znevýhodnením, sú 

mierne vyhorení v dimenzii emocionálneho vyčerpania (EE) a v dimenzii 

osobného uspokojenia z práce (PA). Nízka miera vyhorenia sa preukázala v 

dimenzii depersonalizácie (DP). Za dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje celkové 

vyhorenie sa preukázal počet klientov, s ktorými denne sociálni pracovníci 

prichádzajú do kontaktu. Za najrizikovejšiu skupinu možno na základe 
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výsledkov považovať sociálnych pracovníkov a pracovníčky, ktorí v rámci 

výkonu svojej práce denne prichádzajú do kontaktu s vyšším počtom ako 5 

klientov a menej ako 20 klientov s mentálnym znevýhodnením. Zároveň  sa 

zistilo, že sociálni pracovníci, ktorí prichádzajú do denného kontaktu s 20 a 

viac klientmi a sociálni pracovníci, ktorí prichádzajú do denného kontaktu s 5 

a menej klientmi,  majú nízku mieru vyhorenia v dimenziách emočné 

vyčerpanie a depersonalizácia.  Zistený fakt je možné potenciálne vysvetliť 

na základe samotného obsahu  denného kontaktu s klientom. V tretej 

dimenzii, ktorá predstavuje osobné uspokojenie bolo zistené mierne 

vyhorenie vo všetkých štyroch kategóriách určujúcich počet klientov, s 

ktorými sociálni pracovníci denne prichádzajú do kontaktu. Pri vzniku 

syndrómu vyhorenia tu zohráva rolu vplyv prostredia, pracovných 

podmienok a organizácie práce. 
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