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Františka Petriková, Vladimír Lichner, Eva Žiaková 

Faktory starostlivosti o seba ovplyvňujúce výkon sociálnej práce 

u pracovníkov v sociálnej oblasti na Slovensku 

 

1. Sú Vám z praxe, alebo teórie známe niektoré rozdiely v starostlivosti 

o seba medzi rozdielnymi pomáhajúcimi profesiami? 

Prezentovaný poster predstavuje projekt budúceho výskumu k téme 

starostlivosti o seba u sociálnych pracovníkov pracujúcich v rôznych 

oblastiach sociálnej praxe. Výskumnú vzorku  budú tvoriť konkrétne štátne 

zariadenia, ktoré budeme z hľadiska výskytu starostlivosti o seba 

komparovať s neštátnymi (mimovládnymi, súkromnými) zariadeniami. 

Je možné predpokladať, že v našom výskume sa rozdiely preukážu vo vzťahu 

k  miestu výkonu práce.  

Avšak na základe doposiaľ realizovaných výskumov (napr. Lovašová, 

Ráczová 2016, Vasková 2015)môžeme predpokladať, že medzi jednotlivými 

pomáhajúcimi profesiami (psychológovia, sociálni pracovníci, zdravotnícky 

personál, policajti, pedagógovia...), existujú rozdiely práve v starostlivosti 

o seba a konkrétnymi aktivitami, ktoré zahŕňa. Je to spôsobené najčastejšie 

povahou konkrétnej pomáhajúcej profesie, či napríklad prípravou 

konkrétnych pomáhajúcich profesionálov.Lichner a Halachová (2018) 

realizovali výskum v ktorom sa preukázali rozdiely v skúmanej problematike 

na rovnakej výskumnej vzorke. Pracovníci zo zariadení (neziskové 

organizácie) považujú za dôležitú oblasť emocionálnu, kým pracovníci 

z úradov práce za dôležitú považujú sociálnu oblasť starostlivosti o seba. 

Rozdiel vnímajú najmä v tom, že pracovníci z úradov práce sociálnych vecí 

a rodiny nemajú dostatok kontaktov so svojimi kolegami, nadriadenými 

a chýba im vzájomná komunikácia a podpora. 

 

2. Aké sú podľa Vašich zistení najčastejšie spôsoby starostlivosti o seba 

u sociálnych pracovníkov a pracovníčok? 

Na základe predloženého projektu sa orientujeme na návrh výskumu, ktorého 

jeden z cieľov je identifikovať spôsoby starostlivosti o seba u sociálnych 

pracovníkov. Je však možné predpokladať o tom, že u každého jedinca budú 

spôsoby starostlivosti o seba rôzne v závislosti od typu osobnosti, miesta 

výkonu práce pomáhajúceho profesionála, jeho odbornej prípravy, účasti na 
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supervízii, mierou negatívnych javov, či iných faktoroch súvisiacich najmä 

s typom pomáhajúcej profesie alebo možnosťami u konkrétneho 

zamestnávateľa.  

Podobný výskum v skúmanej problematike realizovali Lovaš a Hricová 

(2015) kde zisťovali, ktorý z faktorov bol najviac sýtený u sociálnych 

pracovníkov. Výsledky ukázali, že najviac sýtený bol faktor zameraný 

na fyzické zdravie. Tento faktor v sebe zahŕňa nasledovné spôsoby 

starostlivosti o seba: cvičenie, zdravé jedlo, šport, vyhľadávanie informácií 

ako sa starať o fyzické zdravie. 

 




