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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá úrovňou syndrómu vyhorenia u vychovávateľov osôb s mentálnym 

postihnutím. Prezentuje výsledky výskumu porovnávajúce úroveň syndrómu vyhorenia u 203 

vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutím pracujúcich na Slovensku v oblasti školstva, 

sociálnych služieb a sociálnej ochrany detí a kurately. Ako výskumný nástroj bol použitý 

dotazník Burnout Meassure A. Pinesovej a E. Aronsona. Vyhodnotenie získaných výsledkov 

bolo realizované prostredníctvom analýzy ANOVA. Výsledky výskumu naznačujú, že typ 

zariadenia, v ktorom vychovávateľ pôsobí, nemá štatisticky významný vplyv na úroveň 

syndrómu vyhorenia. Štatistický významný rozdiel bol zistený len v úrovni miery syndrómu 

vyhorenia medzi vychovávateľmi v detskom domove a vychovávateľmi v dennom stacionári.  

 

Abstract 

The study deals with the level of burnout syndrome among the educators of pupils with 

intellectual disability. Authors present results of the research comparing the level of burnout 

syndrome of 203 educators of persons with intellectual disability depending on the type of the 

educational institution in the Slovak republic in the field of education, social services and 

social protection of children and guardianship. In the research was used the questionnaire of 

the authors A. Pines and E. Aronson Burnout Measure. Results of the research were 

processed by means of ANOVA. The statistical significant difference between the level of 

burnout syndrome and the educators of pupils with intellectual disability was found between 

the educators from the orphanage and day-care institution for pupils with intellectual 

disability.    
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Teoretické východiská  

Freudenberger (1974 In: Křivоhlavý, 2001) chápe syndróm vyhorenia ako stav 

vyčerpaných telesných a duševných zdrojov. Syndróm vyhorenia zahŕňa aj desiata revízia 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb ako stav úplného vyčerpania, stav vitálnej vyčerpanosti 

pod kódom Z73 (ICD-10, 2015). V psychologickom slovníku je charakterizovaný ako strata 

profesionálneho záujmu či osobného zaujatia u príslušníka niektorej z pomáhajúcich profesií 

(Hartl, Hartlоvá, 2000). Podľa Matoušeka a kol. (2008) príčinou môže byť nezvládnutý 

pracovný stres vychádzajúci z interakcie podmienok práce vytvorených organizáciou, v ktorej 

osoba pracuje a subjektívnych očakávaní pracovníka, ale aj dlhodobá záťaž, neúmerne veľká 

zodpovednosť, neujasnená právomoc, či príliš vysoké ambície (Křivohlavý, 2001). Podľa 
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Cano-Garcia a kol. (2005) syndróm vyhorenia však môže byť výsledkom prepojenia 

spúšťačov kontextuálnych premenných a facilitovania alebo zamedzovania osobnostných 

premenných. Osobnosť a osobnostné premenné boli študované v menšej miere, aj keď 

existujú štúdie zameriavajúce sa na osobnosť, ktoré preukazujú vplyv osobnostných 

premenných na vyšší výskyt syndrómu vyhorenia (Griffith et al, 1999, Mills, Huebner 1998 

In Cano-Garcia, Padilla-Munoz, Carrasco-Ortiz, 2005). 

V oblasti špeciálnej pedagogiky sú výskumy zaoberajúce sa syndrómom vyhorenia 

orientované prevažne na profesiu učiteľa žiakov s mentálnym postihnutím (Dubayová a kol. 

2010; Hrebeňárová a kol. 2013; Fuchsová, Hruščová, 2016). Komplexnejšie štúdie týkajúce 

sa syndrómu vyhorenia v práci vychovávateľa detí a dospelých s mentálnym postihnutím 

absentujú.  

Viacerí autori (napríklad Křivohlavý, 1998; Kebza, Šolcová, 2003) povolanie 

vychovávateľa ani nezaradzujú k rizikovým v súvislosti s výskytom syndrómu vyhorenia. 

Avšak napríklad Škoviera (2006) požiadavky kladené na osobnosť vychovávateľa hodnotí 

ako vysoké. Ich spojením vzniká nadľudský model ideálneho človeka s dobrými 

vlastnosťami. Podľa Žolnovej (2013b) je málo preskúmaná aj oblasť syndrómu vyhorenia 

vychovávateľov pracujúcich v špeciálnych výchovných zariadeniach, pričom práve v týchto 

zariadeniach je náročnosť reedukačného procesu u detí s mentálnym postihnutím znásobená 

absenciou plánovaného a programového myslenia, sugestibilitou, striedaním nálad 

a zvýšeným výskytom problémového správania detí s mentálnym postihnutím (Vitásková In: 

Žolnová, 2013a).  

Výchova a vzdelávanie osôb s mentálnym postihnutím je realizovaná v rôznych druhoch 

školských alebo sociálnych zariadení (tab. 1). V závislosti od druhu zariadenia, v ktorom 

vychovávateľ realizuje výchovnú činnosť, sa mení i obsah pracovnej činnosti a špecifiká 

práce špeciálneho pedagóga. Rôznorodé špecifiká práce s osobami s mentálnym postihnutím 

v jednotlivých školských zariadeniach, ale aj zariadeniach sociálnych služieb a zariadení 

sociálnej ochrany detí a kurately by mali byť súčasťou vysokoškolskej prípravy a ďalšieho 

vzdelávania pedagógov osôb s mentálnym postihnutím z hľadiska ich lepšej pripravenosti 

s dôrazom na interdisciplinárny prístup a prepojenosť viacerých vedných odborov.  

     

        Tab. 1 Prehľad školských a sociálnych zariadení poskytujúcich výchovnú činnosť 

I. Školské zariadenia 
II. Zariadenia 

sociálnych služieb 

III. Zariadenia 
sociálnej ochrany 

detí a kurately 
Školské výchovno-

vzdelávacie zariadenia 
Špeciálne výchovné 

zariadenia 

Školský klub detí 
Diagnostické 

centrum 

Útulok   
Detský domov 

Nízkoprahové denné centrum 

Zariadenie núdzového bývania Detský domov pre 
maloletých bez 

sprievodu 
Zariadenie pre seniorov 

Centrum voľného 
času 

Reedukačné 
centrum  

Denný stacionár 

Denné centrum 

Krízové stredisko Domov na pol ceste 

Nízkoprahové denné centrum pre deti s rodinou 

Školský internát 
Liečebno-
výchovné 

sanatórium 

Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 

Resocializačné 
stredisko 

Domov sociálnych služieb 

Špecializované zariadenie 

Integračné centrum 

  (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Sústavu školských zariadení tvoria školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, špeciálne 

výchovné zariadenia, školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a školské 

účelové zariadenia (Zákon č. 245/2008 Z. z.). Z pohľadu výchovy detí a dospelých osôb 

s mentálnym postihnutím sú dôležité predovšetkým školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, 
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ku ktorým patrí školský klub detí, centrum voľného času a školský internát a špeciálne 

výchovné zariadenia, ku ktorým sa radia diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-

výchovné sanatória.  

Hlavnou pracovnou náplňou vychovávateľa v školskom klube detí je pripravovať a 

realizovať výchovno-vzdelávacie činnosti a vytvárať záujmové činnosti, ale aj navodzovať 

radostnú atmosféru, vytvárať pocit bezpečia, pripravovať pomôcky, viesť pedagogickú 

dokumentáciu, spolupracovať a komunikovať s rodičmi, triednym učiteľom alebo výchovným 

poradcom, zúčastňovať sa na pedagogických poradách, školeniach, školách v prírode a 

školských výletoch (Hájek a kоl. 2011). Výchovný program v školskom internáte nadväzuje 

na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy a podľa Brhelovej (2003) medzi náplň práce 

vychovávateľa patrí okrem realizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, vedenia záujmovej 

činnosti, individuálneho kontaktu so žiakmi, doučovanie žiakov a vedenia hodnotiacich 

rozhovorov s nimi aj príprava celoročného programu práce, vedenie pedagogickej 

dokumentácie, príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť, vypracovanie a spracovanie 

prieskumov spätnej väzby, účasť na pedagogických poradách, účasť na rodičovských 

združeniach, návštevy školy, dozory, dokonca vedenie knižnice, spravovanie kabinetu, 

uvádzanie nových vychovávateľov a pod. Napriek množstvu pracovných činností v náplni 

práce vychovávateľov v školských internátoch vychovávateľom podľa Koutekovej (2003) 

najviac nevyhovuje pracovný čas.  

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. je hlavným zámerom školských klubov príprava na 

vyučovanie a oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. Z hľadiska 

organizácie sa členia na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom počet detí so ŠVVP 

v oddeleniach školského klubu je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú. Činnosť, 

ktorú zabezpečujú školské kluby sa odlišuje od činnosti centier voľného času, ktorých 

hlavných zámerom je poskytovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú činnosť detí, 

rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom časte, a to podľa výchovného programu 

zariadenia. Na rozdiel od školského klubu sa členia na oddelenia a záujmové útvary spravidla 

podľa záujmových oblastí, ktoré sa môžu zriaďovať aj pre deti so zdravotným postihnutím 

a vývinovými poruchami.    

Podľa Matouška a kol. (2008) najnáročnejšia práca je s osobami, ktorí sú v zariadení 

nedobrovoľne. Reedukačné centrum poskytuje na základe výchovno-vzdelávacieho programu 

a individuálneho reedukačného programu deťom výchovu a vzdelávanie vrátane prípravy na 

povolanie s cieľom ich opätovaného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia. Podľa § 

4 odseku 1 vyhlášky č. 323/2008 Z. z. sa toto zariadenie zameriava na reedukáciu sociálne, 

mravne a emocionálne narušených detí, u ktorých bоli zistené také nedostatky v sociálnej 

prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova 

a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli 

k náprave. Náročnosť práce s deťmi a mládežou s mentálnym postihnutím v tomto zariadení 

sa stupňuje prítomnosťou porúch správania. Podľa Žolnovej (2013a) je potrebné podporovať 

ich v pozitívnych prejavoch, vedieť ich usmerniť, ak je ich konanie v rozpore s požiadavkou 

pre ich pozitívny osobnostný rast. Taktiež ich rešpektovať a nechať im priestor na 

rozhodovanie o svojej budúcnosti a prijatie následkov ich konania. Z pohľadu práce 

vychovávateľa je preto potrebné byť hlboko vnútorne presvedčený o podstate dobra a veriť v 

pozitívnu zmenu človeka, čo si vyžaduje fyzické a psychické zdravie, schopnosť predvídať 

nevhodné správanie, promptne diagnostikovať vzniknuté situácie a reagovať primeraným 

spôsobom, aby sa uchránilo zdravie všetkých aktérov reedukačného procesu (Žolnová, 2007).  

V zariadeniach sociálnych služieb sú osoby s mentálnym postihnutím umiestňované 

v najväčšej miere v domove sociálnych služieb a v dennom stacionári. Podľa § 38 zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách sú v domove sociálnych služieb poskytované sociálne 

služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Ide aj o pracovnú 
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terapiu, záujmovú činnosť a vytváranie podmienok na vzdelávanie. V prípade, že sa v 

zariadení nachádzajú deti, zariadenie je povinné zabezpečiť im aj výchovu. Podľa prílohy č. 3 

k zákonu č. 448/2008 Z. z. náročnosť práce vychovávateľa spočíva práve vo vysokom stupni 

odkázanosti osoby s mentálnym postihnutím na pomoc inej fyzickej osoby. V porovnaní s 

ostatnými zariadeniami zväčša ide častejšie o osoby s ťažším stupňom mentálneho postihnutia 

a viacnásobného postihnutia, čím sa práca vychovávateľa považuje za mimoriadne náročnú 

(Pikálek, 1998; Matoušková, 2005; Matoušek a kol. 2008, Kantor, 2012 a ďalší). V dennom 

stacionári sa podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálna služba, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, záujmová činnosť a pracovná terapia fyzickej 

osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.  

Detský domov považuje zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele za prostredie, ktoré dоčasne nahrádza dieťaťu jehо prirodzené rоdinné 

prostredie alebо náhradné rodinné prostredie. Ide o zariadenie sociálneho typu, ktoré 

poskytuje celоročnú starostlivosť a výchovu deťom s nariadenou ústavnou starostlivosťou. 

Jeho úlohou je modelovať rodinnú atmosféru, čo si od vychovávateľa vyžaduje odlišné 

výchovné pôsobenie a špecifiká v interpersonálnych vzťahoch (Swaton, 2004). V porovnaní s 

prácou v iných zariadeniach je citová stránka vychovávateľa pracujúceho v detskom domove 

veľmi dôležitá, pričom podobne ako v iných zariadeniach je náplň práce vychovávateľa veľmi 

rozsiahla. Fedorová (2006) upozorňuje na schopnosť vychovávateľa poskytovať pocit 

bezpečia, zmierňovanie psychickej deprivácie detí a podporu zdravého sebavedomia. Túto 

požiadavku mala vychovávateľom pomôcť naplniť transformácia detských domovov z 

internátnych na rodinné typy, ktorá sa začala na Slovensku v roku 1993. Podľa Dubayovej a 

kol. (2014) tento jav pozitívne ovplyvnil fyzický, emocionálny a sociálny vývin detí, zároveň 

však chýbajú štúdie, skúmajúce kvalitatívne zmeny v práci vychovávateľov vyplývajúce z 

transformácie. Škoviera (2006) v tejto súvislosti upozorňuje na zvýšené nároky a požiadavky 

na prácu vychovávateľa, ktorým pribudlo množstvo činností, ktoré pred transformáciou 

vykonával nepedagogický personál zariadenia (pranie, upratovanie, či vykonávanie ostatných 

domácich a drobných údržbárskych prác). Najviac času tak vychovávateľom zaberá príprava 

na školu a vyučovanie a príprava stravy, zatiaľ čo aktívne rozvíjajúce činnosti zamerané na 

rozvoj nonkognitívnych funkcií detí sú zastúpené len v 9 % pracovného času vychovávateľa. 

Nárast administratívneho zaťaženia pedagogických zamestnancov detských domovov ako 

jeden z negatívnych dôsledkov transformácie detských domovov potvrdila aj štúdia 

Dubayovej, Schinskej a Margetínyovej (2014).  

Vychovávateľ by však mal disponovať špeciálnymi оdbornými vedomosťami ako aj 

pedagogicko-psychologickou a metodickou pripravenosťou, poznať špecifiká osôb 

s mentálnym postihnutím, špecifiká patologických javov, skupinovej dynamiky a zásady 

fungovania v skupine (Kratochvílová, 2003; Swaton 2004; Škoviera 2004). 

 

Cieľ a metodológia výskumu 

Cieľom výskumu bolo analyzovať rozdiely v úrovni syndrómu vyhorenia 

u vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutím z pohľadu rôznych typov školských, či 

sociálnych zariadení.  

Hypotéza: V úrovni syndrómu vyhorenia existuje štatisticky významný rozdiel 

u vychovávateľov pôsobiacich v rôznych druhoch zariadenia.  

Zdôvodnenie hypotézy: Jednotlivé zariadenia sa navzájom odlišujú počtom detí 

a dospelých, druhom činností, charakterom pracovnej doby, preto predpokladáme u rôznych 

zariadení aj rozdiely v miere vyhorenia medzi pracovníkmi.  

Operacionalizácia premenných: Závislou premennou bola v tomto prípade úroveň miery 

syndrómu vyhorenia (BQ), nezávislou premennou druh zariadenia (denný stacionár, detský 

domov, domov sociálnych služieb, reedukačné centrum, školský internát, školský klub detí).  
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Vo výskume bol použitý ako metóda zberu dát dotazník. Úroveň psychického vyhorenia 

u vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutím sme zisťovali prostredníctvom Dotazníka 

psychického vyhorenia BM (Burnout Measure Ayaly M. Pinesovej a Eliota Aronsona), 

ktorého slovenské znenie sme prevzali z publikácie Křivohlavého (2012). Dotazník pozostáva 

z 21 pоložiek s možným hodnotením výrоkov na škále od 1 (nikdy) do 7 (vždy). Vo výrokoch 

sa zоhľadňujú všetky 3 aspekty syndrómu vyhоrenia: fyzické, emocionálne a psychické 

vyčerpanie. Vyššie skóre korešponduje so závažnejším stavom syndrómu vyhоrenia.   

Úroveň BM zistená Dotazníkom psychického vyhorenia na úrovni 2,0 a menej sa hodnotí 

ako dobrý výsledok; výsledná hodnota BM v intervale 2,0 až 3,0 ako uspokojivý výsledok; 

výsledná hodnota BM v intervale 3,0 až 4,0 sa považuje za hodnotu rizikovú z pohľadu 

výskytu syndrómu vyhorenia; výsledná hodnota v intervale 4,0 až 5,0 dokazuje prítomnosť 

syndrómu vyhorenia a hodnota vyššia ako 5,0 predstavuje pre respondenta havarijný stav, pri 

ktorom je nutné sa obrátiť na odbornú psychologickú pomoc (Křivohlavý, 2001, 2012). 

Výberový súbor tvorilo 203 vychovávateľov osôb s mentálnym postihnutím pracujúcich 

vo vybranom zariadení (školskom klube detí, školskom internáte, reedukačnom centre, 

dennom stacionári, domove sociálnych služieb alebo detskom domove). Percentuálne 

zastúpenie jednotlivých skupín vychovávateľov uvádzame v grafe 1.  
 

Graf 1 Rozloženie respondentov v závislosti od druhu zariadenia  

 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Priemerný vek respondentov vo výberovom súbore bol 44,46 rokov. Najmladší  

respondent bol vo veku 22 rokov, najstarší mal 62 rokov. Smerodajná odchýlka pre vek 

respondentov bola 9,948 rokov. Približne 2/3 respondentov boli vo veku od 34,51 rokov do 

54,41 rokov. Ďalšie štatistické charakteristiky pre túto premennú sú zhrnuté v obr. 1. 
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Obr. 1 Popisná štatistika a histogram pre premennú „Vek respondentov“  
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      (Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Výsledky výskumu 

Priemerná hodnota syndrómu vyhorenia (BQ) u vychovávateľov osôb s mentálnym 

postihnutím zistená pomocou Dotazníka psychického vyhorenia BM (Burnout Measure Ayaly 

M. Pinesovej a Eliota Aronsona) bola vypočítaná v súbore respondentov na úrovni 2,7316, 

medián na úrovni 2,5714. Z hľadiska hodnotenia výsledkov ide o uspokojivý výsledok. 

Minimálna hodnota dosiahnutého BQ bola 1,0476, maximálna 6,3810. Rozptyl bol 

vypočítaný na úrovni 0,8694 (obr. 2).  
 

Obr. 2 Popisná štatistika pre premennú „Úroveň syndrómu vyhorenia (BQ) 

u vychovávateľov“  
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(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tab. 2 Test homogenity rozptylov  
Test for Equal Variances: BQ versus Zariadenie  
 
95% Bonferroni confidence intervals for standard deviations 
 
                                                       N          Lower             StDev             Upper 
denný stacionár                        6     0,279512          0,51815      1,87673 
detský domov                         68      0,839822         1,03368       1,33083 
domov sociálnych služieb   49      0,652874         0,83122       1,12713 
reedukačné centrum             24      0,804470        1,12316       1,79188 
školský internát                      20      0,458338        0,65831       1,11222 
školský klub detí                     36     0,652076        0,86102        1,24008 
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Bartlett's Test (Normal Distribution) Test statistic = 10,78; p-value = 0,056 
Levene's Test (Any Continuous Distribution) Test statistic = 2,04; p-value = 0,075 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na zistenie rozdielu v úrovni syndrómu vyhorenia z hľadiska typu zariadenia, v ktorom 

vychovávateľ pôsobí, sme vzhľadom k povahe premenných použili jednofaktorovú analýzu 

rozptylu ANOVA. Výberový súbor bol rozdelený do skupín podľa zariadenia, v ktorých 

respondenti pôsobili. Pozorovania v skupinách sú nezávislé, čím je naplnená jedna 

z podmienok použitia tejto analýzy. Overili sme aj homogenitu rozptylov pomocou dvoch 

testov, Barlettovho a Leveneho. Súhrn štatistiky realizovanej v štatistickom programe © 

Minitab 16 uvádzame v tab. 2. 

Testovacie kritérium pre Barletov i Leveneho test homogenity rozptylov bolo vypočítané 

na úrovni, ktorej prislúchali p-hodnoty väčšie ako bola hladina významnosti, na ktorej bolo 

testovanie realizované (t. j. α=0,05, resp. 5%). Na základe potvrdenia homogenity rozptylov 

sme pristúpili k popisnej štatistike pre sledované skupiny. Výsledok uvádzame v tab. 3. 

Popisná štatistika naznačuje, že najvyššiu úroveň syndrómu vyhorenia dosiahli respondenti, 

ktorí pracujú v detských domovoch (priemer=2,943). Najnižšiu priemernú mieru BQ sme zase 

naopak zaznamenali u respondentov pôsobiacich v dennom stacionári (priemer=2,286). 

Najvyššie smerodajné odchýlky sme zaznamenali u respondentov pôsobiacich v detských 

domoch a reedukačných centrách. 

Výsledky analýzy ANOVA však nepoukazujú na štatisticky významný vplyv faktora 

„druh zariadenia“ (p=0,201). Podrobná analýza však poukazuje na to, že štatisticky významne 

najvyššiu mieru BQ dosahujú respondenti z detských domov. Hypotéza sa nám teda potvrdila 

iba u respondentov z detských domovov, u ostatných skupín respondentov sme štatisticky 

významný rozdiel nezaznamenali (tab. 4 a obr. 3). 

 

    Tab. 3 Popisná štatistika pre BQ u jednotlivých skupín respondentov 
                                                      Count    Mean       StDev    Variance   Minimum     Median   Maximum 

denný stacionár                               6     2,286       0,518         0,268            1,619         2,190         3,190 
detský domov                                68     2,943       1,034         1,068            1,048         2,857         5,095 
domov sociálnych služieb          49     2,697       0,831         0,691            1,429         2,571         5,571 
reedukačné centrum                   24     2,754       1,123         1,261             1,143        2,524         6,381 
školský internát                            20     2,514       0,658         0,433             1,238        2,429         3,714 
školský klub detí                          36      2,560       0,861         0,741             1,190        2,381         4,762 

Vysvetlivky: Count – Počet; Mean – Priemerná hodnota; StDev – Smerodajná odchýlka; 

Variance – Rozptyl; Median - Medián 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

     Tab. 4 Analýza ANOVA s výsledkami Post-hoc testu 
Analysis of Variance for BQ, using Adjusted SS for Tests 
Source                                                   DF    Seq SS    Adj SS  Adj MS     F      P 
Zariadenie, v ktorom pracujete      5    6,3216    6,3216  1,2643  1,47  0,201 
Error                                                       197  169,2907  169,2907  0,8593 
Total                                                        202  175,6123 
S = 0,927008   R-Sq = 3,60%   R-Sq(adj) = 1,15% 
Term                                         Coef  SE      Coef          T           P 
Constant                                  2,62559  0,08757  29,98  0,000 
Zariadenie, 
denný stacionár                     -0,3399     0,3212  -1,06   0,291 
detský domov                        0,3177   0,1269   2,50  0,013 
domov sociálnych služieb     0,0712    0,1391    0,51  0,609 
reedukačné centrum              0,1284    0,1776    0,72  0,471 
školský internát                     -0,1113     0,1906  -0,58  0,560 
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  (Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Obr. 3 Intervalový graf pre porovnanie BQ u jednotlivých skupín respondentov 
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(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Záver  

 

Cieľom výskumu bolo analyzovať úroveň syndrómu vyhorenia u vychovávateľov osôb 

s mentálnym postihnutím z pohľadu rôznych druhov školských a sociálnych zariadení a zistiť 

rozdiely v úrovni syndrómu vyhorenia medzi týmito zariadeniami. Štatisticky významne 

najvyššiu mieru BQ dosiahli respondenti z detských domovov. Priemerné hodnoty BQ 

u vychovávateľov v ostatných zariadeniach boli na nižšej úrovni. Z pohľadu analyzovaných 

zariadení sa štatisticky potvrdil faktor vplyvu zariadenia na výskyt syndrómu vyhorenia len 

pri detskom domove.U ostatných zariadení sa tento vplyv na výskyt syndrómu vyhorenia 

štatisticky nepotvrdil.   

Stres u pedagógov vo všeobecnosti vedie v signifikantnej miere k problémom v napĺňaní 

osobných úspechov, emocionálnej vyčerpanosti a depersonalizácii (Cano-Garcia, Padilla-

Munoz, Carrasco-Ortiz, 2005). Pregraduálna príprava študentov špeciálnej pedagogiky si 

vyžaduje neustále uplatňovanie inovatívnych trendov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb 

pedagógov, ale aj riešenia výskumných zámerov. V súvislosti s pregraduálnou prípravou 

študentov špeciálnej pedagogiky  a syndrómu vyhorenia je  dôležité sa v ďalšom výskume 

zamerať na skúmanie premenných, ako sú napríklad osobnostné faktory súvisiace s vyššou 

pravdepodobnosťou výskytu syndrómu vyhorenia u budúcich vychovávateľov.  
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