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Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách 

GAJDOŠOVÁ Eva a LOVAŠOVÁ Soňa 

  
Abstrakt 

Hlavnou témou príspevku je syndróm vyhorenia u pracovníkov vybraných pomáhajúcich 

profesií. Jadro práce predstavuje výskumná časť. Tú vytvára vyhodnotenie dotazníka Maslach 

Burnout Inventory. Dotazník vypĺňali pracovníci pomáhajúcich profesií, a to sociálni 

pracovníci, hasiči, príslušníci Policajného zboru, sestry a pedagogickí pracovníci. Dotazník 

sledoval syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách a zisťoval emocionálne vyčerpanie, 

depersonalizáciu a osobné uspokojenie. 

Kľúčové slová: Syndróm vyhorenia. Zvládanie syndrómu vyhorenia. Pomáhajúca profesia. 

 

Abstract 

The main concern of the present contribution is burnout syndrome among workers in selected 

helping professions. The core part of the present thesis consists of research work. It is 

represented by the evaluation of the Maslach Burnout Inventory questionnaire.                            

The questionnaire was filled in by helping profession workers, e.g. social workers, firemen, 

the Police members, nurses and pedagogical employees. The questionnaire examined burnout 

syndrome in helping professions and it explored emotional exhaustion, depersonalization and 

personal accomplishment of respondents. 

Key words: Burnout syndrome. Burnout syndrome coping strategies. Helping profession. 

 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0332/12 Analýza vybraných 

rizikových faktorov klientskeho násilia v sociálnej práci s dôrazom na prevenciu klientskeho 

násilia a prípravu sociálnych pracovníkov - Národné zmapovanie výskytu násilia klientov 

voči sociálnym pracovníkom na Slovensku.  

 

 

Úvod 

Syndróm vyhorenia je fenomén dnešnej doby. Dotýka sa rôznych profesijných skupín, 

avšak najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť v oblasti pomáhajúcich profesií. Pracovníci 

týchto profesií pomáhajú širokým skupinám obyvateľstva rôznych vekových kategórií.                       

Práca im na jednej strane poskytuje radosť a uspokojenie, na druhej strane ovplyvňuje ich 

zdravie, čo sa podpíše na ich celkovom telesnom i duševnom stave. Často pri práci musia 

čeliť dlhodobému stresu a záťažovým situáciám, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie, ale aj 

pohodu samotného pracovníka. Pomáhajúci dávajú do svojej práce veľa úsilia a emócií                           

a snažia sa pomáhať za každú cenu až na úkor svojich možností. Ľahko sa môže stať, že práve 

tí, ktorí vlastne poskytujú pomoc iným, budú túto pomoc sami potrebovať.  

 

Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách 

Pojem syndróm vyhorenia, inak nazývaný syndróm vypálenia alebo vyhasnutia,                           

je odvodený z anglického slova burn-out, čo znamená vyhorenie, vypálenie (Heczko 2000). 

Po prvýkrát bol pojem uvedený do literatúry Herebertom Freudenbergrom v roku 1974 

(Švingalová 2006). Práve tento americký psychiater, ktorý pracoval v agentúre                               

pre alternatívnu zdravotnú starostlivosť si všimol, že mnoho dobrovoľných pracovníkov 

agentúry prežívalo emočné vyčerpanie a stratu motivácie (Stupková 2006). Vo svojej knihe 

Burnout: The Cost of High Achievement ho definoval ako vyhasnutie motivácie                                 

a stimulujúcich podnetov v situácii, kde starostlivosť o jedinca a neuspokojivý vzťah sú 

príčinou, že práca neprináša očakávané výsledky. Definícií syndrómu vyhorenia je mnoho. 

Niektoré sú orientované na konečný stav, to znamená, na stav emocionálneho, fyzického 
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alebo mentálneho vyčerpania. Iné sú definované ako proces, ktorý má vlastný vývoj. Všetky 

definície však majú spoločné znaky, a to prítomnosť negatívnych emocionálnych príznakov 

ako je napríklad depresia, vyčerpanie, najčastejšie sa syndróm vyhorenia vyskytuje s určitými 

druhmi povolania, menšia efektivita práce nie je spojená so zlými pracovnými schopnosťami, 

ale naopak s negatívnymi vytvorenými postojmi, dôraz je kladený na psychické príznaky a na 

prvky správania ako na prevažujúce telesné príznaky. Tento syndróm sa vyskytuje 

u psychicky zdravých ľudí a nesúvisí s psychickou patológiou  (Jeklová 2006). 

Vyhorenie predstavuje psychický stav, zážitok vyčerpania, ktorý sa vyskytuje zvlášť 

v profesiách, kde podstatnou zložkou náplne je práca s ľuďmi (Flešková 2010).                         

Podľa Géringovej (2011) termín pomáhajúce profesie definuje skupinu povolaní, ktoré sú 

založené na profesijnej pomoci druhým ľuďom. Patrí tu zdravotný personál, pedagogické 

profesie, profesie zamerané na sociálnu pomoc, duchovní, psychológovia, terapeuti. 

Pomáhajúce profesie teda predstavujú najrôznejšie profesie vyznačujúce sa prácou s ľuďmi, či 

už v oblasti zdravotníckej, výchovno-vzdelávacej alebo sociálnej (Jankovský 2003).  

Syndróm vyhorenia je charakterizovaný ako reakcia na chronické interpersonálne stresory 

v zamestnaní alebo ako situačne indukovaná stresová reakcia a podľa niektorých autorov ako 

posledná fáza stresovej odpovedi podľa Selyeho, teda fáza vyčerpania (Kebza 2003). 

Kritickým momentom výkonu akejkoľvek profesie patrí pracovná situácia s mimoriadnou 

psychickou záťažou (Bedrnová 2002). S termínom stres je spájaný často pojem pracovné 

vyhorenie, avšak stres a vyhorenie nie je to isté. Stres totiž môže, ale nemusí doviesť jedinca 

až k vyhoreniu (Vodáčková 2002). Príliš veľa stresu sa podpíše vo fyzickej i psychickej 

oblasti..Dokážeme si ale predstaviť, že ak sa nám podarí nad stresom získať kontrolu, budeme 

sa cítiť lepšie. Vyhorenie predstavuje pocity prázdnoty, stratu motivácie, ľudia nevidia žiadnu 

nádej a pozitívnu zmenu v danej situácii (Smith 2012). Ľudia sú schopní a často ochotní 

pracovať v náročných podmienkach a pod vysokým stresovým zaťažením, ak zažívajú, že ich 

pracovná aktivita má zmysel a že je tak satisfakciou a podnecuje ich energiu a motiváciu 

pokračovať. Pracovný stres, na ktorého konci stojí vyhorenie, je spájaný s poklesom chuti 

podávať výkon, s pocitmi zbytočnosti a beznádeje, až s postupnou stratou osobnej sily 

(Vodáčková 2002).  

Aby sme mohli čeliť syndrómu vyhorenia, musíme dobre poznať príznaky tohto problému. 

Bérešová (2006) vymedzuje hlavné príznaky syndrómu vyhorenia. Ide o depresiu, 

ľahostajnosť, výraznú redukciu kontaktov, častejšiu chorobnosť, stratu zmysluplnosti práce 

a stratu sebadôvery. Pozorovateľným prejavom syndrómu vyhorenia je odcudzenie. Prejavuje 

sa ľahostajným postojom k svojej práci i k okoliu. Človek postupne stráca ideály, 

cieľavedomosť a záujmy. Jeho nadšenie pomaly slabne a na jeho miesto nastupuje cynizmus 

(Stock 2010). Aj keď z hľadiska profesií najohrozenejšími sú ľudia pracujúci v pomáhajúcich 

profesiách, neznamená to, že pracovníci ostatných profesií nie sú syndrómom vyhorenia 

ohrození. Napríklad aj prílišná stereotypná činnosť a nemožnosť dostatočného osobnostného 

a profesijného rozvoja pôsobia ako závažné stresory a môžu viesť k burn out (Dobríková 

2007). Cestou vedúcou k syndrómu vyhorenia býva i strata ideálov. Na začiatku býva 

nadšenie, úprimné tešenie z nového zamestnania, stotožnenie s novými úlohami a podobne. 

Práca má zmysel a pomáha napĺňať počiatočné ideály. Postupom času však začínajú narastať 

problémy a dochádza k zníženému stretu ideálov s realitou. Z týchto dôvodov môže dôjsť k 

strate dôvery vo vlastné schopnosti a strate zmysluplnosti práce (Jeklová 2006).  

Hlavnými dôsledkami syndrómu vyhorenia podľa Rusha (2003) je strata zmyslu života, strata 

pozitívneho vnímania seba, pocit osamotenia v dnešnom svete a pocit, že všetko je 

beznádejné. Ak nie je syndróm vyhorenia včas spozorovaný, môže prerásť až do 

profesionálnej deformácie. Vyznačuje sa otupenosťou pracovníka voči klientovi,                                

či pacientovi. K jeho stavu a osudu je úplne ľahostajný (Venglářová 2011). V nasledujúcej 

kapitole sa zameriame na zvládanie syndrómu vyhorenia. 
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 Zvládanie syndrómu vyhorenia  
V posledných rokoch prudko stúpa počet závažných ochorení, ktorých spúšťačom je stres 

a psychická záťaž. Žijeme a pracujeme bez primeraného oddychu, na doraz. Ignorujeme 

signály nášho vnútra a výsledkom je nalomené zdravie. Preto sa zvládaniu a prevencii stresu 

a psychickej záťaže venuje čoraz viac odborníkov s cieľom eliminovať ťažké dôsledky 

preťaženosti ako je syndróm vyhorenia.  

V dnešnom hektickom živote je takmer nemožné, aby sa človek v spoločnosti nedostal    

do záťažovej situácie. Je na každom z nás, ako sa s danou situáciou vyrovnáme.                                

Či podľahneme stresu a záťaži a staneme sa workholikmi, budeme trpieť syndrómom 

vyhorenia alebo sa naučíme stresu odolávať a začneme využívať pozitívny stres, eustres,                      

vo svoj prospech (Birknerová 2011). Niekedy sa môže stať, že aj samotný pracovník 

pomáhajúcej profesie sa ocitne v situácií, ktorú nevie vyriešiť vlastnými silami. Málo 

inštitúcií a pracovísk však ponúka systematickú pomoc tým, ktorí sú akútne ohrození 

syndrómom vyhorenia. V prípade, že zvládnutie tohto stavu nie je v silách vyhoreného 

pracovníka, je potrebné vyhľadať psychologickú pomoc, prípadne psychiatrickú (Andrášiová 

2006).  

Odolnosť človeka závisí od frustračnej tolerancie. Je to komplex protektívnych faktorov, 

ktoré človeku pomáhajú zvládnuť nepriaznivé udalosti a vyrovnať sa zo životnými situáciami 

bez maladaptívnych reakcií a s možnosťou nájsť prijateľné riešenie. Významné je, ako 

jedinec hodnotí záťažovú situáciu. Či ju považuje za ohrozujúcu alebo záťaž vníma ako výzvu 

(Vágnerová 2004). Frustračná tolerancia sa vyjadruje mierou odolnosti voči záťaži. Odolnosť, 

hardiness alebo inak nazývaná reziliencia je osobnostná charakteristika schopná odolávať 

syndrómu vyhorenia. Je protikladom našej zraniteľnosti a vyjadruje to, ako sme odolní 

v záťažových situáciách (Křivohlavý 2010). Táto odolnosť závisí od vrodených 

predpokladov. Patrí tu napríklad celková stabilita organizmu, emočná vyrovnanosť, flexibilita 

reagovania na rôzne situácie, schopnosť relaxovať a rýchlo sa zotaviť. Spôsoby reagovania na 

záťažové situácie vychádzajú z individuálnych skúsenosti osobnosti. Veľký vplyv na 

odolnosť má aj sociokultúrna norma, pretože každá spoločnosť niektoré spôsoby preferuje, 

iné odmieta (Vágnerová 2004). Reziliencia neodstráni stres ako taký, ani nevymaže životné 

ťažkosti. Dáva však človeku silu na riešenie problému a prekonanie nepriaznivého osudu. 

U niektorých jedincov bolo preukázané správanie charakteristické ich odolnosťou. Pri 

udalostiach, ktoré boli pre nich absolútne neriešiteľné, boli schopní zhromaždiť v sebe silu, 

prežiť a prosperovať. Takéto správanie, vyššia reziliencia, je vrodená zvláštnosť len u pár 

vyvolených jedincov (Cherry 2012). Rezilienciu si osvojujeme v prvých desiatich rokoch 

života, ale i dospelý človek si ju môže do istej miery posilniť. Nulová odolnosť neexistuje a 

znížená sa dá získať späť prostredníctvom rôznych terapií (Stock 2010). Dá sa pozitívne 

ovplyvňovať na úrovni učenia, a to rozvojom účelných spôsobov zvládania záťaže 

(Vágnerová 2004). 

 Identifikácia syndrómu vyhorenia vychádza z pozorovania jednotlivých symptómov osôb, 

u ktorých sa v správaní syndróm vyhorenia začína prejavovať,  z prežívania týchto príznakov 

u postihnutých osôb a zo špeciálnych psychologických metód, ktoré boli k diagnostike tohto 

syndrómu skonštruované (Křivohlavý 2003). Burisch odporúča pred liečbou dôkladnú 

analýzu situácie, v ktorej by sa malo odpovedať na otázky, aké podmienky okolitého 

prostredia sú rozhodujúce. Napríklad kde klient pracuje, aká je poloha kancelárie, záťaž 

hlukom a podobne. Dôležité je, aké potreby a ciele postihnutého boli frustrované, ktoré 

schopnosti sa nerozvíjajú, ktoré normatívne predstavy sú prípadne nerealistické, ktoré články 

viery a vzory myslenia sú nefunkčné (Vollmerová 1998). K vytvoreniu uceleného obrazu 

príznakov vyhorenia pomáha kombinácia klinického rozhovoru s hodnotiacimi a 

sebahodnotiacimi dotazníkmi (Andrášiová 2006). Najznámejšími metódami sú napríklad 

Maslach Burnout Inventory Maslachovej a Jacksonovej a Burnout Measure Pinesovej, 
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Aronsona a Kafryho (Křivohlavý 2003). Takisto je známy orientačný dotazník autorov 

Hawkins, Minirth, Maier a Thursman a mnoho iných. 

 Rush (2003) uvádza, že pomoc, keď nás sily opúšťajú, je treba hľadať u blízkych ľudí, 

v práci alebo u odborníka. Medzi pomoc u blízkych ľudí sa zaraďuje rodina a priatelia, ktorí 

hrajú dôležitú úlohu v procese rekonvalescencie. Pomoc blízkych ľudí, ako sociálna opora, 

predstavuje nielen dôležitý prvok pri liečbe, ale je nenahraditeľná i v rámci prevencie 

syndrómu vyhorenia. V pracovnom tíme sa hľadá pomoc vtedy, ak máme dobrý kolektív 

s dobrými medziľudskými vzťahmi, kde sú kolegovia medzi sebou empatickí. U odborníka sa 

hľadá pomoc, keď už zlyhali všetky iné možností, napríklad zmena životného štýlu, zlepšenie 

vzťahov na pracovisku i v súkromí a objavili sa symptómy, ktoré by mohli viesť 

k psychosomatickému ochoreniu alebo k prejavom závislostí. Je možné využiť telefonickú 

linku dôvery alebo krízové centrá (Venglářová 2011). V počiatočnej fáze syndrómu vyhorenia 

je možné podniknúť radu preventívnych opatrení. Vhodný je dôkladný rozbor situácie, 

analýza rozvrhnutých síl, nárokov voči sebe, ilúzií o vzťahoch a o zamestnaní. Nasleduje 

potrebná korekcia a zahájenie starostlivosti o seba (Kallwass 2007). Andrášiová (2006) 

uvádza, že je potrebné ubrať na strane stresorov, napríklad sa vzdať niektorej aktivity, či 

delegovať právomoci. Posilňovať vlastnú nezdolnosť, relaxovať, budovať sebadôveru. 

Pomáha nielen vypočutie informácie, ale práve zdieľanie emócií, čím získame spätnú väzbu, 

uznanie a povzbudenie. 

 

Výsledky výskumu 

 Cieľom výskumu bola analýza a komparácia výskytu syndrómu vyhorenia                                       

vo vybraných pomáhajúcich profesiách ohrozených syndrómom vyhorenia, konkrétne                                   

u sociálnych pracovníkov, hasičov, príslušníkov Policajného zboru, sestier a pedagogických 

pracovníkov. 

Na získanie údajov pre výskum bol použitý Dotazník MBI - Maslach Burnout Inventory. 

Je jedným z najznámejších dotazníkov na sledovanie syndrómu vyhorenia u exponovaných 

profesií. Diagnostikuje emocionálnu exhausciu, depresonalizáciu a znížený pracovný výkon.  

 Výber výskumnej vzorky bol zámerný. Výskum bol realizovaný u pracovníkov 

pomáhajúcich profesií. Výskumná vzorka pozostávala zo 60 sociálnych                                    

pracovníkov (20,00 %), 58 hasičov (19,33 %), 62 príslušníkov Policajného zboru (20,67 %), 

60 sestier (20,00 %) a 60 pedagogických pracovníkov (20,00 %). Výskumnú vzorku 

reprezentovalo 175 žien (58,33 %) a 125 mužov (41,67 %). Najviac respondentov, 33,33 % 

(100 ľudí), bolo vo veku 31 - 40 rokov. 26,00 % (78 ľudí) bolo vo veku 41 - 50 rokov,                   

25,67 % (77 ľudí) malo 20 - 30 rokov a najmenej, 15,00 % (45 ľudí), malo nad 50 rokov.                  

Až 56,00 % (168 ľudí) malo ukončené vysokoškolské vzdelanie, 26,33 % (79 respondentov) 

malo ukončené stredoškolské vzdelanie, 16,00 % (48 ľudí) stredoškolské vzdelanie 

s nadstavbou a 1,67 % (5 ľudí) v dotazníku označilo, že nemá vzdelanie v odbore, v ktorom 

pracuje. 48,00 % (144 respondentov) uviedlo, že ich dĺžka praxe je do 10 rokov, 27,00 % (81 

ľudí) od 11 do 20 rokov, 18,33 % (55 ľudí) od 20 do 30 rokov a 6,67 % (20 ľudí)  nad 30 

rokov. Z rozdaných 331 dotazníkov sa vrátilo 300 dotazníkov. Návratnosť bola 90,63 %. 

 Na spracovanie a analýzu dát bol použitý štatistický program SPSS a Microsoft Office 

Excel. Pre dosiahnutie cieľov výskumu bolo použité mapovanie a kauzálno-komparatívny 

výskum. 

 Pomocou deskriptívnej štatistiky sa zistilo, že sociálni pracovníci vo faktore syndrómu 

vyhorenia emocionálne vyčerpanie dosiahli vysoký stupeň vyhorenia ( x  = 27,88) a mierny 

stupeň vyhorenia v oblasti depersonalizácia ( x  = 7,20) a v oblasti osobné uspokojenie                      

( x  = 34,40). Hasiči dosiahli vo faktore emocionálne vyčerpanie nízky stupeň vyhorenia                         

( x  = 12,36) a mierny stupeň vyhorenia pre depersonalizáciu ( x  = 8,69) a osobné 

uspokojenie ( x  = 31,93). Príslušníci Policajného zboru sú vyhorení vo všetkých troch 
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faktoroch syndrómu vyhorenia rovnako, to znamená v oblasti emocionálne vyčerpanie ( x  = 

18,10),  depersonalizácia ( x  = 10,69) a osobné uspokojenie ( x  = 33,39) sú vyhorení mierne. 

Sestry dosiahli vo všetkých troch faktoroch syndrómu vyhorenia, teda v oblasti  emocionálne 

vyčerpanie ( x  = 24,53), depersonalizácia ( x  = 11,48), osobné uspokojenie ( x  = 34,77)  

mierny stupeň vyhorenia. Pedagogickí pracovníci sú tak isto vo faktore emocionálne 

vyčerpanie ( x  = 23,98), depersonalizácia ( x  = 7,52) a osobné uspokojenie ( x  = 36,88) 

vyhorení mierne. Z uvedeného vypláva, že príslušníci Policajného zboru, sestry 

a pedagógovia sú mierne vyhorení vo všetkých faktoroch vyhorenia. Sociálni pracovníci 

a hasiči sú vyhorení mierne iba v oblastiach depersonalizácie a osobného uspokojenia. 

Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami v emocionálnom vyčerpaní je nasledovný. Sociálni 

pracovníci sú vysoko emočne vyčerpaní, zatiaľ čo hasiči vykazujú nízke emocionálne 

vyčerpanie.  

 Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť štatistické rozdiely v syndróme vyhorenia                       

medzi jednotlivými pomáhajúcimi profesiami v troch faktoroch syndrómu vyhorenia,                                   

a to vo faktoroch emocionálne vyčerpanie, depersonalizácia a osobné uspokojenie. Na zistenie 

štatistických rozdielov medzi jednotlivými profesiami v troch faktoroch syndrómu vyhorenia 

bola použitá jednosmerná analýza rozptylu - One Way ANOVA, ktorá analyzuje celkový 

rozptyl všetkých dát. Skúma vzťah medzi závislou intervalovou premennou a jednou alebo 

viacerými nezávislými premennými. Nezávislá premenná bola v tomto prípade trojúrovňová.   

Z výsledkov výskumu je zjavné, že jednotlivé pomáhajúce profesie sa navzájom                   

od seba štatisticky významne líšia vo faktore emocionálne vyčerpanie a depersonalizácia.                       

Na základe tabuľky č. 1 boli overované stanovené hypotézy. 

 

Tabuľka č. 1: Porovnanie faktorov syndrómu vyhorenia s pomáhajúcimi profesiami  
Faktor syndrómu vyhorenia F P 

Emocionálne vyčerpanie 10,82                 0,000 

Depersonalizácia 4,70                 0,001 

Osobné uspokojenie 2,92                 0,21 

    p <  0,01   

  p <  0,001   

 

Predpokladali sme, že existuje štatisticky signifikantný rozdiel medzi jednotlivými 

pomáhajúcimi profesiami vo faktore syndrómu vyhorenia emocionálne vyčerpanie.                         

Z výsledkov výskumu vyplýva, že jednotlivé pomáhajúce profesie sa navzájom od seba 

štatisticky významne líšia najviac vo faktore emocionálne vyčerpanie. Testovacia štatistika 

dosiahla hodnotu 10,82. Je významná, lebo štatistická signifikancia vo faktore emocionálne 

vyčerpanie dosiahla hodnotu 0,000. Je menšia ako zvolená hladina významnosti p = 0,05, 

z tohto dôvodu sa nulová hypotéza zamieta. Pravdepodobnosť, že by pozorované rozdiely 

vznikli náhodou, je menšia ako 5 %. Zistené rozdiely sú štatisticky významné. Pre 

podrobnejšiu analýzu zistených rozdielov na základe jednosmernej analýzy rozptylu ANOVA 

boli použité  Post Hoc testy,  konkrétne Post Hoc test – Tukey. Post Hoc testy sa používajú, 

ak analýza rozptylu zachytí významný rozdiel medzi priemermi na ich odlíšenie. Výsledky sú 

uvedené v tabuľke č. 2. Na základe detailnejšej analýzy dát je zjavné, že tento rozdiel je 

najviac badateľný medzi sociálnymi pracovníkmi a hasičmi (p = 0,000). Sociálni pracovníci 

vykazujú vysoký stupeň emocionálneho vyčerpania, zatiaľ čo hasiči nízky stupeň. Táto 

skutočnosť bola zaznamenaná už pri aritmetických priemeroch a potvrdila sa aj pri 

porovnávaní faktora emocionálne vyčerpanie s jednotlivými pomáhajúcimi profesiami. Hasiči 
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sa významne líšia aj od sestier  (p = 0,000) a pedagogických pracovníkov (p = 0,000). 

Štatisticky signifikantný rozdiel bol zistený aj medzi sociálnymi pracovníkmi a príslušníkmi 

Policajného zboru (p = 0,002). Hypotéza sa potvrdila. 

 

Tabuľka č. 2: Porovnanie faktora emocionálne vyčerpanie s pomáhajúcimi profesiami 

Pomáhajúce profesie N AM SD N AM SD P 

Sociálni 

pracovníci 

Hasiči 60 27,88 15,36 58 12,36 14,90 0,000


 

Sociálni 

pracovníci 

Príslušníci 

Policajného 

zboru 

60 27,88 15,36 62 18,10 13,49 0,002


 

Sociálni 

pracovníci 

Sestry 60 27,88 15,36 60 24,53 14,05 0,705 

Sociálni 

pracovníci 

Pedagogickí 

pracovníci 

60 27,88 15,36 60 23,98 13,98 0,572 

Hasiči Príslušníci 

Policajného 

zboru 

58 12,36 14,90 62 18,10 13,49 0,188 

Hasiči Sestry 58 12,36 14,90 60 24,53 14,05 0,000


 

Hasiči Pedagogickí 

pracovníci 

58 12,36 14,90 60 23,98 13,98 0,000


 

Príslušníci 

Policajnéh

o zboru 

Sestry 62 18,10 13,49 60 24,53 14,05 0,099 

Príslušníci 

Policajnéh

o zboru 

Pedagogickí 

pracovníci 

62 18,10 13,49 60 23,98 13,98 0,160 

Sestry Pedagogickí 

pracovníci 

60 24,53 14,05 60 23,98 13,98 1,000 

   p <  0,01   

 p <  0,001   

 

Ďalej sme predpokladali, že existuje štatisticky signifikantný rozdiel medzi jednotlivými 

pomáhajúcimi profesiami vo faktore syndrómu vyhorenia depersonalizácia. Štatistická 

signifikancia v rámci zisťovania rozdielov medzi jednotlivými pomáhajúcimi profesiami vo 

faktore syndrómu vyhorenia depersonalizácia dosiahla hodnotu 0,001. Testovacia štatistika 

má hodnotu 4,70. Na základe toho konštatujeme, že štatisticky významne sa pomáhajúce 

profesie líšia vo faktore depersonalizácia aj napriek tomu, že všetkých päť pomáhajúcich 

profesií vykazuje zhodne mierny stupeň depersonalizácie. Potvrdilo sa to aj porovnaním 

faktorov syndrómu vyhorenia s konkrétnymi  pomáhajúcimi profesiami Post hoc testom – 

Tukey. Ukázalo sa, že v rámci mierneho stupňa depersonalizácie sú medzi profesiami aj tak 

dosť vysoké rozdiely. Zistené rozdiely uvádzame v nasledujúcej tabuľke č. 3. Rozdiely 

existujú medzi sociálnymi pracovníkmi a príslušníkmi Policajného zboru (p = 0,040), medzi 

sociálnymi pracovníkmi a sestrami (p = 0,006) a medzi sestrami a pedagogickými 

pracovníkmi (p = 0,014), keďže pravdepodobnosť chybného zamietnutia nulovej hypotézy je 

nižšia ako 0,05. Hypotéza sa potvrdila. 
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Tabuľka č. 3:  Porovnanie faktora depersonalizácia s pomáhajúcimi profesiami 

Pomáhajúce profesie N AM SD N AM SD P 

Sociálni 

pracovníci 

Hasiči 60 7,20 5,35 58 8,69 7,39 0,760 

Sociálni 

pracovníci 

Príslušníci 

Policajného 

zboru 

60 7,20 5,35 62 10,69 6,60 0,040

 

Sociálni 

pracovníci 

Sestry 60 7,20 5,35 60 11,48 7,45 0,006


 

Sociálni 

pracovníci 

Pedagogickí 

pracovníci 

60 7,20 5,35 60 7,52 7,12 0,999 

Hasiči Príslušníci 

Policajného 

zboru 

58 8,69 7,39 62 10,69 6,60 0,494 

Hasiči Sestry 58 8,69 7,39 60 11,48 7,45 0,174 

Hasiči Pedagogickí 

pracovníci 

58 8,69 7,39 60 7,52 7,12 0,884 

Príslušníci 

Policajného 

zboru 

Sestry 62 10,69 6,60 60 11,48 7,45 0,969 

Príslušníci 

Policajného 

zboru 

Pedagogickí 

pracovníci 

62 10,69 6,60 60 7,52 7,12 0,078 

Sestry Pedagogickí 

pracovníci 

60 11,48 7,45 60 7,52 7,12 0,014

 

    p <  0,05 

  p <  0,01 

 

Taktiež sme predpokladali, že existuje štatisticky signifikantný rozdiel medzi jednotlivými 

pomáhajúcimi profesiami vo faktore osobné uspokojenie. Vo faktore syndrómu vyhorenia 

osobné uspokojenie sa nepreukázal štatisticky významný rozdiel, keďže štatistická 

signifikancia dosiahla hodnotu 0,21. Hypotéza sa nepotvrdila. Zaujímavosťou však je, že aj 

keď sa nepotvrdili očakávané rozdiely,  po analýze Post hock testom – Tukey sa ukázalo, že 

predsa len existuje štatisticky signifikantný rozdiel medzi profesiami, konkrétne medzi 

hasičmi a pedagogickými pracovníkmi v ich osobnom uspokojení (p = 0,010). Výsledky sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 4. 
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Tabuľka č. 4: Porovnanie faktora osobné uspokojenie s pomáhajúcimi profesiami 

Pomáhajúce profesie N AM SD N AM SD p 

Sociálni 

pracovníci 

Hasiči 60 34,40 7,47 58 31,93 10,84 0,479 

Sociálni 

pracovníci 

Príslušníci 

Policajného 

zboru 

60 34,40 7,47 62 33,39 7,22 0,961 

Sociálni 

pracovníci 

Sestry 60 34,40 7,47 60 34,77 8,95 0,999 

Sociálni 

pracovníci 

Pedagogickí 

pracovníci 

60 34,40 7,47 60 36,88 5,91 0,464 

Hasiči Príslušníci 

Policajného 

zboru 

58 31,93 10,84 62 33,39 7,22 0,869 

Hasiči Sestry 58 31,93 10,84 60 34,77 8,95 0,334 

Hasiči Pedagogickí 

pracovníci 

58 31,93 10,84 60 36,88 5,91 0,010

 

Príslušníci 

Policajného 

zboru 

Sestry 62 33,39 7,22 60 34,77 8,95 0,887 

Príslušníci 

Policajného 

zboru 

Pedagogickí 

pracovníci 

62 33,39 7,22 60 36,88 5,91 0,133 

Sestry Pedagogickí 

pracovníci 

60 34,77 8,95 60 36,88 5,91 0,662 

 p <  0,05 

Diskusia 

Mnoho autorov sa venuje syndrómu vyhorenia jednotlivých pomáhajúcich profesií.                 

Taktiež existuje množstvo výskumov, ktoré sa podrobne zaoberajú problematikou syndrómu 

vyhorenia konkrétnych pomáhajúcich profesií. Vzájomné porovnanie týchto profesií však 

v odbornej literatúre absentuje. Z tohto dôvodu naším hlavným cieľom výskumu bolo 

porovnať výskyt syndrómu vyhorenia vo vybraných pomáhajúcich profesiách ohrozených 

syndrómom vyhorenia a zistiť medzi nimi rozdiely. 

Miera vnútornej konzistencie položiek použitého dotazníka MBI, Cronbachov koeficient 

alfa, bol v tomto výskume v rámci subškály emocionálne vyčerpanie 0,927, pre subškálu 

depresonalizácia 0,773 a pre subškálu osobné uspokojenie 0,797. Všetky tri subškály 

dotazníka v rámci tohto výskumu sa považujú za reliabilné.  

Podľa Maslach má syndróm vyhorenia práve takýto priebeh - emocionálne vyčerpanie, 

depersonalizácia a zníženie výkonu (Andrášiová 2006). Z výsledkov tohto výskumu vyplýva, 

že skúmané pomáhajúce profesie sú zasiahnuté syndrómom vyhorenia, keďže práca s ľuďmi 

si vyžaduje určitú dávku psychickej záťaže a stresu. Syndróm vyhorenia sa potvrdil vo faktore 

emocionálne vyčerpanie, čo pravdepodobne býva odpoveďou na psychickú záťaž, stres a 

narastajúce požiadavky okolia, ktoré sú na pracovníka neustále kladené. Pracovník býva často 

unavený, vyčerpaný, depresívny a bez motivácie. Emocionálne vyčerpanie je podľa Maslach 

stav vyčerpania a únavy a je považované za hlavnú zložku syndrómu vyhorenia. Významnú 

rolu vo vytváraní emocionálneho vyčerpania hrajú skúsenosti s emočným napätím v práci. 

Emocionálne vyčerpanie predstavuje stratu chuti do života, nedostatok síl v akejkoľvek 

činnosti a stratu motivácie. Človek trpí pocitmi bezmocnosti, beznádeje, depresie a je 

unavený. Môže byť nahnevaný alebo nepriateľský (Grandey 2003). Pôvodne dominovala 
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predstava, že najvýznamnejším faktorom syndrómu vyhorenia je emocionálne vyčerpanie. 

V tomto výskume v rámci faktora emocionálne vyčerpanie v celom súbore dosiahlo nízky 

stupeň 40,33 % respondentov (121 ľudí), 25,00 % (75 ľudí) mierny stupeň a až 34,67 % (104 

ľudí) vysoký stupeň vyhorenia. Avšak všetky skúmané pomáhajúce profesie vykazujú 

známky emocionálneho vyčerpania na strednej úrovni, okrem hasičov, ktorí dosiahli nízky 

stupeň vyčerpania v tejto škále. Takýto pozitívny výsledok zrejme svedčí o kvalitnej 

psychologickej pripravenosti hasičov, bezprostrednej poskytovanej krízovej intervencie 

a dlhodobej posttraumatickej intervenčnej starostlivosti pod vedením klinického psychológa 

Hasičského a záchranného zboru. 

Zásluhou Maslachovej a Jacksonovej sa pozornosť presunula viac na oblasť 

depersonalizácie, ktorá sa na základe súčasných výskumov pokladá za jadrový symptóm 

syndrómu vyhorenia. Podľa nich depersonalizácia predikuje prítomnosť ďalších symptómov. 

Prejavuje sa v odľudštení, cynizme a zvýšenej  agresivite voči  klientom. Pomoc  poskytujúci  

jedinci  vo  svojej  altruistickej  túžbe  stať sa  spasiteľmi  ľudstva  netušia,  že  ich  na  tejto  

ceste čaká zradná pasca, nazývaná syndróm vyhorenia. Povolanie začnú pomaly ignorovať až 

nenávidieť a môže sa stať i to, že ľudia, ktorým chceli pomáhať, sa stávajú obeťami ich 

cynizmu, nezáujmu, niekedy aj agresie (Prítrská 2010). Vyčerpanie kognitívnych 

a energických zdrojov môže viesť k odcudzeniu od seba samého až k samotnej 

depersonalizácii. Ak emocionálne vyčerpanie prerastie až do depersonalizácie, pocitu 

odcudzenia k okoliu alebo vlastnej osobe, pracovník sa začína vyhýbať ľuďom a vyhľadáva 

samotu (Grandey 2003). Depersonalizácia podľa Grendey (2003) predstavuje odosobnenie, 

pocit odcudzenia k okoliu alebo k vlastnej osobe, stratu vlastnej identity vo vzťahu k okoliu, 

až stratu úcty k ľuďom. Človek môže mať pocit, že nedosahuje dobré výsledky a to, čo 

dosiahol, si nikto neváži. Podľa Knezović (2011) sa depersonalizácia prejavuje najmä u tých, 

ktorí majú veľkú potrebu reciprocity od ľudí, ktorým sa venujú. Keď sa im kladnej odozvy 

nedostáva, začínajú sa k ľuďom správať cynicky. Na konci procesu vyhorenia môžu prejavy 

správania postihnutých jedincov dôjsť až k úplnej dehumanizácii osôb, s ktorými pracujú 

a s ktorými potom zaobchádzajú ako s neživými predmetmi. V tomto výskume vo faktore 

depersonalizácia v celom súbore dosiahlo nízky stupeň 41,00 % respondentov (123 ľudí), 

29,00 % (87 ľudí) mierny stupeň vyhorenia a 30,00 % (90 ľudí) vysoký stupeň vyhorenia. 

Všetky skúmané pomáhajúce profesie dosiahli v rámci depersonalizácie mierny stupeň 

vyhorenia. Ak sa spojí emocionálne vyčerpanie s depersonalizáciou, ovplyvní to celkovú 

výkonnosť pracovníka. Ten už nie je schopný zvládať stres a záťažové situácie tak, ako 

predtým a samozrejme so svojím osobným výkonom nie je spokojný. 

Osobné uspokojenie zisťuje zníženú osobnú výkonnosť a nespokojnosť so sebou. Človek 

má nízke sebavedomie, nemá dosť energie k zvládaniu stresových a záťažových situácií 

(Grandey 2003). Čo sa týka faktora osobné uspokojenie v tomto výskume, 39,00 % 

respondentov z celého súboru (117 ľudí) vykazovalo nízky stupeň vyhorenia, 33,67 %                     

(101 ľudí) mierny stupeň a 27,33 % (82 ľudí)  vysoký stupeň. Všetky skúmané pomáhajúce 

profesie dosiahli v uvedenom faktore mierny stupeň vyhorenia. 

 

Záver 

 Poslaním všetkých pracovníkov pomáhajúcich profesií je pomáhať druhým ľuďom. 

Kvalita ich práce vo vzťahu ku klientovi nezávisí len od ich teoretických vedomostí,                             

ale vo vysokej miere aj od ich psychických daností. Výkon pomáhajúcich profesií je                              

vo veľkej miere ohrozený možnosťou dospieť až k syndrómu vyhorenia, preto je žiaduce 

vedieť účinne tomuto problému predchádzať. Napriek tomu, že je zrejmé, že tieto pomáhajúce 

profesie sú ohrozené vyhorením, je i pravdepodobné, že medzi nimi existujú rozdiely.  

 Výskumom sa zistilo, že, príslušníci Policajného zboru, sestry a pedagógovia sú mierne 

vyhorení vo všetkých faktoroch syndrómu vyhorenia. Sociálni pracovníci a hasiči sú vyhorení  
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mierne iba v oblastiach depersonalizácie a osobného uspokojenia. Rozdiel medzi týmito 

dvoma skupinami je v emocionálnom vyčerpaní. Sociálni pracovníci dosahujú síce hraničný, 

ale vysoký stupeň emocionálneho vyčerpania, zatiaľ čo hasiči dosahujú najlepší výsledok, a to 

nízke emocionálne vyčerpanie. Ďalej sa zistilo, že jednotlivé pomáhajúce profesie sa 

navzájom od seba štatisticky významne líšia vo faktore emocionálne vyčerpanie 

a depersonalizácia, zatiaľ čo vo faktore osobné uspokojenie sa štatisticky signifikantný rozdiel 

medzi profesiami nepotvrdil. Navzájom sa od seba štatisticky signifikantne líšia v rámci 

faktora syndrómu vyhorenia emocionálne vyčerpanie sociálni pracovníci od hasičov 

a príslušníkov Policajného zboru, hasiči od sestier a pedagogických pracovníkov. V rámci 

faktora depersonalizácia sa od seba štatisticky významne líšia sociálni pracovníci od 

príslušníkov Policajného zboru a od sestier a sestry od pedagogických pracovníkov. Rozdiel 

vo faktore osobné uspokojenie bol zaznamenaný iba medzi hasičmi a pedagogickými 

pracovníkmi.                          

 Je potrebné zdôrazniť, že cielená prevencia je účinnejšia ako samotná liečba. Nesmierne 

dôležité je dbať na preventívne opatrenia, ako napríklad naučiť sa organizovať pracovný čas 

s vymedzením času na oddych, prísne oddeľovať pracovný život od osobného, deliť 

zodpovednosti, vyhýbať sa rutine, vytyčovať si dosiahnuteľné ciele, poznať svoje hranice, 

rešpektovať svoje potreby a rezervy, venovať sa svojim záľubám a hlavne vedieť relaxovať.   
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