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PRACOVNÁ MOTIVÁCIA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 

 

Ivana KUNDRÁTOVÁ 

 

Úvod 

Sociálna práca ako praktická činnosť predstavuje, v kontexte príspevku a 

realizovaného výskumu, súbor činností resp. aktivít vzťahujúcich sa k pracovnej pozícii 

sociálneho pracovníka, ktoré sú v praxi vykonávané osobou zastávajúcou danú pozíciu 

(sociálnym pracovníkom). Sociálnym pracovníkom tak rozumieme osobu, ktorá pôsobí na 

pracovnej pozícii sociálneho pracovníka a vykonáva praktickú sociálnu prácu. Nakoľko sa s 

uvedenou pracovnou pozíciou môžeme stretnúť v rôznorodých oblastiach pôsobenia 

sociálneho pracovníka, praktická sociálna práca môže v praxi nadobúdať rôznorodú podobu. 

Jej konkrétna podoba tak závisí okrem iného aj od pracovnej náplne vzťahujúcej sa ku 

konkrétnej pracovnej pozícii sociálneho pracovníka. Výkon praktickej sociálnej práce, 

podobne ako výkon iných pracovných činností, sa realizuje za pôsobenia rôznorodých 

pracovných podnetov, ktoré sa môžu podielať na konkrétnej podobe pracovnej ochoty 

sociálneho pracovníka t. j. na jeho pracovnej motivácii. 

Fred Herzberg na základe záverov z výskumov1 vymedzil dve v zásade odlišné 

skupiny podnetov, uvádza Ján Ferjenčík a Mária Bosáková (2001). Podnety z vonkajšieho 

prostredia, ktoré môžu motiváciu jedinca v pracovnom procese udržať ale aj znížiť, nazval 

hygienickými faktormi (resp. udržiavacími faktormi) a vnútorné podnety, ktoré môžu po 

zapracovaní do práce viesť k zvýšeniu motivácie pracujúceho označil termínom motivátory 

(Koubek, 2002). Zatiaľ čo hygienické faktory sa týkajú celkových pracovných podmienok, 

interpersonálnych vzťahov na pracovisku či pracovného riadenia, vnútorné podnety 

odrážajúce vzťah pracujúceho k pracovnej činnosti sa týkajú zaujímavosti práce a uspokojenia 

z práce (Rymeš, 2003). 

Sociálna práca je, aj napriek svojmu prínosu pre tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej 

sociálnej situácií, ako aj pre celú spoločnosť vďaka realizácii preventívnej činnosti, doposiaľ 

na Slovensku spoločensky nedocenenou a finančne podhodnotenou profesiou. Považujeme 

preto za zaujímavé nájsť odpoveď na otázku nakoľko sú, pre sociálnych pracovníkov pri 

                                                 
1  Herzberg sa vo svojich výskumoch amerických účtovníkov a inžinierov zameral na riešenie otázky, 
ktoré okolnosti vedú uvedené kategórie pracujúcich osôb, k spokojnosti s prácou, a ktoré naopak k frustráciam a 
nespokojnosti.  
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realizácii praktickej sociálnej práce, dôležité vybrané faktory motivátorov a hygienických 

faktorov. 

 

Hlavný cieľ výskumu 

Identifikovať hierarchiu motivátorov a hygienických faktorov u sociálnych 

pracovníkov pracujúcich vo vybraných typoch zariadení sociálnych služieb v Košickom a 

Prešovskom samosprávnom kraji a overiť štruktúru pracovných podnetov Ryana E. Smereka - 

Marvina Petersona (2007). 

Štruktúrou pracovných podnetov budeme rozumieť príslušnosť jednotlivých faktorov 

k jednej zo skupín pracovných podnetov: k motivátorom alebo k hygienickým faktorom. 

Hierarchiou pracovných podnetov rozumieme subjektívne vnímanú reláciu preferencií 

vychádzajúcu z dôležitosti, ktorú respondenti jednotlivým faktorom pripisujú. 

V súlade s vytýčeným hlavným cieľom sme čiastkové ciele výskumu vzťahujúce sa k 

jeho objektu zadefinovali nasledovne: 

1: Na základe dôležitosti stanoviť hierarchiu hygienických faktorov. 

2:  Na základe dôležitosti stanoviť hierarchiu motivátorov. 

3:  Overiť štruktúru pracovných podnetov R. E. Smereka - M. Petersona (2007) pomocou 

vlastnej metodológie.  

 

Objekt výskumu 

Objektom výskumu sú sociálni pracovníci pracujúci vo vybraných typoch zariadenií 

sociálnych služieb v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Sociálnym pracovníkom v 

kontexte výskumu práce rozumieme osobu, ktorá pôsobí na pracovnej pozícii sociálneho 

pracovníka a vykonáva praktickú sociálnu prácu. K uvedeným typom zariadení sociálnych 

služieb, v ktorých bol výskum realizovaný patrí: domov dôchodcov, detský domov, domov 

sociálnych služieb, útulok, zariadenie núdzového bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, 

krízové stredisko pre deti, krízové centrum-domov pre osamelých rodičov, hospic. 

 

Metodologické východiska výskumu 

 Nakoľko predpokladáme, že výkon praktickej sociálnej práce sa vo väčšine prípadov 

realizuje vo verejnom či neziskovom sektore, našou snahou bolo pri skúmaní pracovnej 

motivácie sociálnych pracovníkov vychádzať z výskumov, realizovaných práve vo verejnom 

a/alebo neziskovom sektore. V našom výskume sme sa tak opierali o výskum realizovaný R. 
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E. Smerekom - M. Petersonom (2007) a o ich vymedzenie a členenie pracovných podnetov. Z 

nášho skúmania sme vyradili dva faktory, ktoré uvedení autori radia k hygienickým faktorom: 

- spokojnosť s benefitmi, 

- prítomnosť základných hodnôt (pozri tabuľku 1). 

 Rozhodli sme sa neskúmať dôležitosť uvedených faktorov u cieľovej skupiny, 

nakoľko predpokladáme, že nejde o kľúčové faktory determinujúce pracovnú motiváciu 

cieľovej skupiny. Výskumom sa zameriavame na skúmanie vybraných faktorov z dvoch 

skupín pracovných podnetov: 

 motivátorov, v rámci ktorých budeme skúmať nasledujúce faktory: uznanie, prácu 

samu o sebe, kariérny postup, odborný rast, zodpovednosť, jasnosť vízie, stotožnenie sa s 

organizáciou, a 

 hygienických faktorov, kde nás budú zaujímať nasledujúce faktory: 

efektívnosť vedenia, efektívny dohľad, plat a dobré vzťahy so spolupracovníkmi (pozri 

tabuľku 1, druhý stĺpec označujúci faktory výskumu). 

Pri stanovení hierarchie motivátorov a hygienickych faktorov budeme vychádzať z 

predpokladu, že hygienické faktory a motivátory sú identifikované, t. j. vymedzené tak ako 

naznačuje tabuľka nižšie (v stĺpci faktory výskumu). Hierarchiu hygienických 

faktorov/motivátorov získame prostredníctvom porovnania dôležitosti, ktorú vybraným 

faktorom v danej skupine pracovných podnetov pripisuje cieľová skupina výskumu. 

Pri overovaní štruktúry pracovných podnetov budeme vychádzať z vlastných kritérií, 

pri utváraní ktorých sme sa opierali o Herzbergove vymedzenie motivátorov a hygienických 

faktorov. Predpokladáme teda, že naše kritéria odrážajú princípy Herzbergovej dvojfaktorovej 

teórie. Na základe kritérií, ktoré naznačuje tabuľka 2, skupiny pracovných podnetov vzájomne 

porovnáme a na základe toho rozhodneme, či aj naše kritérium priradí tú ktorú skupinu 

faktorov k motivátorom alebo hygienickým faktorom. Pod mierou dôležitosti budeme 

rozumieť úroveň subjektívnej významnosti jednotlivých faktorov v rámci pracovných 

podnetov pre cieľovú skupinu výskumu. Pod mierou spokojnosti rozumieme úroveň 

subjektívneho uspokojenia cieľovej skupiny s jednotlivými faktormi pracovných podnetov. 
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 KLASIFIKÁCIA SMEREKA A PETERSONA 
(upravené) 
 

FAKTORY VÝSKUMU 

MOTIVATORY UZNANIE UZNANIE 
PRÁCA SAMA O SEBE PRÁCA SAMA O SEBE 
KARIÉRNY POSTUP KARIÉRNY POSTUP 
ODBORNÝ RAST ODBORNÝ RAST 
ZODPOVEDNOSŤ ZODPOVEDNOSŤ 
- - 
JASNOSŤ VÍZIE JASNOSŤ VÍZIE 
STOTOŽNENIE SA S ORGANIZÁCIOU STOTOŽNENIE SA S 

ORGANIZÁCIOU 
HYGIENICKÉ 
FAKTORY 

EFEKTÍVNOSŤ VEDENIA 
SPOKOJNOSŤ S BENEFITMI 

EFEKTÍVNOSŤ VEDENIA 

EFEKTÍVNÝ DOHĽAD EFEKTÍVNY DOHĽAD 
PLAT PLAT 
DOBRÉ VZŤAHY SO SPOLUPRACOVNÍKMI DOBRÉ VZŤAHY SO 

SPOLUPRACOVNÍKMI  
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
PRÍTOMNOSŤ ZÁKLADNÝCH HODNÔT - 

Tabuľka 1 Členenie pracovných podnetov (motivátorov a hygienickcýh faktorov) podľa R. E. Smereka, 
M. Petersona (2007) a faktory výskumu 
 

 KRITÉRIUM 
FAKTOR dôležitosť spokojnosť 
hygienický vysoká variabilná 
motivátor variabilná nízka 

Tabuľka 2 Vlastné kritéria vymedzujúce zaradenie jednotlivých skupín pracovných podnetov  
 

Výskumná technika 

Za výskumný nástroj sme zvolili techniku dotazníka. Dotazník obsahoval 56 

zatvorených otázok týkajúcich sa 11-tich latentných premenných – hygienických faktorov a 

motivátorov. Tie boli v rámci dotazníka rozdelené náhodne, aby sa pokiaľ možno vylúčila 

závislosť jednotlivých odpovedí, ktorá môže vzniknúť, ak sa určitá skupina otázok (napr. 

týkajúcich sa efektívnosti dohľadu) vyskytuje v jednom slede. Uvedených 56 otázok tvorilo 

obsah prvej časti dotazníka. Druhú časť dotazníka predstavovali otázky zisťujúce sociálno-

demografické znaky. 
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Realizácia výskumu  

V rámci našich možností, sme dotazníky distribuovali v rámci Košického a 

Prešovského samosprávneho kraja do vyššie uvedených typoch zariadení sociálnych služieb, 

kde boli oslovené osoby pracujúce na pozícii sociálneho pracovníka. Populáciu sme mali 

definovanú nasledovne: Osoby pôsobiace na pracovnej pozícii sociálneho pracovníka a 

vykonávajúce praktickú sociálnu prácu v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji v 

decembri 2008 až februári 2009. Zber údajov bol realizovaný v čase december 2008 -február 

2009. Z pôvodne 200 distribuovaných dotazníkov sa vrátilo vyplnených 125 dotazníkov, 

návratnosť dotazníkov tak dosiahla 62,5%. Takto získaný výberový súbor nemôžeme 

definovať za náhodný (náhodný výber sme vzhľadom na časovú a ekonomickú záťaž nemohli 

realizovať), ale považujeme ho za reprezentatívny vo vzťahu k populácii. Náhodný výber 

budeme v ďalšej časti práce predpokladať a teda nami namerané výsledky sme 

zovšeobecňovali použitím induktívnej štatistiky. 

 

Pracovné hypotézy 

Predpokladáme, že u sociálnych pracovníkov: 

H1: budú v hierarchii hygienických faktorov zohrávať kľúčovú úlohu sociálne vzťahy 

(t. j. budú v rámci hierarchie hygienických faktorov na prvom resp. druhom mieste podľa 

dôležitosti); 

H2: plat nebude mať v hierarchii hygienických faktorov prioritné postavenie (t. j. 

nebude v rámci hierarchie hygienických faktorov na prvom mieste podľa dôležitosti); 

H3: budú mať v hierarchii motivátorov prioritné pozície nasledujúce faktory: práca 

sama o sebe, odborný rast a zodpovednosť (t. j. že uvedené faktory budú v hierarchii 

motivátorov zastávať prvé tri miesta podľa dôležitosti); 

H4: hygienické faktory budú dosahovať vyššiu úroveň dôležitosti ako motivátory; 

H5: bude spokojnosť s hygienickými faktormi variabilnejšia než v prípade 

motivátorov; 

H6: bude dôležitosť motivátorov dosahovať vyššiu mieru variability ako u 

hygienických faktorov; 

H7: bude spokojnosť s motivátormi nižšia ako u hygienických faktorov.  

 

Charakteristika vzorky 

Získané socio-demografické údaje o respondetoch dotazníka nám umožňujú 

charakterizovať respondentov. V čase realizovania výskumu zastávalo vo vybraných 
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zariadeniach pracovnú pozíciu sociálneho pracovníka 107 žien (t. j. 85,6%) a 18 mužov (t. j. 

14,4 %), na základe čoho možno konštatovať, že výkon praktickej soicálnej práce je naďalej 

realizovaný prevažne ženami. Na základe údajov týkajúcich sa veku respondentov môžeme 

konštatovať, že sociálnu prácu v uvedených zariadeniach vykonávajú v početne približne 

rovnakom zastúpení osoby vo veku 51 -60 rokov (28%), a osoby vo veku 41 -50 rokov 

(27,2%), ktoré spolu tvoria viac ako polovicu našej vzorky (55,2%). Osoby do 30 rokov 

(19,2%) a osoby od 31 -40 (24,8%) mali oproti najčastejšie zastúpeným vekovým kategóriam 

pomerne vysoké zastúpenie (obe kategórie spolu tvoria 44% respondentov z celkovej vzorky 

respondentov), výrazne nízke zastúpenie v našej vzorke mali osoby vo veku nad 61 rokov 

(0,8%). Zo 125 respondentov 48,8% (61 osôb) respondentov predstavujú osoby s ukončeným 

vysokoškolským vzdelaním a 45,6% (57 osôb) respondentov má ukončené stredoškolské 

vzdelanie s maturitou. Domnievame sa, že výkon praktickej sociálnej práce si, vzhľadom k 

činnostiam vykonávaným na jednotlivých pracovných pozíciach sociálneho pracovníka, 

vyžaduje uvedené najčastejšie sa vyskytujúce stupne dosiahnutého vzdelania. Zo 124 

respondentov je pre 33 (26,61%) respondentov miestom ich pracovného pôsobenia obec a pre 

91 (73,39%) respondentov mesto. Priemerný počet odpracovných rokov v sociálnej oblasti 

dosahoval u vzorky (123 respondentov) hodnotu 12,89 rokov, pričom hodnota priemernej 

absolútnej odchýlky bola 7,81. Priemerný počet odpracovaných rokov v zariadení, v ktorom 

súčasne respondenti pracujú, dosahoval u vzorky (125 respondentov) hodnotu 9,91 rokov pri 

priemernej absolútnej odchýlke 6,86. 

 

Interpretácia výsledkov 

 Pred samotnou analýzou smerujúcou k dosiahnutiu cieľov sme vykonali analýzu 

spoľahlivosti (tzv. reliability study)2. Prostredníctvom dotazníka sme merali spokojnosť a 

dôležitosť, ktorú respondenti pripisujú 11 latentným premenným. Išlo o nasledujúce 

premenné: uznanie, práca sama o sebe, kariérny postup, odborný rast, zodpovednosť, jasnosť 

vízie, stotožnenie sa s organizáciou, efektívnosť vedenia, efektívny dohľad, plat, dobré 

vzťahy so spolupracovníkmi. 

K meraniu týchto premenných sme pritom použili sériu otázok, pričom každej z 

latentných premenných zodpovedalo niekoľko (rôzny počet) otázok. Za predpokladu, že tieto 

otázky merali rovnakú premennú, mala by existovať určitá väzba pri odpovediach. Inak 

povedané, ak respondenti vyjadrili v jednej otázke vysokú mieru dôležitosti v danej otázke, 

                                                 
2  Analýza spoľahlivosti sa používa najmä v tzv. psychometrike, kde výskumníci merajú tzv. latentné 
premenné, teoreticky vytvorené premenné. 
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ktorú sme priradili k latentnej premennej (konkrétnemu hygienickému faktoru alebo 

motivátoru), potom by mali priradiť aj vyššiu mieru dôležitosti v ostatných otázkach, ktoré 

podľa nášho predpokladu patria k tej istej latentnej premennej.  

Pre potreby analýzy spoľahlivosti sme použili v odborných publikáciách najčastejšie 

sa vyskytujúcu metódu Cronbachovej alfa. Z tejto analýzy vyšli miery spoľahlivosti tak, ako 

sú uvedené v tabuľke 3. Vo všeobecnosti platí, že ak je miera spoľahlivosti väčšia ako 0,7 

potom je spoľahlivosť dostatočná. V našom prípade sme však hranicu posunuli na 0,5 keďže 

poradie otázok bolo v dotazníkoch náhodné. Otázky v dotazníku boli zoradené v náhodnom 

poradí, aby respondent nemal možnosť posúdiť, ktoré otázky spolu súvisia. Spomedzi 

všetkých otázok sme v latentnej premennej Kariérny postup vyhodili jednu otázku (otázku č. 

5): „Dostupnosť informácií pre zamestnanca o voľných pracovných miestach v inštitúcii“. 

Uvedená analýza spoľahlivosti bola vykonaná podobne, ako ju uvádzali R. E. Smerek a M. 

Peterson (2007).  

 

FAKTOR 
Cronbachova alfa Cronbachova alfa 

dôležitosť spokojnosť 
DOBRÉ VZŤAHY SO 
SPOLUPRACOVNÍKMI 

0,783 0,857 

EFEKTÍVNOSŤ VEDENIA 0,609 0,737 

EFEKTÍVNY DOHĽAD 0,899 0,929 

JASNOSŤ VÍZIE 0,678 0,725 

KARIÉRNY POSTUP* 0,583 0,745 

ODBORNÝ RAST 0,793 0,825 

PRÁCA SAMA O SEBE 0,591 0,683 

PLAT 0,684 0,814 

STOTOŽNENIE SA S ORGANIZÁCIOU 0,806 0,782 

UZNANIE 0,697 0,644 

ZODPOVEDNOSŤ 0,780 0,792 

Tabuľka 3 Spoľahlivosť latentných premenných 

 
 

Na nasledujúcom obrázku je prehľadne znázornený metodologický postup 

kvantitatívneho riešenia.  
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Obrázok 1 Metodologický postup kvantitatívneho riešenia 

 
Riešenie pracovných hypotéz H1, H2 a H3  

Základné charakteristiky (tzv. opisné charakteristiky) nameraných hodnôt sú v 

nasledujúcich dvoch tabuľkách 4 a 5. Spôsob analýzy latentných premenných bol nasledovný: 

ako príklad uvedieme faktor Kariérny postup, ktorý sme merali troma otázkami. Z analýzy 

spoľahlivosti sme zistili, že Kariérny postup zrejme vystihujú iba dve z troch otázok. Jednou 

otázkou respondenti vnímali zrejme inú (nám neznámu) premennú, preto sa daná otázka z 

ďalšej analýzy vylúčila3. Odpovede z dvoch otázok, ktoré ostali sme u každého respondenta 

spriemerovali, keďže predpokladáme, že ide o jednu premennú (Kariérny postup). V prípade 

číselných hodnôt uvádzaných nižšie v tabuľkách (vymedzujúcich opisné charakteristiky 

faktorov) nižšia číselná hodnota predstavuje vyššiu dôležitosť resp. spokojnosť, ktorú 

respodenti jednotlivým faktorom pripisovali.  

MOTIVÁTOR priemer rozptyl šikmosť špicatosť 

UZNANIE 2,19 0,33 1,10 4,21 

PRACA SAMA O 
SEBE 

2,07 0,29 0,72 2,33 

KARIÉRNY POSTUP 2,27 0,53 0,85 1,62 

ODBORNÝ RAST 2,20 0,37 1,01 3,44 

ZODPOVEDNOSŤ 2,00 0,31 1,58 6,2 

JASNOSŤ VÍZIE 1,89 0,46 1,55 5,67 

STOTOŽNENIE 2,18 0,50 0,98 1,99 

Tabuľka 4 Opisné charakterisitka motivátorov 

                                                 
3  Nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či latentná premenná Kariérny postup je meraná jednou otázkou, 
ktorú sme vylúčili z analýzy (mala nízku koreláciou s odpoveďami ďalších dvoch otázok), alebo dvoma 
otázkami. Pravidlom je opätovne zvážiť použitie tej – ktorej otázky a až potom vylúčiť buď (v tomto prípade) 
jednu alebo dve otázky. 
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V tabuľkách sú hodnoty priemernej dôležitosti a miery variability (naznačujúce 

nakoľko odlišne odpovedali respondenti) respondentov. K najdôležitejším motivátorom 

patria: 

 Jasnosť vízie, 

 Zodpovednosť. 

K najdôležitejším hygienickým faktorom patria: 

 Dobré vzťahy so spolupracovníkmi, 

 Efektívnosť vedenia. 

HYGIENICKÝ FAKTOR priemer rozptyl šikmosť špicatosť 

EFEKTÍVNOSŤ VEDENIA 2,00 0,33 1,26 5,71 

EFEKTÍVNY DOHĽAD 2,04 0,30 1,98 8,47 

PLAT 2,13 0,30 1,88 7,98 

DOBRÉ VZŤAHY SO 
SPOLUPRACOVNÍKMI 

1,97 0,30 2,36 11,33 

Tabuľka 5 Opisné charakteristiky hygienických faktorov 

 
Pri tvorbe štruktúry hierarchie dôležitosti je našim zámerom rozhodnúť, ktoré faktory 

sú dôležitejšie a ktoré menej. Aby sme mohli namerané výsledky zovšeobecniť a zistiť tak, či 

v skutočnosti existujú rozdiely medzi jednotlivými skupinami motivátorov a hygienických 

faktorov, musíme použiť metódy induktívnej štatistiky. Pre tieto potreby sme použili tzv. 

MANOVA analýzu4. Pomocou tejto analýzy overujeme štatistickú hypotézu, či existujú 

štatisticky významné rozdiely v dôležitosti jednotlivých skupín motivátorov resp. 

hygienických faktorov. 

Najprv vyhodnocujeme, či existuje štatisticky významný rozdiel v dôležitosti faktorov, 

ktoré patria k skupine motivátorov5. Porovnajúc p – hodnotu motivátorov (p = 0,00), ktorú 

sme vypočítali z MANOVA analýzy, s hladinou významnosti 05,0 , sme dospeli k záveru, 

že existuje aspoň jedna priemerná dôležitosť spomedzi faktorov motivátorov, ktorá je 

štatisticky významne odlišná od dôležitostí iného faktora. Rovnaký záver sa ale netýka 

hygienických faktorov, kde p-hodnota (p = 0,105) je väčšia ako hladina významnosti 

05,0 , a teda neexistuje štatisticky významný rozdiel dôležitostí u faktorov patriacich 

do skupiny hygienických faktorov. Z toho zároveň vyplýva, že nemá ďalej význam 

analyzovať ktoré z hygienických faktorov sú dôležitejšie. Nevieme totižto rozlíšiť, či rozdiel 

dôležitosti medzi jednotlivými hygienickými faktormi je systematický, alebo náhodný. 

                                                 
4  Predpokladáme splnenie podmienok metódy MANOVA. 
5  Testovali sme štatistickú hypotézu, že medzi priemernými hodnotami dôležitosti (vzorky sú závislé) 
neexistuje štatisticky významný rozdiel. 



 1106

Z výsledkov MANOVA analýzy vyplýva, že pracovnú hypotézu H1 nevieme 

potvrdiť, keďže nevieme preukázať, že priemerné dôležitosti u hygienických faktorov sú od 

seba štatisticky významne odlišné, a teda nevieme tvrdiť, že sociálne vzťahy zohrávajú 

kľúčovú úlohu. Z rovnakých dôvodov nevieme potvrdiť ani pracovnú hypotézu H2. 

Usporiadanie hygienických faktorov podľa dôležitosti jednotlivých faktorov u respondentov 

vymedzuje obrázok č.2. 

 
Obrázok 2 Usporiadanie hygienických faktorov u sociálnych pracovníkov podľa dôležitosti 

jednotlivých faktorov 

 
Vychádzajúc z analýzy MANOVA, môžeme predpokladať, že existuje medzi faktormi 

motivátorov štatisticky významný rozdiel. Budeme teda porovnávať priemernú dôležitosť 

jednotlivých faktorov (v skupine motivátorov), a na základe výsledkov z porovnania utvoríme 

hrierarchiu dôležitosti motivátorov. Z tabuľky 5 vyplýva, že pracovnú hypotézu H3 môžeme 

považovať čiastočne za potvrdenú, keďže tak faktor Práca sama o sebe, ako aj faktor 

Zodpovednosť patria k dôležitejším faktorom. Usporiadanie motivátorov podľa dôležitosti 

jednotlivých faktorov (t. j. hierarchiu motivátorov) u respondentov približuje obrázok 3. 

 
Obrázok 3 Usporiadanie motivátorov u sociálnych pracovníkov podľa dôležitosti jednotlivých faktorov 

 
Riešenie pracovných hypotéz H4, H5, H6 a H7 

Účelom hypotéz H4 – H7 je overiť stratifikáciu pracovných podnetov R. E. Smereka a 

M. Petersona (2007). Metodologicky budeme postupovať tak, že si overíme hypotézy H4 - H7 

porovnaním jednotlivých dôležitostí a spokojností motivátorov a hygienických faktorov. V 

nasledujúcej tabuľke máme pre úplnosť základné opisné charakteristiky dôležitosti, ako aj 

spokojnosti respondentov s uvedenými faktormi. Pracovné hypotézy H4 - H7 si overíme tak, 

že hodnoty dôležitosti aj spokojnosti pre motivátory (resp. hygienické faktory) zlúčime do 

jedného súboru. Získavame tak spolu štyri súbory. Súbor motivátorov a súbor hygienických 
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faktorov s ich dôležitosťami a spokojnosťami. Základné charakteristiky týchto súborov sú v 

tabuľke 7. 

POROVNÁVANIE 
DOLEŽITOSŤ SPOKOJNOSŤ 

Priemer Rozptyl Priemer Rozptyl 
DOBRÉ VZŤAHY SO 
SPOLUPRACOVNÍKMI 1,97 0,30 2,31 0,41 

EFEKTÍVNOSŤ VEDENIA 2,00 0,33 2,44 0,48 

EFEKTÍVNY DOHĽAD 2,04 0,30 2,35 0,43 

JASNOSŤ VÍZIE 1,89 0,46 2,26 0,49 

KARIÉRNY POSTUP 2,27 0,53 2,68 0,73 

ODBORNÝ RAST 2,20 0,37 2,47 0,50 

PRÁCA SAMA O SEBE 2,07 0,29 2,24 0,39 

PLAT 2,13 0,30 2,70 0,56 

STOTOŽNENIE 2,18 0,50 2,19 0,37 

UZNANIE 2,19 0,33 2,45 0,34 

ZODPOVEDNOSŤ 2,00 0,31 2,41 0,36 
Tabuľka 6 Opisné charakteristiky pracovných podnetov (dôležitosť, spokojnosť) 

 

Meranie Faktor Početnosť Priemer Rozptyl 

Dôležitosti 
Hygienický 500 2,0356 0,3083 

Motivátor 875 2,1136 0,4107 

Spokojnosti 
Hygienický 500 2,4477 0,4903 

Motivátor 875 2,3873 0,4773 

     Tabuľka 7 Opisné charakteristiky skupín pracovných podnetov 

 
Môžeme pristúpiť k vyhodnoteniu jednotlivých pracovných hypotéz. Výsledky 

budeme interpretovať na hladine významnosti 05,0 . Zo štatistických testov sme použili 

štandardný t-test na zhodu dvoch stredných hodnôt u nezávislých výberov (pracovná hypotéza 

H7 a H4) a Levenov test na zhodu dvoch rozptylov (pracovná hypotéza H5 a H6). Z 

výsledkov, ktoré je možné vidieť v tabuľke 8, môžeme usúdiť, že naše predpoklady čiastočne 

korešpondujú s triedením podľa R. E. Smereka a M. Petersona (2007). Nižšie uvádzané 

riešené štatistické hypotézy boli vypracované po konzultáciach so štatistikom6. 

                                                 
6  Pracovnej hypotéze H4 (hygienické faktory budú dosahovať vyššiu úroveň dôležitosti ako motivátory) 
zodpovedá nasledujúca štatistická hypotéza: 

HDMDH ,,0 :   . Priemerná dôležitosť motivátorov je väčšia alebo rovná ako u hygienických faktorov. 

HDMDH ,,1 :   . Priemerná dôležitosť motivátorov je menšia ako u hygienických faktorov. 
 Pracovnej hypotéze H5 (spokojnosť s hygienickými faktormi bude variabilnejšia než v prípade 
motivátorov) zodpovedá nasledujúca štatistická hypotéza: 

2
,

2
,0 : HSMSH   . Rozptyl spokojnosti motivátorov je väčší alebo rovný hygienickým faktorom. 

2
,

2
,1 : HSMSH   . Rozptyl spokojnosti motivátorov je menší ako u hygienických faktorov. 
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Predpokladali sme, že hygienické faktory identifikujeme tak, že dôležitosť ktorú im 

budú pracujúce osoby pripisovať, bude väčšia ako u faktorov motivácie a zároveň aj 

variabilita spokojnosti bude väčšia u hygienických faktorov ako u motivátorov. Dôvodom 

bolo, že neexistencia hygienických faktorov by mala viesť k nespokojnosti a teda pracovníci 

by im mali pripisovať systematicky vyššiu mieru dôležitosti ako motivátorom. Inak povedané, 

hygienické faktory ako ich vnímame sú na pracovisku určitou nutnosťou. Uvedenú 

skutočnosť sme overovali pracovnými hypotézami H4 a H5, pričom sa nám tieto hypotézy 

nepodarilo potvrdiť. Druhým dôvodom pre takýto výber kritérií bola skutočnosť, že 

nespokojnosť s hygienickým faktorom sa podľa nás prejavuje „ostro“ alebo „rozhodne“, čo 

môže implikovať vyššiu variabilitu spokojnosti (ak je – potom je spokojnosť neutrálna až 

mierna, ale ak nie je hygienický faktor dostupný, potom je spokojnosť ostro negatívna). 

Uvedenú dedukciu sa nám nepodarilo potvrdiť. Môže existovať niekoľko dôvodov: 

 R. E. Smerek a M. Peterson (2007) majú nevhodnú štruktúru motivátorov a 

hygienických faktorov, 

 dôležitosť u hygienických faktorov nie je tak výrazná, keďže pracovníci ich považujú 

za samozrejmosť, 

 vyššiu variabilitu sme nenamerali, keďže hygienické faktory sa práve v dôsledku 

svojej nevyhnutnosti v určitej (zdá sa že dostatočnej) miere vyskytujú a neexistuje tak 

„ostrá“ nespokojnosť. 

Hypotézy Rozhodnutie p – hodnota 

Pracovná hypotéza H4 nevieme zamietnuť H0 0,991 

Pracovná hypotéza H5 nevieme zamietnuť H0 0,488 

Pracovná hypotéza H6 zamietame H0 0,001 

Pracovná hypotéza H7 nevieme zamietnuť H0 0,061 

     Tabuľka 8 Sumár štatistických výsledkov, t-testy a Levenov test 

Na druhej strane sme predpokladali, že budeme schopní identifikovať motivátory 

tak, že ich dôležitosť bude variabilnejšia ako u hygienických faktorov a zároveň ich 

                                                                                                                                                         
 Pracovnej hypotéze H6 (v prípade motivátorov bude dôležitosť dosahovať vyššiu mieru variability ako 
u hygienických faktorov) zodpovedá nasledujúca štatistická hypotéza: 

2
,

2
,0 : HDMDH   . Rozptyl dôležitosti motivátorov je menší alebo rovný ako u hygienických faktorov. 

2
,

2
,1 : HDMDH   . Rozptyl dôležitosti motivátorov je väčší ako u hygienických faktorov. 

 Pracovnej hypotéze H7 (spokojnosť s motivátormi bude nižšia ako u hygienických faktorov) zodpovedá 
nasledujúca štatistická hypotéza: 

HSMSH ,,0 :   . Priemerná spokojnosť motivátorov je väčšia alebo rovná od priemernej spokojnosti 
hygienických faktorov. 

HSMSH ,,1 :   . Priemerná spokojnosť motivátorov je menšia ako priemerná spokojnosť hygienických 
faktorov. 
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spokojnosť bude menšia ako u hygienických faktorov. V prvom rade sme pri tvorbe kritérií 

vychádzali z toho, že motivátory sú viac individuálne, nie sú nutné na každom pracovisku a, 

že to, čo pozitívne motivuje jedného pracovníka, nemusí pozitívne motivovať iného 

pracujúceho. Táto skutočnosť by sa podľa nášho názoru mala prejaviť v odlišnej miere 

variability dôležitosti. K druhému kritériu nás viedol predpoklad, že naplnenie očakávaní s 

motivátormi nebude nikdy dostatočné, čo sa prejaví nižšou mierou spokojnosti. Inak 

povedané: „motivátorov nie je nikdy dosť“. Uvedené kritériá považujeme za overené a to pri 

hladine významnosti 061,0 . Uvedomujeme si, že štandardne sa volí hladina významnosti 

05,0 , ale pri overení deduktívnych vzťahov v spoločenských vedách je možné uvažovať 

aj o 1,0  kedy by sme pracovnú hypotézu H7 mohli prijať (teda zamietli by sme štatistickú 

hypotézu H0 pracovnej hypotézy H7). Záverom tak konštatujeme, že sme pomocou našej 

metodiky boli schopní identifikovať motivátory ale nie hygienické faktory. Výsledky z 

identifikácie motivátorov ponúkajú i vyššie uvádzané obrázky (obrázok 2 a 3).  

Záver 

Vychádzajúc z výsledkov výskumu môžeme konštatovať, že nedokážeme 

identifikovať, ktorý z hygienických faktorov zohráva u sociálnych pracovníkov vyššiu mieru 

dôležitosti. V prípade motivátorov však výsledky výskumu naznačujú, že pre sociálnych 

pracovníkov sú dôležité predovšetkým nasledujúce skutočnosti: vedomosť o tom, čo sa od 

nich v rámci ich pracoviska očakáva; jasné zadefinovanie strategických cieľov inštitúcie a 

poznanie skutočnosti ako vykonávanou pracovnou činnosťou prispievajú k strategickým 

cieľom inštitúcie, v ktorej pracujú. U sociálnych pracovníkov pri výkone ich pracovných 

činností zohráva dôležitú úlohu tiež: príležitosť vykonávať rôznorodé pracovné činnosti 

poskytujúce im možnosť uplatnenia ich širokého spektra zručností; možnosť realizovať sa v 

práci, ktorá je prínosom pre spoločnosť, a dosahovanie pocit úspechu vďaka vykonávanej 

práci. Pre sociálnych pracovníkov je zároveň dôležité: mať nad svojou prácou kontrolu; 

vedieť, že si ich názory vážia ich kolegovia či priamy nadriadený; mať možnosť vyjadriť svoj 

názor k záležitostiam týkajúcim sa ich práce; a jasné vymedzenie ich povinností a 

zodpovednosti.  

Výsledky výskumu týkajúce sa našej metodológie na identifikáciu skupín pracovných 

podnetov naznačujú, že prostredníctvom našej metodológie by sme hygienickým faktorom 

nepriradili nutne práve všetky tie faktory, ktoré im priradili Smerek a Peterson (2007). Naša 

dedukcia, týkajúca sa identifikácie skupiny motivátorov, sa čiastočne naplnila, keďže rozptyl 

dôležitosti motivátorov u respondentov bol väčší ako u hygienických faktorov. V prípade 
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mierneho zvýšenia hladiny významnosti by sme mohli prijať aj druhé kritérium týkajúce sa 

identifikácie uvedenej skupiny pracovných podnetov. Zdá sa teda, že pomocou našej 

metodiky (za predpokladu, že sa Smerek – Peterson (2007) nemýlili), vieme identifikovať 

motivátory. Záverom to môžeme zhrnúť tak, že pomocou našej metodiky sa nám podarilo 

identifikovať motivátory, avšak nie hygienické faktory.  

Domnievame sa, že vyššie uvedené zistenia výskumu sú využiteľným zdrojom 

informácií tak pre supervízorov sociálnych pracovníkov, ako aj pre vedenie zariadení, v 

ktorých sa výkon praktickej sociálnej práce uskutočňuje. Myslíme si, že tieto poznatky môžu 

byť cenným zdrojom informácií v snahe supervízorov/vedenia zariadení zvýšiť pracovnú 

motiváciu sociálnych pracovníkov. Myslíme si, že vedenie/supervízori by mohlo/i sociálnych 

pracovníkov motivovať: 

 vysvetlením strategických cieľov inštitúcie, v ktorej sociálni pracovníci pôsobia,  

 objasnením prínosu ich práce k dosahovaniu stanovených cieľov, 

 jasným vymedzením toho, čo sa od nich očakáva (aké sú ich povinnosti, 

zodpovednosti v rámci ich pracovnej pozície) 

 zrozumiteľným vymedzením obsahu ich pracovných činností a objasnením 

významu ich práce a všetkých činností, ktoré sa od nich očakávajú, 

 poskytnutním práce, ktorá bude pre sociálnych pracovníkov zaujímavá, rozmanitá 

(nie monotónna, jednotvárna) a ktorá im umožní uplatniť ich schopnosti, zručnosti,  

 poskytnutím priestoru pre otvorené vyjadrovanie ich názorov k záležitostiam 

týkajúcim sa ich práce, 

 podporovaním ich samostatnosti pri vykonávaní pracovných činností, 

 zabezpečením zdrojov (potrebných financií, času ai.) nevyhnutných pre ich prácu, 

 poskytovaním informácií, že si ich názory, týkajúce sa ich pracovných činností, 

váži/vážia ai. 

Uvedeným oblastiam by malo/i vedenie/supervízori venovať pozornosť aj vo vzťahu k 

sociálnym pracovníkom, ktorí sú už do pracovného procesu zapojení. Domnievame sa, že 

vedenie/supervízori by malo/i zistiť do akej miery sú sociálni pracovníci, v rámci daného 

pracoviska, s uvedenými faktormi spokojní t. j. do akej miery im súčasný stav jednotlivých 

faktorov vyhovuje. Mali by sa zamerať na zistenie skutočností, v čom vidia sociálni 

pracovníci rezervy, a akým spôsobom by malo/i vedenie/supervízori uvedeným faktorom 

venovať pozornosť. Uvedené subjekty by mali následne v prípade nepriaznivého stavu 

jednotlivých faktorov (t. j. napr. v prípade ich absencie, či ich neúplného zapracovania do 

praxe) zabezpečiť ich nápravu. Myslíme si, že vedenie/supervízori by sa malo/i zamerať na: 
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 zistenie súčasneho stavu (t. j. do akej miery sa uvedenými pracovnými podnetmi 

daná inštitúcia v praxi naozaj zaoberá, a či je tento stav postačujúci pre jej 

pracovníkov) prieskumom, otvorenou komunikáciou medzi vedením a sociálnymi 

pracovníkmi, 

 stanovenie oblastí (na základe zistení), ktoré vykazujú najväčšiu mieru nesúladu 

medzi súčasným stavom jednotlivých pracovných podnetov a 

spokojnosťou/očakávaniami sociálnych pracovníkov, 

 vymedzenie (v rámci stanovených oblastí) konkrétnych cieľov, spôsobu ich 

dosiahnutia a kritérií hodnotenia ich naplnenia, 

 naplnenie stanovených cieľov a zabezpečenie zhodnotenia ich dosiahnutia a ich 

prínosu v oblasti pracovnej motivácie sociálnych pracovníkov. 
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