
24 

 

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE STABILITU UČITEĽOV 

STREDNÝCH ŠKÔL 
 

Harausová Helena 

 

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy 

 

 

Abstrakt 

Článok v teoretickej časti pojednáva o problematike stability zamestnancov a o faktoroch, 

ktoré na stabilitu zamestnancom vplývajú. V empirickej časti je opísaná realizácia výskumu, 

ktorý bol zameraný na zisťovanie faktorov, ktoré  ovplyvňujú stabilitu u učiteľov na 

stredných školách. Na základe výsledkov výskumu bola vykonaná analýza, ktorý 

z vytypovaných štyroch stabilizačných faktorov najviac ovplyvňuje vek respondentov. 

Kľúčové slová: stabilita, faktory stability, stabilizačná stratégia, učiteľ strednej školy, 

manažment školy 

 

Abstract 

In its theoretical part the article deals with the problem of stability of employees and about 

factors which influence this stability. The execution of research, which was aimed at 

determination of factors, which have an impact on the stability of teachers of secondary 

technincal schools is described in empirical part. Based on the  results of research, it was 

analysed which of the four set stability factors most inlunces the age of respondents. 

Key words: stability, stability factors, stability strategies,  teacher of secondary technical 

school, schol management  

 

 

Úvod 

Súčasťou činnosti personálneho oddelenia v organizácií je aj riešenie problematiky stability 

zamestnancov. Cieľom každej organizácie v rámci personálneho zabezpečenia je to, aby mala 

stále k dispozícií dostatočný počet zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou a potrebnými 

vedomosťami a zručnosťami, ktoré sú nevyhnutné na úspešný výkon ich práce. Táto 

problematika sa týka aj stredných odborných škôl, ktoré vzdelávajú a vychovávajú budúcich 

zamestnancov z rôznych oblastí spoločenského a hospodárskeho života. Aby mohol 

výchovno-vzdelávací proces prebiehať nerušené, každá škola by mala mať stabilizovaný 

pedagogický zbor.  

 

 

Stabilizácia zamestnancov 

Stabilizácia zamestnancov je proces, ktorého cieľom je udržanie zamestnancov v organizácií 

v rámci konkrétnych pracovných podmienok a konkrétneho pracovného kolektívu. Tento 

proces sa nedá štandardizovať, pretože špecifické podmienky v jednotlivých  organizáciách 

sú diametrálne odlišné. Problematikou stabilizácie sa zaoberali viacerí autori. Armstrong 
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(2007) považuje za nevyhnutné odhadnúť, aká je pravdepodobnosť, že kľúčový zamestnanec 

alebo skupina zamestnancov odíde a aký to bude  mať dopad na činnosť organizácie. Je preto 

potrebné vyšpecifikovať faktory, ktoré ovplyvňujú stabilizáciu zamestnancov v organizácií. 

V rámci procesu stabilizácie je žiaduce, aby organizácia mala vypracovanú stabilizačnú 

stratégiu. Podľa Armstronga (2007) najdôležitejším zdrojom informácií pre vypracovanie 

stabilizačnej stratégie sú názory súčasných zamestnancov na to, čo je pre nich v rámci 

zotrvania v práci najdôležitejšie. Na základe týchto názorov sa následne dajú vyšpecifikovať 

jednotlivé stabilizačné faktory. Je dôležité si uvedomiť, že názory jednotlivcov sú odlišné a je 

potrebné to v stabilizačnej stratégií zohľadniť. 

 

Faktory stabilizácie 

Vyšpecifikovať stabilizačné faktory v rámci konkrétnej organizácie je pomerne náročne, 

pretože každý zamestnanec môže v rámci rozsahu svojej práce uprednostňovať iné. Viacerí 

autori sa pokúsili o ich stanovenie.  Napríklad Armstrong (2007) za  stabilizačné faktory 

považuje povesť organizácie, spôsob získavania, výberu a rozmiestňovanie zamestnancov, 

štýl  a úroveň riadenia, príležitosť k vzdelávaniu a uznanie, ocenenie a odmeňovanie výkonu. 

Kubalak (1982) rozdelil stabilizačné faktory do troch základných skupín: ekonomické 

faktory, organizačné faktory a sociálno-psychologické faktory a  analyzoval vplyv týchto 

skupín na stabilitu zamestnanca. Podľa neho, najväčší vplyv na stabilizáciu majú ekonomické 

faktory.  Podľa Armstronga (2002) sa stabilita pracovníkov dá ovplyvňovať pomocou 

vhodných postupov v rámci konkrétnych oblasti, medzi ktoré zaradil: systém odmeňovania, 

rozmanitosť pracovného miesta, formovanie oddanosti k práci, podpora vzniku pozitívnych 

sociálnych väzieb v organizácií, ponuky na kariérový rozvoj, súlad medzi schopnosťami 

jednotlivcov a postupmi povýšenia pracovníkov, adaptácia nových zamestnancov, zlepšenie  

rovnováhy medzi pracovným a mimopracovným životom, eliminácia nadmerného stresu. 

Ďalej za nevyhnutnú požiadavku Armstrong (2002) považuje vzdelávanie manažérov a 

vedúcich tímov tak, aby vedeli urobiť vhodné opatrenia na zvýšenie stabilizácie 

zamestnancov. 

 

Ciele a metodológia 

V rámci výskumu boli vytypované štyri stabilizačné faktory, o ktorých autorka 

predpokladala, že by mohli mať vplyv na ochotu pracovať aj naďalej na príslušnej strednej 

škole. Išlo o tieto stabilizačné faktory:  minimálna možnosť nájsť si inú prácu,  potešenie z 

práce, finančná odmena za odvedený pracovný výkon a dobré medziľudské vzťahy v 

pracovnom kolektíve. 

Hlavným cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť, či vek respondentov má výrazný vplyv 

na preferencie  vytypovaných štyroch stabilizačných faktorov. Čiastkovými cieľmi výskumu 

bolo zistiť: 

 poradie dôležitosti jednotlivých stabilizačných faktorov z pohľadu respondentov, 

 aké je poradie  dôležitosti jednotlivých stabilizačných faktorov z pohľadu mužov a z 

pohľadu žien, 

 ako ovplyvňuje vek mužov a vek žien poradie dôležitosti jednotlivých faktorov, 

 vzájomné ovplyvňovanie jednotlivých stabilizačných faktorov. 

 

Výskum sa realizoval pomocou dotazníka na vzorke 88 respondentov - učiteľov stredných 

škôl. Boli oslovení respondenti vo veku od 25 rokov po 56 rokov. Výskumu sa zúčastnilo 21 

mužov a 67 žien. Je všeobecne známe, že v školstve pracuje viac žien ako mužov, preto 
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autorka považuje tento rodový nepomer za prirodzený a akceptovateľný. Výskum sa 

realizoval v mesiacoch máj a júl 2012. Respondenti mali možnosť vybrať svoju odpoveď z 

piatich možnosti Likertovej škály. 

Bola sformulovaná jedná alternatívna hypotéza, ktorá vyjadrovala štatistickú závislosť dvoch 

premenných. Na jej nepriame potvrdenie alebo zamietnutie sa ako dôkaz použila nulová 

hypotéza. 

H1: Na stabilitu vekovo starších učiteľov stredných škôl (50 a viac rokov) najviac vplýva 

minimálna možnosť nájsť si inú prácu. 

Na vyhodnotenie výsledkov výskumu boli použité metódy deskriptívnej štatistiky - tabuľky a 

grafy - a metódy induktívnej štatistiky - Pearsonov korelačný koeficient a Kendallovo tau. 

 

Dosiahnuté výsledky a diskusia 

Z jednotlivých odpovedí respondentov – učiteľov stredných škôl, bola vytvorená prehľadná 

databáza údajov (tabuľka č. 1), na základe ktorej boli vykonané analýzy v rámci induktívnej 

štatistiky.  

Tabuľka 1: Štatistická databáza získaných údajov 

Vek Pohlavie Minimálna 

možnosť 

nájsť si inú 

prácu 

Potešenie z 

práce 

Finančná 

odmena 

Dobré 

medziľudské 

vzťahy  

Spolu 

respondentov 

25 žena 1 1 5 0 7 

25 muž 0 0 2 0 2 

26 žena 1 0 5 0 6 

26 muž 0 1 2 0 3 

27 žena 1 1 2 1 5 

28 žena 2 0 3 2 7 

29 žena 1 1 2 1 5 

30 muž 0 2 2 1 5 

50 žena 7 1 1 1 10 

50 muž 3 0 2 0 5 

51 žena 4 2 1 2 9 

52 žena 6 3 1 1 11 

52 muž 1 0 2 0 3 

55 žena 4 1 1 1 7 

56 muž 1 1 1 0 3 

 Spolu: 32 14 32 10 88 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Ako prvá bola vyhodnotená alternatívna hypotéza H1. V rámci tejto hypotézy bola skúmaná 

vzájomná korelácia dvoch premenných, a to veku respondentov a stabilizačného faktora 

s názvom: minimálna možnosť nájsť si prácu. Hodnota Pearsonovho korelačného koeficientu 

je 0,652, čo znamená vysokú závislosť týchto dvoch premenných, t.j. učitelia, ktorí dosiahli 

vek 50 rokov a viac, si myslia, že v takomto veku si len ťažko nájdu adekvátne zamestnanie, 

preto minimálnu možnosť nájsť si prácu považujú za najdôležitejší stabilizačný faktor. Ako je 

vidieť z tabuľky č. 2, hodnota Sig.(2-tailed) je 0,08, čo tiež potvrdzuje štatistický významnú 

koreláciu týchto dvoch premenných, pretože táto korelácia je signifikantná pri úrovni 0,01. 
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Keďže existuje štatistický významná závislosť, nulová hypotéza bola zamietnutá 

a alternatívna hypotéza bola potvrdená. 

 

Tabuľka 2: Korelačná závislosť dvoch premenných 

  Vek Minimálna možnosť nájsť si inú prácu 

Vek Pearson Correlation 1 ,652
**

 

Sig. (2-tailed)  ,008 

N 15 15 

Minimálna 

možnosť 

nájsť si inú 

prácu 

Pearson Correlation ,652
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,008  

N 15 15 

**. Korelácia je signifikantná pri úrovni  0.01  (2-tailed). 

Zdroj: vlastné spracovanie pomocou štatistického softvéru SPSS 

 

 

Jedným z čiastkových cieľov výskumu bolo zistiť poradie preferencií vytypovaných štyroch 

stabilizačných faktorov. Na zistenie poradia preferencií bola využitá metóda deskriptívnej 

štatistiky a grafické znázornenie 

 

Graf 1: Poradie preferencií stabilizačných faktorov u všetkých respondentov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Ako je vidieť z grafu, učitelia na stredných školách za najdôležitejší stabilizačný faktor 

považujú finančnú odmenu za pracovný výkon a minimálnu možnosť nájsť si inú, adekvátnu 

prácu. Tieto dva  stabilizačné faktory dosiahli zhodne hodnotu 32. Potešenie z práce a dobré 

medziľudské vzťahy v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma faktormi dosiahli pomerne nízke 

hodnoty. Rozdiel medzi minimálnou možnosťou nájsť si prácu a dobrými medziľudskými 

vzťahmi je 22, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 32 %, čiže nedosahuje ani polovicu 

hodnoty stabilizačného faktora s názvom minimálna možnosť nájsť si inú prácu. Dá sa 

predpokladať, že takéto poradie preferencií stabilizačných faktorov ovplyvnila súčasná 

ekonomická a demografická situácia. Učitelia, ktorí sa zúčastnili výskumu,  viac 

uprednostňujú primárne potreby, ktoré im zabezpečí stabilné zamestnanie a finančná odmena 

za prácu. Sekundárnym potrebám v súčasnej dobe až taký význam nepripisujú.  
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V ďalšom sa skúmalo, či existuje vzájomná závislosť medzi niektorými stabilizačnými 

faktormi. Zisťovala sa korelácia medzi minimálnou možnosťou nájsť si inú prácu a finančnou 

odmenou a potešením z práce a finančnou odmenou pomocou Kendallovho tau. Tabuľka č. 3 

ukazuje koreláciu medzi minimálnou možnosťou nájsť si inú prácu a finančnou odmenou. 

 

Tabuľka  3: Vzájomná závislosť dvoch stabilizačných faktorov 

   Minimálna možnosť 

nájsť si inú prácu Finančná odmena 

Kendall's tau_b Minimálna 

možnosť 

Correlation Coefficient 1,000 ,164 

Sig. (2-tailed) . ,468 

N 15 15 

Finančná 

odmena 

Correlation Coefficient ,164 1,000 

Sig. (2-tailed) ,468 . 

N 15 15 

Zdroj: Vlastné spracovanie pomocou štatistického softvéru SPSS 

 

 

Korelačný koeficient pri týchto dvoch stabilizačných faktoroch dosiahol hodnotu 0,164, čo sa 

dá považovať za malú koreláciu. Aj hodnota koeficientu Sig. (2-tailed) potvrdzuje, že medzi 

skúmanými stabilizačnými faktormi neexistuje štatisticky významná korelácia. Na základe 

týchto výpočtov sa dá predpokladať, že učitelia, ktorí sa zúčastnili prieskumu, chápu 

závislosť medzi minimálnou možnosťou nájsť si inú prácu a finančnou  odmenou ako 

stabilizačné faktory, ktoré ich rozhodnutie zotrvať v práci neovplyvňujú.  

Skúmalo, či existuje korelácia medzi potešením z práce a finančnou odmenou. U týchto 

dvoch stabilizačných faktorov vzájomné ovplyvňovanie existuje. 

 

Tabuľka  4: Korelácia medzi dvoma stabilizačnými faktormi 

   Potešenie z práce  Finančná odmena 

Kendall's tau_b Potešenie z 

práce 

Correlation Coefficient 1,000 ,405 

Sig. (2-tailed) . ,078 

N 15 15 

Finančná 

odmena 

Correlation Coefficient ,405 1,000 

Sig. (2-tailed) ,078 . 

N 15 15 

Zdroj: vlastné spracovanie pomocou štatistického softvéru SPSS 

 

 

Kednallovo tau v tomto prípade dosiahlo hodnotu 0,405, čo predstavuje strednú koreláciu. Aj 

koeficient Sig. (2-tailed) potvrdzuje, že štatistická korelácia u týchto dvoch stabilizačných 

faktorov existuje. U učiteľov, ktorí sa zúčastnili výskumu, sa dá predpokladať, že finančné 

ohodnotenie ich práce zvýši ich pocit spokojnosti z dobre vykonanej práce. 

V rámci výskumu bolo skúmané, či exituje korelačná závislosť medzi vekom a minimálnou 

možnosťou nájsť si iná prácu zvlášť z pohľadu mužov a zvlášť z pohľadu žien. Ako ukazuje 

nasledujúca tabuľka č. 5, korelačný koeficient u mužov dosiahol hodnotu 0,704 a koeficient 
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Sig. (2-tailed) 0,118, čo v tomto prípade znamená, že korelačná závislosť existuje 

a stabilizačný faktor minimálna možnosť nájsť si inú prácu u mužov zohráva dôležitú úlohu.  

V porovnaní s korelačným koeficientom u všetkých respondentov, u mužov dosiahol tento 

koeficient vyššiu hodnotu o 0,052. 

 

Tabuľka 5: Korelačná závislosť veku mužov a minimálnej možnosti nájsť si inú prácu 

Koeficient Vek mužov Minimálna možnosť nájsť si inú prácu 

Pearsonov koeficient 0,704 0,704 

Sig.(2-tailed) 0,118 0,118 

N 6 6 

Zdroj: vlastné spracovanie pomocou štatistického softvéru SPSS 

 

Preferencie jednotlivých stabilizačných faktorov u mužov vykazujú iné poradie, ako 

u všetkých respondentov. U mužov, ktorí sa zúčastnili výskumu sa na prvom mieste umiestnil 

stabilizačný faktor  (viď graf č. 2) finančná odmena za prácu, čo sa dá vysvetliť tým, že muž 

sa snaží finančne zabezpečiť svoju rodinu. Dobrým medziľudským vzťahom títo muži 

nepripisujú veľký stabilizačný význam. 

Graf 2: Poradie preferencií stabilizačných faktorov u mužov 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

U žien, ktoré sa zúčastnili výskumu, sa zistila veľká korelačná závislosť medzi ich vekom 

a stabilizačným faktorom minimálna možnosť nájsť si prácu. Koeficient dosiahol hodnotu 

0,882, čo sa považuje za veľkú závislosť. Túto skutočnosť potvrdzuje aj koeficient Sig.(2-

tailed) s hodnotou 0,002, čo sa považuje za  štatistický významnú koreláciu týchto dvoch 

premenných, pretože táto korelácia je signifikantná pri úrovni 0,01. 
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Tabuľka  6: Korelačná závislosť veku mužov a minimálnej možnosti nájsť si inú prácu 

Koeficient Vek žien Minimálna možnosť nájsť si inú prácu 

Pearsonov koeficient 0,882 0,882 

Sig.(2-tailed) 0,002 0,002 

N 9 9 

Zdroj: vlastné spracovanie pomocou štatistického softvéru SPSS 
 

Na rozdiel od mužov, ženy, ktoré sa zúčastnili výskumu, za najstabilnejší faktor považujú 

minimálnu možnosť nájsť si inú prácu. Tento faktor za najdôležitejší uvádzali ženy, ktoré 

dosiahli vek 50 a viac rokov. Uvedomujú si, že v súčasnej situácií, kedy sa prejavujú 

dôsledky finančnej krízy, nemajú veľkú možnosť zamestnať sa a tiež si uvedomujú, že by 

boli nútené sa rekvalifikovať na iný typ práce, čo v ich veku považujú za problematické. 

 

Graf 3: Poradie preferencií stabilizačných faktorov u žien 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Diskusia 

Stabilizácia zamestnancov veľmi úzko súvisí s motiváciou. Kravčáková (2005) uvádza, že 

každý jedinec má jemu vlastný motivačný profil, ktorý charakterizuje jeho orientáciu 

a intenzitu konania. Dá sa konštatovať, že v rámci tohto motivačného profilu sa počas doby 

zamestnania u jednotlivcov vyšpecifikovali aj jemu vlastné stabilizačné faktory. U skúmanej 

vzorky respondentov to boli dva faktory, ktoré pôsobia ako stabilizátory a to: minimálna 

možnosť nájsť si iné zamestnanie rovnakého alebo príbuzného charakteru a finančná odmena 

za odvedený výkon.  Dvořáková (2007) uvádza, že na stabilizáciu pracovníkov kladne vplýva 

zvyšovanie spokojnosti v práci a vysoká súdržnosť pracovných kolektívov. Výsledky 

realizovaného výskumu túto skutočnosť ani nepotvrdzujú, ani nevyvracajú. Učitelia 

stredných škôl si uvedomujú dôležitosť spokojnosti v práci, resp. potešenia z práce 

a nekonfliktné medziľudské vzťahy, ale tieto faktory sú pre nich menej podstatné.  

Manažment stredných škôl by mal brať do úvahy, že ak chce, aby učitelia podávali 

požadovaný výkon, mal by vypracovať takú stabilizačnú stratégiu, ktorá bude zohľadňovať  

nielen adekvátnu finančnú odmenu, ale bude umožňovať vytvárať také pracovné prostredie, 

ktoré nebude narúšať medziľudské vzťahy ale práve naopak, bude ich upevňovať 

a poskytovať také pracovné impulzy, aby potešenie z práce u učiteľov nestagnovalo, resp. 

neupadalo. Implementovať do stabilizačnej stratégie faktor, ktorý by úzko súvisel 

v minimálnou možnosťou nájsť si inú prácu, je veľmi diskutabilné. Vyvstáva tu 
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nebezpečenstvo zneužívania takejto situácie zo strany manažmentu školy, napríklad na 

neúmerne zaťažovanie zamestnancov pracovnými úlohami a ich promptným riešením.  

 

Záver 

Každý zamestnanec si uvedomuje, že niektoré motivačné faktory sa v určitom časovom 

období stávajú faktormi stabilizačnými, ktoré spôsobujú jeho zotrvanie v konkrétnom 

zamestnaní a v konkrétnej organizácií. Výsledky výskumu ukázali, že preferencie 

jednotlivých stabilizačných  faktorov sa líšia nielen u jednotlivcov, ale aj v rámci rodového 

chápania, teda medzi mužmi a ženami. Na základe realizovaného výskumu a jeho obmedzení 

v počte respondentov, sa nedalo vyšpecifikovať poradie preferencií vybraných stabilizačných 

faktorov. Aj iní autori uvádzajú, že vyselektovať konkrétne stabilizačné faktory v konkrétnej 

organizácií je veľmi ťažké, ba priam nemožné preto, že každý zamestnanec je osobnosť, 

ktoré preferuje iné stabilizačné faktory. 
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