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Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na možnosti pozitívneho pôsobenia spirituality vo 

vzťahu k pracovnej spokojnosti a syndrómu vyhorenia sociálnych pracovníkov. V prvej časti 

príspevku sa budeme venovať teoretickým východiskám a následne načrtneme možnosti 

výskumu v predmetnej oblasti. 
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Abstract: The aim of our contribution is to point out how can spirituality cause job 

satisfaction and prevent burnout for social workers. First we introduce the problem 

theoretically and then we focus on the possibilities of the research at this field. 
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Úvod 

 

Sociálny pracovník ako pomáhajúci profesionál patrí do skupiny profesií, ktoré sú obzvlášť 

ohrozené syndrómom vyhorenia. Práca sociálneho pracovníka je náročná najmä z dôvodu 

práce s klientmi s rôznorodými, často mnohonásobnými problémami, ktoré často je potrebné  

bezodkladne riešiť. Pracovné podmienky sociálnych pracovníkov sú často vzdialené od 

ideálu, čo ešte umocňuje náročnosť ich situácie. Môže však spiritualita sociálneho pracovníka 

vniesť zmenu do týchto podmienok? V tomto príspevku sa budeme snažiť odpovedať na túto 

otázku. Zameriame na problematiku syndrómu vyhorenia, pracovnej spokojnosti a významu 

spirituality v tomto kontexte.  

 

1. Syndróm vyhorenia 

 

Syndróm vyhorenia sa stáva všeobecne známym pojmom súčasnosti najmä v súvislosti s 

vykonávaním pomáhajúcich profesií. Pojem „burnout“ (pôvodne „burn-out“) bol uvedený do 

literatúry Freudenbergerom v jeho článku publikovanej v časopise „Journal of Social Issues“ 

v roku 1974, a bolo takmer identicky chápané ako v súčasnosti, uvádzajú Vladimír Kebza 

a Iva Šolcová (1998).  

Najmä od sedemdesiatich rokov 20. storočia sa psychológovia a lekári zaoberali prípadmi 

celkového, predovšetkým psychického vyčerpania, ktorá sa prejavuje v oblasti kognitívnych 

funkcií, motivácie a emócií. Následne zasahuje a ovplyvňuje postoje, názory, výkonnosť a 

celé vzorce profesionálneho správania a jednania osôb, u ktorých došlo k iniciácii 

premenných, ovplyvňujúcich vznik a rozvoj tohto syndrómu. Uvedené stavy sa označujú ako 

syndróm vyhorenia, vypálenia, vyhasnutia, či vyčerpania („burnout syndrome“). Základnou 

charakteristikou syndrómu vyhorenia je jeho väzba na zamestnanie. Burnout syndróm výrazne 

ovplyvňuje kvalitu života postihnutých osôb, zároveň ide o veľmi aktuálny medicínsky 

problém, ktorý vykazuje niektoré podobné či takmer rovnaké charakteristiky s príznakmi 

a dôsledkami niektorých duševných ochorení a porúch (Kebza, Šolcová, 1998; Kebza, 2005). 
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V literatúre sa stretávame s popisom mnohých povolaní, v ktorých sa so syndrómom 

vyhorenia môžeme stretnúť (napr. lekári, sestry, zdravotnícky personál, psychológovia a 

psychoterapeuti, psychiatri, sociálni pracovníci, učitelia a pod.). Objavuje sa však aj u ďalších 

profesií, ako aj u študentov pomáhajúcich profesií a nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom 

živote.  

Kým v minulosti sa za hlavnú príčinu považovala práca s ľuďmi, dnes je popisovaná ako 

trvalá, nekompromisná požiadavka na výkon zo strany okolia alebo jednotlivca samotného 

(Kebza, Šolcová, 1998; Kebza, 2005). Ďalšími príčinami syndrómu vyhorenia sú napríklad: 

konflikt rolí, nedostatok autonómie pri rozhodovaní, nedostatočne vymedzené kompetencie a 

úlohy, nejasnosti v hierarchických štruktúrach, práca v časovej tiesni, mobbing na pracovisku 

a iné (Kallwass, 2007). Rozhodujúcou príčinou vzniku burnout syndrómu je však 

predovšetkým každodenná, zdanlivo nekonečná povaha chronického stresu, ktorému 

jednotlivec nedokáže uniknúť. Pocit jednotlivca, že už ďalej nedokáže týmto požiadavkám 

vyhovieť, v spojení s presvedčením, že úsilie vkladané do vykonávanej činnosti je absolútne 

neadekvátne nízkemu výslednému efektu, vedie k vzniku vyhorenia. Burnout syndróm 

môžeme charakterizovať ako prolongovanú reakciu na chronické interpersonálne stresory v 

zamestnaní, alebo ako situačne indukovanú stresovú reakciu, či ako poslednú fázu stresovej 

odpovede - fázu vyčerpania.  

V počiatočnej fáze syndrómu vyhorenia je možné uskutočniť preventívne opatrenia 

vedúce k nadobudnutiu stratenej rovnováhy. Ide napríklad o analýzu rozdelenia síl, nárokov 

voči sebe a okoliu, predstáv o vzťahoch a o zamestnaní. Nasledujú potrebné zmeny v 

starostlivosti o seba formou psychohygieny, obnovením spoločenských kontaktov, zmenou 

postojov, znovuobjavovaním koníčkov a nachádzaním strateného zmyslu. Dôležitou súčasťou 

prevencie na strane pracovníka je aj zefektívnenie time-managementu, asertívne správanie, 

sebapoznanie a sebaúcta. Na strane zamestnávateľa môžu byť prospešné zmeny v organizácii 

práce a pracovných podmienok, zabezpečenie supervízie, ďalšie vzdelávanie pracovníkov, 

podpora osobnostného rozvoja a ďalšie (Matoušek et. al., 2003; Tokárová, 2003; Tošner, 

Tošnerová, 2002). Neriešený syndróm vyhorenia zamestnanca môže mať vážne zdravotné, 

psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky, preto je veľmi relevantná včasná prevencia 

a riešenie tohto stavu už v jeho iniciálnej fáze. 

 

2. Spiritualita 

 

Efektívnym spôsobom prevencie syndrómu vyhorenia je podľa Jankovského (2003) aj 

náboženstvo a viera, ktorá umožňuje človeku pevné zakotvenie v živote, napomáha mu 

prijímať problémy, dodáva silu ísť ďalej, zdvihnúť sa a kráčať vpred.  

Širším pojmom, zahŕňajúcim okrem viery aj nenáboženské formy duchovného života je 

spiritualita. Ako uvádza Michal Stríženec (2001a), prvýkrát sa termín spiritualita objavuje 

v teológii v 16. storočí, k jeho skutočnému používaniu však dochádza až začiatkom 20. 

storočia. V priebehu tohto obdobia však dochádza k výraznému rozšíreniu používania tohto 

pojmu a vzniká aj veľké množstvo definícií v závislosti od toho, o akej forme spirituality 

hovoríme.  

Problematikou spirituality sa zaoberajú rôzne vedné disciplíny, predovšetkým filozofia 

a teológia. Zlatica Plašienková (1997) definuje spiritualitu – duchovnosť z filozofického 

hľadiska, ako existenciálny postoj človeka, celkový súhrn všetkých skúseností, ktoré sa týkajú 

sféry transcendencie, a to náboženskej či nenáboženskej. Teologické prístupy k definovaniu 

spirituality majú dlhšiu históriu. Spiritualita sa v teológii považuje za jadro zrelej religiozity 

a je výsledkom cieľavedomého pôsobenia Božieho Ducha. 

K pojmu spiritualita sa viaže výrazná nejednoznačnosť, najmä časté zamieňanie pojmov 

religiozita a spiritualita. Väčšina definícií týkajúcich sa religiozity a spirituality sa snaží 
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poukázať na rozdiel v uvedených výrazoch. Religiozita „znamená osobný a kladný vzťah 

človeka k náboženstvu (Bohu), zahrnujúci komplex javov, najmä rôzne formy myslenia 

(náboženské presvedčenie), prežívania (náboženské city) a konania (kult, aktivita zameraná 

na náboženské spoločenstvá)“ uvádza Stríženec (2001a, s. 39). Ako uvádzajú Zinnbauer et. al.  

(1997, in: Stríženec, 2001a), religiozita historicky zahrňovala individuálne aj inštitucionálne 

prvky. Dnes sa často popisuje ako formálne štruktúrovaná a spája s náboženskými 

inštitúciami, predpísanou vieroukou a rituálmi. Naproti tomu spiritualita sa považuje za 

individuálny jav a spája sa s osobnou transcendenciou a zmysluplnosťou. Zdôrazňuje sa v nej 

duchovná skúsenosť (napr. mystické zážitky). Je prejavom úsilia nájsť, udržať a 

transformovať vzťah s posvätným (sacrum). 

Pavol Cagaš (2005, in: Stríženec, 2006) spiritualitou rozumie vnútorný duchovný zážitok, 

ktorý sa nemusí nutne týkať náboženskej interpretácie. Spiritualitu považuje za vrchol vo 

vývojovom modeli osobnosti a sebatranscendenciu (spirituálny aspekt osobnosti), za súčasť 

rozvoja charakteru. Spiritualita je pestovanie citlivosti k duchovným hodnotám, často sa 

chápe ako synonymum duchovného života vôbec. Dokladom toho, že spiritualita sa stáva 

predmetom záujmu a diskusie je skutočnosť, že v r. 1988 Americká psychologická asociácia 

zaradila spiritualitu do počítačovej databázy psychologických termínov (Helminiak, 1990, in: 

Stríženec, 2005).  

Rozlišuje sa predovšetkým náboženská a nenáboženská (prirodzená alebo sekulárna) 

spiritualita. O existencii prirodzenej spirituality svedčia vrodené túžby po identite, šťastí, 

dokonalosti, pravde či tajomstve. Náboženská spiritualita stavia na prirodzenej spiritualite 

a spočíva v zjavnom vzťahu s nejakou nadprirodzenou bytosťou. Kresťanská spiritualita je 

viazaná na vieru v trojjediného Boha a Ježiša Krista (Košč, 1997, 2000; Benner, 1998, in: 

Stríženec, 2001b, 2007). Náboženská spiritualita sa člení na východnú a západnú spiritualitu, 

ďalej spiritualitu rôznych náboženských hnutí, patrí sem predovšetkým kresťanská 

spiritualita, ktorá sa ďalej člení na rôzne druhy, napr. dominikánska, ignaciánska, kapucínska 

spiritualita atď. Z ďalších klasifikácií spirituality môžeme spomenúť spiritualitu zhora 

a spiritualitu zdola (Grün, Dufner, 1997, in: Stríženec, 2007), Zimmer (in: Smékal, 1999)  

rozlišuje spiritualitu spasenia a spiritualitu tvorenia a pod.  

Napriek rôznorodým interpretáciám pojmu, spiritualita je spontánnym a osobným 

prejavom spirituálneho života. Je dynamický proces, zameraný na udržanie vzťahu 

s transcendentnom a uplatnenie spirituálneho presvedčenia v bežnom živote. 

Transcendentným objektom v prípade prirodzenej spirituality môže byť príroda, vesmír, 

národ, ľudstvo, pracovisko, resp. transcendentný objekt chýba a podnety ku spiritualite 

vychádzajú zvnútra človeka. Elkins (2001, in: Stríženec, 2007) považuje spiritualitu za 

univerzálny ľudský jav, prirodzený potenciál každého človeka. Základom je silná túžba po 

posvätne, oslave tajomstva života, ktorá môže mať rôznu intenzitu. Najčastejšie sú to silné 

okamihy ľudského života (napr. krása východu slnka), charakterizované úžasom, vďačnosťou. 

Silnejšie sú vrcholové zážitky a najsilnejšie sú  mystické stretnutia. Vzhľadom na svoje 

potreby si človek vytvára určitý druh spirituality. 

V prípade náboženskej, resp. kresťanskej spirituality je transcendentným objektom Boh, 

Duch Svätý. Spiritualita sa tu charakterizuje pojmami ako je subjektívny zážitok posvätna, 

zaoberanie sa s „poslednými záležitosťami“, ako hľadanie zmyslu, istoty, súvislosti, 

transcendentnosti, výšin ľudských možností a pod. (Stríženec, 2001a, Fabian, 2008). Reich 

(2001, in: Stríženec, 2007, s. 47) medzi charakteristiky spirituality zaraďuje „vhľad 

a porozumenie, zmysel pre kontext a perspektívu, uvedomenie si vzájomnej spätosti vecí, 

zmysel pre zázrak, tajomstvo a úžas, prijatie nevyhnutnosti, citlivý prístup k iným ľudom 

a lásku ako najvýstižnejšiu charakteristiku spirituálnosti osoby.“  

Ako uvádza Catalan (1986, in: Stríženec, 2005) rozvoj spirituálneho života závisí od 

výchovy celého človeka smerom k ľudskej zrelosti. Spirituálna zrelosť sa prejavuje 
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akceptovaním vlastného tela, zvládaním sexuality, inteligenciou (v zmysle rozlišovania, 

zdravého usudzovania, prístupnosti argumentom iných), slobodou pri rozhodovaní, zrelým 

vzťahom k iným ľuďom (vyhnutiu sa prílišnej závislosti i prílišnému uzavretiu sa do seba), 

rozumným postojom voči autorite, vyváženým vzťahom k Bohu (vyhnutie sa prílišnému 

strachu z viny, infantilným postojom), adaptívnym postojom, prejavom integrácie osobnosti, 

u kresťanov transformáciou na úrovni rôznych psychických schopností v dôsledku výzvy 

Boha (Fabian, 1997).  

V. Smékal (2006a,b, in: Stríženec, 2007) podotýka, že duchovnou dimenziou svojho bytia 

osobnosť transcenduje svoju každodennosť a otvára sa formovaniu takých charakteristík, ako 

je láska, zodpovednosť a prezieravosť, múdrosť, vyrovnanosť a ušľachtilosť. Spiritualitu 

označuje, ako cestu k múdrosti a eticky zakotvenému životu, ako nástroj zmeny osobnosti, 

spôsob obnovy pokoja v duši a cestu spásy.   

 

2.1. Spiritualita na pracovisku 

 

Spiritualita na pracovisku (angl. workplace spirituality) je nová oblasť uplatnenia 

spirituality v oblasti pracovného prostredia. Spiritualita pracoviska môže, ale nemusí 

zahrňovať náboženskú teóriu a prax. Spiritualita pracoviska na individuálnej úrovni sa týka 

osobného súboru hodnôt, ktoré uľahčujú zážitok transcendencie pracovného procesu a pocit 

spojenia s inými. Ak pracovník prenáša svoju spiritualitu do práce, ide o integračnú 

spiritualitu. Opakom je segmentovaná spiritualita, kedy pracovník neprenáša svoje spirituálne 

presvedčenia do práce.  

Na organizačnej úrovni sa táto spiritualita hodnotí na úrovni celej organizácie, najmä 

vytvorenia kultúry s hodnotami odrážajúcimi kultúru organizácie. Pre spiritualitu pracoviska 

je obzvlášť dôležité delegovanie právomoci a autority na podriadených. Viaceré aspekty tejto 

spirituality súvisia s ďalšími znakmi na ktoré poukázala pozitívna psychológia (základné 

hodnoty, postoje, morálna a spirituálna pohoda). Spiritualita tu pôsobí nepriamo 

prostredníctvom kladných postojov pracovníkov, nižšej chorobnosti, lepšieho imidžu 

organizácie na verejnosti.  

Spirituálne vedenie sa zameriava na hodnoty, postoje, správanie nevyhnutné pre 

zvnútornenú motiváciu seba a iných, vedie k predstave pozitívnej budúcnosti organizácie, 

k pocitu zmyslu života u jej členov. Vedie to k vytvoreniu sociálno-organizačnej kultúry, kde 

vedúci i podriadení majú starostlivosť o uznanie seba i iných, čo vytvára pocit členstva 

a pochopenia. Spirituálna motivácia vyvolá pocit príťažlivosti práce a starostlivosti o ňu, ako 

aj produktívne správanie. Z toho vyplýva, že spirituálni vedúci v organizácii majú 

ovplyvňovať iných prostredníctvom vízie, hodnôt a láskavých vzťahov, namiesto strachu, 

moci a kontroly (Ashmos, Duchon, 2009). 

Spiritualita a religiozita sa stali najmä od konca minulého storočia objektom vedeckého 

skúmania. Predovšetkým v zahraničí bolo realizovaných veľké množstvo výskumov 

zaoberajúcich sa pôsobením spirituality a religiozity na jednotlivé oblasti života a na rôzne 

aspekty osobnosti. Okrem iného sa vyzdvihol predovšetkým pozitívny vplyv spirituality a 

religiozity na rozvoj zdravej osobnosti človeka a na integráciu osobnosti. Taktiež sa preukázal 

kladný vzťah medzi spiritualitou/religiozitou a subjektívnou pohodou, zvládaním záťažových 

životných situácií, zmyslom života, telesným a duševným zdravím človeka, ako aj 

s pracovnou spokojnosťou, prevenciou syndrómu vyhorenia a ďalšími oblasťami (Křivohlavý, 

2006, 2009). 
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3. Pracovná spokojnosť 

 

V predchádzaní vzniku syndrómu vyhorenia je mimoriadne dôležitý aktívny prístup 

jednotlivca k udržaniu svojej vnútornej rovnováhy, subjektívnej pohody a pracovnej 

spokojnosti v súvislosti s pracovným prostredím. Csikszentmihályi (1988; in: Džuka, Dalbert, 

1997) poukázal na dôležitosť vnútornej rovnováhy pri udržaní subjektívnej pohody. 

K udržaniu rovnováhy prispieva, ak medzi nárokmi situácie a vlastnými kapacitami tieto 

nároky zvládnuť je rovnováha, naopak v prípade dlhotrvajúcej záťaže narušujúcej rovnováhu 

dochádza k  zníženiu spokojnosti a subjektívnej pohody. Na prepojenosť spirituality 

a subjektívnej pohody poukázali Levin a  Chattersová (1998, in: Kebza, 2005). Zistili, že 

subjektívnu pohodu významne determinuje zapojenie do náboženských aktivít. Emmons 

(2000) uvádza vo svojom prístupe k spiritualite „schopnosť využiť spirituálne zdroje k 

riešeniu problému“ ako jednu zo základných vlastností tohto javu, čím poukázal na možnosť 

využitia  spirituality na zvládanie rôznych problémov, k udržaniu subjektívnej pohody, 

pracovnej spokojnosti, či  predchádzaniu syndrómu vyhorenia.  

Pracovná spokojnosť zamestnancov úzko súvisí s celkovou kvalitou pracovného života. 

Kollárik (2002, s. 123) uvádza, že „spokojnosť v práci je psychologickou kategóriou, ktorá 

vyjadruje stránku psychického vyrovnania sa človeka s prácou, jej znakmi 

a charakteristikami. Je to zložitý, individuálne variabilný, široko podmienený, ale pritom 

univerzálny fenomén...“ Je potrebné rozlišovať medzi pojmami spokojnosť v práci 

a spokojnosť s prácou. Spokojnosť v práci je pojem obsahovo širší, zahŕňa všetky 

komponenty, ktoré pôsobia v danej činnosti, počínajúc osobnostnými kritériami, hodnotami 

a končiac základnými fyzikálnymi činiteľmi na pracovisku. Uvedený pojem obsahuje teda aj 

významovo užšiu spokojnosť s prácou, ako činnosťou, ktorú pracovník vykonáva. Úroveň 

pracovnej spokojnosti je však ovplyvňovaná množstvom faktorov, ktoré sú aj mimo 

organizácie a v mnohom s prácou nesúvisia, ale sú jej sprievodnými znakmi. Spokojnosť 

v danom ponímaní treba chápať ako sumárnu hodnotu, kde sa odráža množstvo faktorov 

súvisiacich s pracovnou činnosťou a s pracovnými aj mimopracovnými podmienkami. 

V tomto zmysle je teda pojem pracovná spokojnosť nadradená obom spomínaným pojmom, 

dodáva Ladislav Sojka (2007).  

Význam uspokojivej práce a s ňou súvisiacej kvality pracovného života sa dostáva do 

centra pozornosti viacerých autorov a autoriek až v druhej polovici 20. storočia. Práca so 

všetkými svojimi zložkami je tým významným prvkom, podotýka Vladimír Frk (2002, in: 

Tokárová, 2002), ktorý je pre dospelého človeka dominantným faktorom formovania životnej 

spokojnosti a vlastnej vyrovnanosti. Práca predstavuje prirodzenú podmienku existencie 

človeka a existencie ľudskej spoločnosti vôbec, zaujíma teda ústrednú kategóriu v živote 

človeka, preto aj v histórii postupne vznikali pokusy o humanizáciu a zlepšovanie celkových 

podmienok práce. Rovnako aj Božena Buchtová (2002) zdôrazňuje, že práca zaujíma v živote 

človeka nezastupiteľné miesto. Je dôležitou podmienkou jeho existencie, prináša mu nielen 

materiálny prospech, ale súčasne mu dáva pocit sebarealizácie a spoločenskej užitočnosti. 

Zaraďuje človeka do systému sociálnych vzťahov, uspokojuje jeho potreby ctižiadosti, 

sebarealizácie a sebaúcty. Práca ako prírodná a kultúrna aktivita, ako jednota fyzickej 

a psychickej námahy, zaisťuje človeku osobnostný rozvoj, pocit uspokojenia a životného 

zmyslu, zodpovedá totiž hlbinnej biologickej potrebe človeka primerane zaťažovať svoje 

prirodzené sily. Pracovný život charakterizuje Sojka (2007), ako obojstranný, tzn. zo strany 

zamestnanca aj zamestnávateľskej organizácie vzájomne zabezpečovaný a previazaný súbor 

činností, pracovných podmienok, sociálnych vzťahov, hmotných aj nehmotných kompenzácií, 

pracovného statusu a možnosti jeho ďalšieho rozvoja a podnikovej kultúry, ktoré sú 

v rozhodujúcej miere determinované pracovným miestom, ktoré pracovník v organizácii 
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zastáva a v priebehu ktorého sa realizujú tak ciele zamestnanca, ako aj zamestnávateľskej 

organizácie. 

Súhrnné charakteristiky pracovného prostredia teda môžu vplývať na zamestnancov 

pozitívne, vedúc tak k ich pracovnej spokojnosti, alebo naopak negatívne, ktoré v extrémnych 

prípadoch môžu viesť až k vzniku syndrómu vyhorenia.  

Na základe uvedeného, predmetom nášho záujmu bude reflektovať význam spirituality 

v kontexte prevencie syndrómu vyhorenia a zvyšovania pracovnej spokojnosti sociálnych 

pracovníkov.  

 

4. Metodológia výskumu  

 

Cieľom výskumu bude zistiť, či existuje vzťah medzi syndrómom vyhorenia 

a spiritualitou, medzi syndrómom vyhorenia a pracovnou spokojnosťou, ako aj medzi 

spiritualitou a pracovnou spokojnosťou sociálnych pracovníkov. 

Ďalej sa zameriame na to, aká je miera spirituality, pracovnej spokojnosti a miera 

postihnutia syndrómom vyhorenia sociálnych pracovníkov. Budú nás zaujímať aj odlišnosti 

v miere spirituality, pracovnej spokojnosti a postihnutia syndrómom vyhorenia na základe 

veku, pohlavia, vzdelania, praxe a typu zariadenia, v ktorej respondenti pracujú.  

Cieľom prípadových štúdií bude explanatórna analýza syndrómu vyhorenia, pracovnej 

spokojnosti a spirituality u vybraných sociálnych pracovníkov.  

 

 

4.1. Výskumná vzorka  

 

Sociálni pracovníci pracujúci v oblasti štátnej správy, samosprávy, súkromného sektora 

a z oblasti mimovládnych organizácií. Výber respondentov bude náhodný (trsový výber).  

 

4.2. Kvantitatívny výskum 

 

Pre účely kvantitatívnej časti výskumu sme sa rozhodli pre použitie troch dotazníkov, 

ktoré v krátkosti predstavíme.  

Spiritualitu sociálnych pracovníkov budeme zisťovať pomocou dotazníka Expressions of 

Spiritual Inventory (ESI) vytvorenú Douglasom MacDonaldom (2000) a adaptovanú na 

slovenské pomery Strížencom (2004). Dotazník mal pôvodne 98 položiek, neskôr však autor 

pripravil revidovanú kratšiu škálu s 32 položkami. Táto kratšia verzia má psychometrické 

parametre veľmi podobné pôvodnej škále (reliabilita subškál od 0.85 po 0.97; významová 

konštruktová validita, zisťovaná koreláciami s mnohými škálami spirituality). V súvislosti so 

slovenským prekladom kratšej škály, priemerné skóre v jednotlivých dimenziách ako aj 

výsledky faktorovej analýzy potvrdili  dostatočnú zhodu údajov s údajmi autora škály 

(Stríženec, 2004). Na základe faktorovej analýzy údajov z viacerých škál spirituality bolo 

MacDonaldom zistených nasledujúcich päť dimenzií spirituality: 

 kognitívna orientácia na spiritualitu (kognitívno-percepčné prejavy, presvedčenia a 

postoje týkajúce sa podstaty a významu spirituality, ako aj vnímanie osobnostnej dôležitosti 

spirituality),  

 skúsenostno-fenomenologická dimenzia (spirituálne, náboženské, mystické, 

vrcholové, transcendentálne a transpersonálne skúsenosti, zážitky),  

 existenciálna pohoda (spiritualita vyjadrená prostredníctvom zmyslu života, účelu 

existencie, vnímania seba ako schopného zvládnuť ťažkosti života a obmedzenia ľudskej  

existencie),  
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 paranormálne presvedčenia (viera v mimozmyslové vnímanie, prenos myšlienok,  

duchov),  

 religiozita (najmä židovsko-kresťanské formy; zameranie na zvnútornenú religiozitu 

ako protiklad vonkajškovej; zahrňuje aj náboženskú prax).  

Z celkového počtu 32 otázok je 6 otázok pre každú dimenziu, posledné 2 otázky sa do 

škály nezapočítavajú. Pri každom tvrdení majú respondenti na výber, do akej miery súhlasia 

alebo nesúhlasia, pričom každej z možností sú pridelené body podľa nasledujúceho kľúča:  

rozhodne nesúhlasím = 0, nesúhlasím = 1, som nerozhodný = 2, súhlasím = 3, rozhodne  

súhlasím = 4. Tvrdenia vzťahujúce sa ku škále existenciálnej pohody a jedno tvrdenie 

súvisiace s paranormálnymi presvedčeniami majú opačné hodnotenie. Celkové skóre je 

spočítané pre každú dimenziu podľa odpovedí respondentov, ktoré môže naberať hodnoty 

v rozmedzí 0 - 24. 

Mieru pracovnej spokojnosti budeme zisťovať pomocou štandardizovaného dotazníka  

Brayfield—Rothe Job Satisfaction Blank vytvoreným Brayfieldom a Rotheom v roku 1951, 

(Brayfield & Rothe, 1951, in: Kollárik, 1986). Ide o dotazník založený na zisťovaní 

všeobecných postojov k práci, na základe ktorých sa vypočítava celková pracovná 

spokojnosť. Dotazník obsahuje osemnásť výrokov o povolaniach; úlohou respondentov je na 

5-stupňovej škále (úplne súhlasím - súhlasím - som nerozhodný - nesúhlasím - úplne 

nesúhlasím) vyznačiť mieru súhlasu či nesúhlasu s daným tvrdením. Reliabilita dotazníka 

vypočítaná pomocou Cronbachovej alphy bola α = .790. 

Na zistenie prítomnosti syndrómu vyhorenia sociálnych pracovníkov použijeme dotazník 

Maslach Burnout Inventory  (MBI) autorskej dvojice Maslach a Jackson (1981). Ide o 

najznámejší dotazník používaný na zistenie syndrómu vyhorenia. Tento dotazník je zameraný 

na tri základné faktory: 

EE – emotional exshaustion - emocionálne vyčerpanie, 

DP – depersonalization - depersonalizácia, 

PA – personal accomplishment – osobná úspešnosť v práci.  

Emocionálne vyčerpanie a depersonalizácia sú ladené negatívne a osobné uspokojenie je 

ladené pozitívne. Týmto dotazníkom je možné zisťovať frekvenciu pocitov alebo silu pocitov. 

Keďže respondenti veľmi ťažko dokážu rozlišovať obidva ukazovatele naraz, na základe 

odporúčania tvorcov MBI dotazníka sa zameriame iba na jeden ukazovateľ, a to frekvenciu 

pocitov, podobne ako to bolo zrealizované inými autormi v ich výskumoch. Na určenie 

frekvencie pocitov respondentov použijeme 7-bodovú Likertovu stupnicu. Pri každej položke 

je možné vyjadriť odpoveď jedným zo siedmich stupňov odpoveďovej škály: 

 

0 1 2 3 4 5 6 
takmer 

nikdy 

niekoľko

krát ročne 

mesačne viackrát     

za mesiac 

takmer 

každý týždeň 

niekoľko

krát za 

týždeň 

každý 

deň 

 

Nezisťuje sa celkové skóre za všetky tri faktory (EE, DP, PA)  spolu, ale vyhodnocuje sa 

skóre v každom jednotlivom faktore zvlášť. Keďže pocity vyhorenia sú vnímané ako 

kontinuum, MBI meria úroveň vyhorenia v troch stupňoch: nízky, mierny, vysoký. Pre 

výpočty použijeme vyhodnocovaciu stupnicu od autorov dotazníka pre uvedené tri stupne 

vyhorenia. U emocionálneho vyčerpania a depersonalizácie korešpondujú s vysokým stupňom 

vyhorenia vysoké hodnoty a u osobnej úspešnosti v práci korešpondujú s vyhorením nízke 

hodnoty.  

Stupeň emocionálneho vyčerpania (EE):  Stupeň depersonalizácie (DP): 

Nízky    0 – 16    Nízky       0 – 6 

Mierny       17 – 26    Mierny       7 – 12 
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Vysoký     27 a viac  –>  vyhorenie  Vysoký     13 a viac  –>  vyhorenie 

 

Stupeň osobnej úspešnosti v práci (PA): 

Vysoký 39 a viac 

Mierny  38 – 32 

Nízky  31 – 0    –>  vyhorenie 

 

Spôsob analýzy dát - výsledky budú spracované v štatistickom programe IBM SPSS 

Statistics 20.0. 

 

4.3. Kvalitatívny výskum - Prípadové štúdie 

 

Jan Hendl (2005) charakterizuje prípadovú štúdiu ako detailné štúdium jedného prípadu 

alebo niekoľko málo prípadov, kedy je dôraz kladený na zber veľkého množstva dát od 

jedného, alebo niekoľko málo jednotlivcov (či prípadov). Ide tu o zachytenie zložitosti 

prípadu, o popis vzťahov v ich hĺbke a celistvosti. Predpokladá sa, že dôkladným 

preskúmaním jedného prípadu sa lepšie porozumie iným podobným prípadom. Na záver sa  

skúmaný prípad začleňuje aj do širších súvislostí. Takýmto spôsobom môžeme uskutočniť: 

osobnú prípadovú štúdiu, 

štúdium sociálnych skupín,  

štúdium organizácií a inštitúcií, 

skúmanie udalostí, rolí a vzťahov. 

V rámci kvalitatívnej časti výskumu sme sa rozhodli pre uskutočnenie osobnej prípadovej 

štúdie, kedy ide o podrobný výskum určitého aspektu u jednej osoby. V našom prípade pôjde 

o štúdium troch oblastí - spirituality, pracovnej spokojnosti, eventuálne prítomnosti syndrómu 

vyhorenia u danej osoby. Cieľom kvalitatívnej štúdie bude zistiť rozdiely v oblasti pracovnej 

spokojnosti a subjektívnej pohody, prípadne prítomnosti syndrómu vyhorenia medzi dvoma 

pracovníkmi s vysokou a nízkou mierou spirituality. Zameriame sa na minulosť, kontextové 

faktory a postoje, ktoré môžu predchádzať danému stavu. Budeme sa venovať aj možným 

príčinám, determinantom, faktorom, procesom a skúsenostiam, ktoré mohli výsledný stav 

ovplyvniť. Výskum uskutočníme metódou rozhovoru. V závere prípadovej štúdie sa 

pokúsime navrhnúť aj alternatívne vysvetlenia fenoménu, analyzujúc získané dáta komplexne, 

z rôznych perspektív, hľadiac na problém v širšom kontexte. 

 

Záver 

 

Syndróm vyhorenia je závažný fenomén, vyžadujúci ostražitosť pracovníkov, najmä 

pomáhajúcich profesionálov, ktorí predstavujú jednu z najviac ohrozených skupín. Medzi 

účinné prostriedky prevencie syndrómu vyhorenia patrí okrem iného aj spiritualita 

pracovníkov, ktorá prenesením do pracovného prostredia môže byť pozitívom pre celý 

pracovný kolektív.   
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