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ETAPY A PRÍČINY BURN-OUT EFEKTU V UČITEĽSKEJ PROFESII 

 

STAGES AND CAUSES OF BURN-OUT EFFECT IN THE TEACHER 

PROFESSION 

 

Zuzana Synáková 

 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou born-out efektu v školskom prostredí. 

Pozornosť sústreďuje na osobu učiteľa, ktorý je v prostredí školy vystavovaný mnohým 

rizikovým vplyvom, ktoré vyvolávajú postupné vyhorievanie zamestnanca.  

Príspevok taktiež definuje jeho základné etapy, a to vzhľadom k špecifikám tejto profesie. 

Stručne a prehľadne identifikuje charakteristické črty jednotlivých etáp vyhorievania 

u učiteľa, ktoré zároveň rozdeľuje do základných skupín. Príspevok sa následne venuje 

i problematike príčin vzniku samotného vyhorenia v profesii učiteľa. Stručne definuje 

všeobecne známe rizikové faktory, vplývajúce na vznik a rozvoj tohto fenoménu, z ktorých 

následne vyselektuje tie, ktoré sú najčastejšou príčinou vyhorenia človeka v školskom 

prostredí. 

Kľúčové slová: burn-out efekt, učiteľ, etapy vyhorievania, príčiny. 

 

Abstract 

The paper deals with the current issues of burn-out effect in the school environment. The 

attention is focused on the teacher who faces a great number of risk impacts that cause the 

gradual employee’s burnout.  

The paper also defines its basic stages according to the specific features of this profession. It 

briefly and clearly identifies characteristic features of the particular stages of the teacher´s 

burnout that are simultaneously divided into their basic groups. The paper also deals with the 

issues of formation of burn-out effect itself in the teacher profession. It briefly defines 

generally known risk factors that affect the formation and development of this phenomenon, 

from which it subsequently selects those, that are the most common cause of the human’s 

burnout in the school environment.   

Key words: burn-out effect, teacher, stages of burnout, causes. 

 

ÚVOD 

 „Nijaký stroj vyrobený človekom nepracuje dosiaľ s takým vysokým percentom 

efektívnosti ako obyčajný ľudský kostrový sval.“ (Selye 1966). Hoci je úvodný citát 

významného  lekára známy už zopár desaťročí, o jeho aktuálnosti nemožno pochybovať ani 

dnes. Veda napreduje míľovými krokmi, ale človeka zatiaľ nikto v jeho výkonnosti 

neprekonal a nenahradil. Najmä v civilizovanej spoločnosti sa jeho život neustále zrýchľuje. 

Doba náročná na výsledky ho neustále núti prekonávať vlastné limity. Vo všetkých oblastiach 

sa musí vedieť prispôsobiť trendom súčasnosti a pomaly prestáva byť pánom svojho času. 

 Napriek náročným podmienkam viacerí ľudia žijú a pracujú s nadšením, no pre iných 

sa život stáva veľkým kolotočom s nezmyselnými úlohami a situáciami. Každodenné 
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povinnosti na nich pôsobia deprimujúco a nenachádzajú zmysel v tom, čo robia. Takmer 

všetky činnosti vykonávajú s odporom a pesimistickými postojmi. Postupne sa uzamykajú 

pred svetom a pomaly vyhorievajú... 

 Poslanie učiteľa sa taktiež nevyhlo chorobám rýchleho sveta. Stres je permanentnou 

súčasťou života každého pedagóga na akomkoľvek stupni vyučovacích inštitúcií. Tlak 

v školskom prostredí vplýva na osobu učiteľa z viacerých strán. Častým a veľmi aktuálnym 

javom v dnešnej spoločnosti je preto u učiteľov tzv. burn-out efekt. Aké sú jeho najčastejšie 

príčiny? Akými etapami zvyčajne prechádza pedagóg so syndrómom vyhorenia? Odpoveď sa 

pokúsi nájsť nasledujúci príspevok.  

 

1 UČITEĽ A UČITEĽSKÁ PROFESIA 

Rôzne charakteristiky učiteľa a učiteľskej profesie sú dnes predmetom rozsiahlych 

výskumov zameraných na učiteľa a tiež úvah a plánov vzdelávacej politiky u nás, ako aj 

v zahraničí (Miškolciová 2008). V nasledujúcej časti sa pokúsime stručne charakterizovať 

osobu učiteľa a zhodnotiť náročnosť učiteľskej profesie. 

 

1.1 Osobnosť učiteľa 

Jan Průcha (2002) definuje učiteľov ako osoby, ktorých profesijná aktivita zahŕňa 

sprostredkovanie poznatkov, postojov a spôsobilostí, ktoré sú špecifikované vo formálnych 

kurikulárnych programoch pre žiakov a študentov zapísaných do vzdelávacích inštitúcií. 

Kategória učiteľ zahŕňa len pracovníkov, ktorí priamo realizujú vyučovanie žiakov. Průcha 

taktiež definuje učiteľa ako jedného zo základných činiteľov vzdelávacieho procesu, 

profesionálne kvalifikovaného pedagogického pracovníka, spoluzodpovedného za prípravu, 

riadenie, organizáciu a výsledky tohto procesu.  

Učiteľ teda musí byť sprostredkovateľom nových vedeckých, technických 

a umeleckých poznatkov, no popri náročných vzdelávacích cieľoch má ešte náročnejšie 

výchovné ciele, ktoré musí nevyhnutne realizovať (Ďurič 1969).   

V súčasnom vyspelom svete existuje niekoľko paradigiem učiteľského vzdelania. 

V prvom rade by učiteľ mal byť dobrý zamestnanec a vedec, s akademickým dôrazom na 

štúdium bazálnych disciplín a uplatňovania vedeckých metód v praktickej činnosti. So 

zreteľom na výcvik v netradičných inovačných projektoch, v najnovších teóriách by sa mal 

prejaviť aj ako inovátor. Učiteľ by mal byť taktiež reflektívny profesionál – s dôrazom na 

kritické uvažovanie o vlastnej práci, praktický výskum, situačnú teóriu, interpretáciu a tvorbu 

vlastných rozhodnutí. Vo svojej podstate si učiteľská profesia vyžaduje plne funkčnú 

osobnosť s personalistickým zreteľom na sebapoznanie, objavovanie vlastných hodnôt 

a vlastného učiteľského štýlu vo vyučovaní (Hupková, Petlák 2004). 

Učiteľ svojou osobnosťou, názormi, charakterovými vlastnosťami vtláča 

nezmazateľnú pečať svojej profesii, profesia zase modifikuje osobnosť učiteľa a prispôsobuje 

si ju sebe. V takomto prípade sa stáva povolanie učiteľovi zmyslom života, miestom 

sebarealizácie. Vzťah učiteľa k povolaniu podstatne ovplyvňuje jeho pracovný výkon, jeho 

mobilitu a stálosť v povolaní a pocit životnej spokojnosti (Špendla 1974).  

O osobnosti učiteľa, o požiadavkách na jeho školskú činnosť, ba aj na osobný život 

jestvuje priam nespočetné množstvo štúdií a monografií, ktoré z rozličných hľadísk 

pripomínajú, aký má byť a čím sa má vyznačovať (Petlák 2000). V skutočnom vyučovacom 

procese však do reality vstupujú mnohoraké faktory, ktoré sťažujú prácu a rozvoj učiteľovej 

osoby. Náročnosť učiteľskej profesie sa pokúsime zhodnotiť v nasledujúcej časti príspevku.   
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1.2 Náročnosť učiteľskej profesie 

V predchádzajúcej podkapitole sme priniesli niekoľko charakteristík ideálneho učiteľa. 

Aby však učiteľ mohol rásť vo svojom profesijnom i osobnom živote, potrebuje optimálne 

podmienky, ktoré však nie je možné zabezpečiť na žiadnom pracovisku.  

 Je všeobecne známe, že učiteľská profesia nepatrí k ľahkým, pokiaľ ide o pracovnú 

záťaž. Mnohí laici síce občas poukazujú na „kratšiu“ pracovnú dobu učiteľov, na dva mesiace 

prázdnin a podobne, ale zároveň konštatujú, že „sami by to robiť nemohli“. Zdá sa, že väčšina 

verejnosti pripúšťa, že povolanie učiteľa je mimoriadne namáhavé psychicky, a preto môže 

nepriaznivo pôsobiť na zdravotný stav učiteľov  (Průcha 2002).  

 Činnosť učiteľa v škole i mimo školy je veľmi náročná. Kladie vysoké nároky na 

učiteľovu psychiku, najmä pri vyučovaní, ale aj pri prípravách na vyučovacie hodiny a pri 

opravách žiackych prác. Práca učiteľa je predovšetkým práca psychická. Vyžaduje od neho 

namáhavú činnosť pozornosti, vnímania, pamäti, myslenia a iných psychických funkcií (Ďurič 

1969).  

 Na človeka dopadá v zamestnaní  i mimo neho množstvo fyzikálnych, fyziologických, 

psychologických a sociálnych vplyvov. Ako ich zvláda, je vo veľkej miere podmienené 

kapacitou jeho fyzickej zdatnosti, znalostí, zručností, skúseností a inteligencie (Andrášiová 

2006). Ak uvažujeme o učiteľstve ako o akejkoľvek inej profesii, potom pri analyzovaní 

stresu môžeme vychádzať zo všeobecných poznatkov o pracovnej záťaži a strese. 

Pedagogické činnosti a situácie však potenciálne obsahujú množstvo rôznych stresorov 

(Miškolciová 2008).  

 V skutočnosti v učiteľskej profesii môžeme pozorovať náročnosť nielen na základe 

stresových situácií. Zdroje záťaže učiteľa môžu spočívať taktiež v pedagogickom zbore, 

vo vzťahu učiteľov s rodičmi žiakov alebo so školskými úradmi. Je však nutné spomenúť, že 

existujú rozdiely v záťaži na rôznych stupňoch a druhoch škôl a vyučujúcimi rôznych 

predmetov (Průcha 2002). Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že učiteľská profesia patrí 

medzi náročné povolania, a preto u nej často dochádza k burn-out efektu, ktorý opisuje 

nasledujúca podkapitola.                 

 

1.3 Charakteristika burn-out efektu a jeho príznaky 

  Burn-out z angl. „vyhorenie, vypálenie“ charakterizuje vyčerpanie fyzických 

a psychických  síl, strata záujmu o prácu, erózia profesionálnych postojov, ktoré sa prejavujú 

u pracovníkov tzv. pomáhajúcich profesií (Průcha 2009). Burn-out alebo syndróm vyhorenia 

sa u učiteľov v súčasnosti prejavuje čoraz častejšie. Príznaky ako chronický stav vyčerpania, 

utlmenie predošlej aktivity, iniciativity a kreativity je častým javom v školstve. S vyhorením 

prichádza zmena postoja k činnosti, ktorej sa človek plne venuje – od pôvodného nadšenia 

prechod ku ľahostajnosti až ku odporu (Čáp, Mareš 2007).  

  Možno konštatovať, že väčšina definícií syndrómu vyhorenia sa zhoduje 

v nasledujúcom opise: Ide predovšetkým o psychický stav, prežitok vyčerpania. Vyskytuje sa 

zvlášť u profesií, obsahujúcich ako pracovnú zložku „prácu s ľuďmi“. Tvorí ho rada 

symptómov predovšetkým v oblasti psychickej, čiastočne však tiež v oblasti fyzickej 

a sociálnej. Kľúčovou zložkou syndrómu je zrejme emočná exhaucia, kognitívne vyčerpanie a 

„opotrebovanie“ a často i celková únava. Všetky hlavné zložky tohto syndrómu rezultujú 

z chronického stresu (Kebza, Šolcová 2003).   

  Miškolciová (2008) podáva zjednodušený popis syndrómu vyhorenia, ktorý opisuje 

ako duševný stav objavujúci sa u ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi. Tento stav sa prejavuje 
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celkovým zlým pocitom človeka, duševnou aj telesnou únavou. Má pocity bezmocnosti 

a beznádeje, nemá chuť do práce ani do života. Vyhorenie väčšinou nie je dôsledkom 

traumatických zážitkov, objavuje sa však ako postupujúce psychické vyčerpanie. 

 Vo všeobecnosti sa medzi povolania ohrozené syndrómom vyhorenia zaraďujú okrem 

učiteľov hlavne lekári (zvlášť onkológovia, chirurgovia, psychiatri, gynekológovia), 

zdravotné sestry, sociálni pracovníci, pracovníci pôšt, dispečeri , policajti, právnici, 

pracovníci väzníc, profesionálni funkcionári, poradcovia a informátori, úradníci v bankách 

a orgánoch štátnej správy a rehoľné sestry. Niekedy sa burn-out syndróm prejavuje aj 

u nezamestnaných kategórií, vždy však u osôb, ktoré sú v akomkoľvek kontakte s ľuďmi, sú 

od nich hodnotení a môžu byť vystavení pôsobeniu chronického stresu. Výskyt syndrómu 

vyhorenia sa v spoločnosti postupne rozmáha vzhľadom na zvyšujúce sa životné tempo, 

rastúcim nárokom na ekonomické, sociálne a emočné zdroje človeka v dnešnej relatívne 

rozvinutej a spotrebne orientovanej spoločnosti (Kebza, Šolcová 2003).      

 

1.4 Etapy syndrómu vyhorenia u učiteľov 

 Burn-out syndróm môže byť chápaný jednak ako stav, vznikajúci v dôsledku rady 

okolností, zvlášť však ako dôsledok chronického stresu a jednak ako permanentne sa 

vyvíjajúci proces. V literatúre bolo publikovaných niekoľko prístupov ku stanoveniu rôzneho 

počtu fáz vzniku a utvárania burn-out syndrómu (Kebza, Šolcová 2003). 

 Morovicsová (2008) opisuje priebeh syndrómu vyhorenia v troch etapách, pričom 

prvú charakterizuje časová tieseň, v ktorej jedinec neustále pracuje. Tento stav vníma veľmi 

citlivo, prenáša pracovné problémy aj do súkromia a nie je schopný primerane odpočívať. 

V druhej fáze sa v dôsledku pretrvávajúcej záťaže začínajú prejavovať príznaky neurózy. Do 

popredia sa dostáva nutkavá potreba neustále niečo robiť, aby sa situácia predovšetkým 

v práci stala prijateľnejšou a dala sa riešiť. Výsledkom tejto neustálej snahy je chaotické 

a nekoordinované vykonávanie činností, roztržitosť, znížená koncentrácia či nedokončenie 

začatej práce. V poslednom treťom štádiu sa pocit „musím“ z vedomia vytráca a často 

nastupuje vzdor a pocit „nič nemusím“. 

 Křivohlavý (1998) zdôrazňuje, že burn-out nie je statický, ale dynamický jav, teda má 

svoj začiatok, priebeh a výsledný stav. V priebehu tohto procesu možno podľa neho 

pozorovať dvanásť etáp. V počiatku prevláda snaha kladne sa osvedčiť v pracovnom procese 

a snaha urobiť všetko sám. Pritom učiteľ zabúda na seba a svoje vlastné potreby a práca, 

projekt, cieľ sa stáva jediným, o čo danému človeku ide. Následne nastáva zmätenie 

v hodnotovom rebríčku (nevie, čo je podstatné) a kompulzívne popieranie všetkých príznakov 

rodiaceho sa vnútorného napätia ako prejavy voči tomu, čo sa deje. V ďalšej fáze je 

zamestnanec dezorientovaný, stráca nádej, mizne u neho angažovanosť a rodí sa cynizmus. 

Možno u neho pozorovať radikálne zmeny v správaní - odpor voči radám a akémukoľvek 

rozhovoru s inými. Začína sa prejavovať aj depersonalizácia – strata kontaktu so sebou 

a s vlastnými životnými hodnotami a cieľmi. Prichádza prázdnota a pocity zúfalstva zo 

zlyhania a dopad „až na dno“. Potreba zmysluplnosti života je zúfalo neuspokojená. 

V záverečnej etape učiteľ prežíva depresie – zúfalstvo z poznania, že nič nefunguje, človek sa 

ocitá v zmysluprázdnom vákuu. Jeho sebahodnotenie a úcta k sebe klesá k nulovému bodu. 

Nastáva totálne vyčerpanie – fyzické, emocionálne a mentálne. Vyčerpanie všetkých zásob 

energie a zdrojov motivácie.   

Kebza a Šolcová (2003) vo svojej štúdii uvádzajú štyri základné fázy syndrómu 

vyhorenia. Podstatou prvej fázy je prvotné nadšenie a zaujatie pre vec, spojené 

s dlhotrvajúcim preťažovaním. V druhej fáze sa postupne objavuje psychické a čiastočne 
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i fyzické vyčerpanie, v tretej nastupujú počiatky dehumanizovanej percepcie okolia ako 

obranného mechanizmu pred ďalším vyčerpaním. V konečnej štvrtej etape prevažuje totálne 

vyčerpanie, negativizmus, nezáujem a ľahostajnosť.   

 

1.5 Príčiny syndrómu vyhorenia u učiteľov 

Najviac sú syndrómom vyhorenia ohrození učitelia, ktorí sú k sebe príliš tvrdí. 

K rizikovým faktorom patria permanentné pochybnosti o sebe samých. Ďalej k nim patrí 

strach z nezvládnutia určitých nárokov, a to buď osobnej alebo pracovnej povahy. Nesmieme 

zabudnúť ani na veľmi rozšírenú tendenciu rozčuľovať sa namiesto dlhodobého dobíjania 

rezerv. Permanentná nervozita alebo hektickosť dotyčným nedovoľuje, aby sa duševne 

uvoľnili. V ťažkých krízach sa títo ľudia dokonca obávajú stavu pokoja, len aby sa nemuseli 

zastaviť a prehodnotiť svoj problém v celej jeho beznádejnosti a utrpenej strate. U mnohých   

ľudí prevláda predstava, že musia fungovať, akoby sa nič nestalo (Kallwass 2007).  

 Prủcha (2009) vidí príčiny stresu učiteľov, a tým vlastne aj vyhorievania, najmä v 

problémoch súvisiacich s výkonom učiteľskej profesie, podľa ktorých hlavným zdrojom sú 

podľa empirických výskumov žiaci so zlými postojmi k práci a vyrušujúci. Ďalej spomína 

rýchle zmeny vzdelávacích projektov a organizáciu školy, zlé pracovné podmienky vrátane 

osobných vyhliadok na zlepšenie postavenia v práci. Nepriaznivo pôsobí aj časový tlak 

a konflikty s kolegami a pocit, že spoločnosť nedoceňuje prácu učiteľa. Ak je učiteľ pod 

vplyvom stresu, znižuje to kvalitu jeho výkonu tým, že stráca motiváciu, a zhoršujú sa jeho 

vzťahy so žiakmi v triede. Podľa výskumov značná časť učiteľov prežíva veľmi často stres. 

Pre boj proti nemu je dôležité odstraňovať jeho príčiny, pokiaľ je to možné, používať rôzne 

relaxačné techniky a brániť sa burn-out efektu. 

  Rizikovým faktorom syndrómu vyhorenia je v prvom rade samotný život v súčasnej 

civilizovanej spoločnosti s neustále rastúcim životným tempom a rastúcimi nárokmi na 

človeka. U učiteľov možno taktiež pozorovať vysoké až nadmerné požiadavky na výkon, 

nízku autonómiu pracovnej činnosti a monotónnosť práce. Najmä u začínajúcich učiteľov je 

to vysoký pracovný entuziazmus, angažovanosť a zaujatie pre vec. Rizikovým bodom je aj 

pôvodne vysoká empatia, obetavosť a záujem o druhých. Ohrození sú aj učitelia, ktorí 

nevedia relaxovať a vyskytujú sa u nich úzkostné, fobické a obsedantné rysy (Kebza, Šolcová 

2003). 

 Podľa Miškolciovej (2008) pri pokuse charakterizovať záťaž učiteľov prostredníctvom 

objektívne identifikovateľných atribútov sociálneho prostredia, či zdrojov stresových situácií, 

narážame na problém ich úplnosti. Vytvorenie úplnej klasifikácie týchto faktorov je 

komplikované hlavne skutočnosťou, že pri vzniku psychickej záťaže sú významné nielen 

objektívne vlastnosti vonkajšieho prostredia, ale tiež subjektívne hodnotenie ich významu pre 

určitú osobnosť. Zdroje psychickej záťaže tak vytvárajú len potenciálne podmienky zvyšujúce 

štatistickú pravdepodobnosť výskytu stresu, samé o sebe však nemusia zákonite viesť ku 

vzniku stresu, hlavne vtedy, ak sú tieto hodnotené ako neohrozujúce. 

 Mlčák (2000) uvádza inú klasifikáciu zdrojov učiteľského stresu, ktoré logicky triedi 

podľa interakčných oblastí v činnosti učiteľa. Ako prvú opisuje interakciu učiteľ – učivo 

(prílišná náročnosť učiva, ťažkosti so sprostredkovaním, nedostatok učebníc...). Následne 

uvádza interakciu učiteľ – žiaci (negatívne postoje žiakov ku školskej práci, problémy 

s disciplínou, uplatňovanie individuálneho prístupu, agresivita žiakov, výchovné problémy, 

poruchy správania, rozdielna úroveň žiakov v triede...). Nemenej dôležitý vplyv má 

pedagogický zbor v interakcii s učiteľom (nedostatok sociálnej opory, absencia priateľskej 

atmosféry, nedostatok  spolupráce atď.). V interakcii učiteľa so školou sú rizikovými faktormi 
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najmä nezodpovedajúci plat, nedostatok času na prípravu, nemožnosť experimentovať, 

nerešpektovanie aprobácie, nízka spoluúčasť na rozhodovaní, nadbytok administratívnej 

práce, neefektívne pracovné porady, príliš početné triedy, časté suplovanie, nadúväzok 

a podobne. Zo strany rodičov môže ísť o nezáujem o prospech a správanie žiakov, prílišná 

kritickosť rodičov a nedostatok ich uznania, neochota spolupracovať a iné nepriaznivé 

faktory.       

 Významná je aj skutočnosť, že výkon tejto profesie, ktorá je relatívne veľkou časťou 

učiteľov vnímaná ako záťažová, sa odohráva v prostredí vysoko feminizovaných inštitúcií. 

Výsledky rôznymi autormi realizovaných výskumov prinášajú dôkazy celkovo vyššieho 

pracovného zaťaženia žien v porovnaní s mužmi (Miškolciová 2008).   

 Podľa väčšiny autorov kľúčovým faktorom, ktorý ovplyvňuje rezistenciu učiteľa voči 

negatívnym účinkom stresu, je pokladaná osobnosť jedinca. Za kľúčový vonkajší, sociálne 

založený faktor je pokladaná sociálna opora, teda systém sociálnych vzťahov a väzieb, ktoré 

človek jednak produkuje vo vzťahu k okoliu a jednak z toho okolia prijíma (Kallwass 2007).    

 

1.6 Výsledky niektorých výskumov zaoberajúcich sa výskytom vyhorenia v učiteľskej 

profesii  

 V rámci štátov Európskej Únie uskutočnila organizácia ETUCE (European Trade 

Union Committee for Education) v roku 2007 sériu konferencií. Tieto stretnutia boli 

zamerané na zlepšenie odbornej vedomosti zástupcov učiteľských profesijných organizácií o 

príčinách stresu v učiteľskom povolaní. Súčasťou bol i výskum pracovného stresu učiteľov, 

ktorého realizácia bola vykonaná v 27 európskych krajinách. Výsledok tohto výskumu bola 

identifikácia stresorov v rámci učiteľského povolania. Výsledky výskumu ukazujú, že faktory 

stresu učiteľov na pracovisku majú priame spojenie s organizáciou a procesmi práce a tiež 

podmienkami a prostredím práce (pracovná náplň, intenzita práce, vzrastajúca veľkosť triedy 

na učiteľa a nevhodný školský manažment). Najvýraznejšími prejavmi stresu respondenti 

označili depresiu, vyčerpanosť, prejavy syndrómu vyhorenia a kardiovaskulárne problémy 

(Černá, Gergelová 2008).  

  Realizované výskumy skúmali jav vyhorenia aj na základe typu školy, veku 

respondenta, pohlavia, dĺžky praxe ako aj v miere spokojnosti v pedagogickom kolektíve. 

V praxi pri vzorke 94 učiteľoch bola zistená celková miera vyhorenia priemerne 25, 66, čo 

možno považovať za stav nie problematický, ale s varovnými signálmi. Najvyššiu mieru 

vyhorenia možno badať u učiteľov gymnázií. Druhou skupinou s najvyššou mierou vyhorenia 

sú ženy – učiteľky na základných školách. Výskyt vyhorenia takisto stúpa aj s vekom a rokmi 

prežitými v učiteľskej profesii. Výsledky potvrdili, že vyhorenie je nižšie v kolektíve s dobrou 

atmosférou. Podľa iných výskumov faktory spôsobujúce vyhorenia sú najmä nedostatky 

v riadení a štruktúre organizácii, nedostatočné priestory, neprimeraný hluk, neprimerané 

osvetlenie a zlá klíma. V súčasnosti je to aj neprimeraný počet problémových žiakov, 

narušená komunikácia a kooperácia v učiteľskom zbore a nedostatok vzájomnej podpory 

(Kolibárová 2012). 

 Iné výskumy zaoberajúce sa syndrómom vyhorenia zistili vzťah vyhorenia k 

neuroticite, čiže respondenti s vyššou úrovňou neuroticity vykazovali vyššiu mieru vyhorenia. 

V celej výskumnej vzorke celková úroveň hardiness kladne koreluje s extraverziou, 

otvorenosťou, prívetivosťou a svedomitosťou. Nepreukázal sa štatisticky významný rozdiel 

medzi učiteľmi 1-4 ročníka a učiteľmi 5-8 ročníka ani v jednej oblasti vyhorenia (kognitívna, 

citová, telesná, sociálna, celková), zatiaľ ešte nebolo realizované porovnanie výskumom 

zistených výsledkov s populačnými normami v rámci položiek jednotlivých dotazníkov. 
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Viacerí autori sa však zhodli na probléme, ktorý sprevádza skúmanie vyhorenia v učiteľstve. 

Keďže vypĺňanie súboru dotazníkov ja dobrovoľné, dovoľujeme si tvrdiť, že výsledky nie sú 

dostatočne objektívne. Práve učitelia, ktorí sa cítia v práci preťažení, stresovaní, spoločensky 

nedocenení, pretrvávajú v nich negatívne nálady, pocity a depresie, sú vyhorní, nesiahnu 

dobrovoľne po vyplnení týchto dotazníkov, čo môže výrazne ovplyvniť a skresliť výsledky 

merania (Miškolciová 2009).           

 

ZÁVER 

 Poslanie učiteľa nepochybne patrí medzi profesie ohrozené výskytom syndrómu 

vyhorenia. Ako jedno z mnohých je zamerané na priamy kontakt s ľuďmi, čo ho zaraďuje 

medzi rizikové povolania. Osoba učiteľa je v značnej miere vystavená tlakom z viacerých 

oblastí. Burn-out efekt alebo syndróm vyhorenia môžeme vo všeobecnosti opísať ako 

dôsledok pôsobenia permanentného stresu na učiteľa. Je to stav úplného vyčerpania 

organizmu vyznačujúci sa nezáujmom o doterajšiu aktivitu učiteľa a straty zmyslu života. 

Zväčša je možné pozorovať štyri základné etapy burn-out efektu. Po vysokom prvotnom 

nadšení prichádza sústavné preťaženie a následne pokusy o zmiernenie situácie. V poslednej 

fáze sa dostaví absolútne vyčerpanie, negativizmus a ľahostajnosť.  

Podľa výskumov sú najviac ohrozené ženy – učiteľky vykonávajúce prácu na 

základných školách. Z hľadiska veku sú pochopiteľne ohrozené staršie ročníky. Osoby 

náchylné k neuroticizmu sú taktiež vo vyššej miere ohrození vyhorením. Osoby trpiace burn-

out syndrómom pociťujú príznaky ako depresia, kardiovaskulárne problémy a celkovú 

vyčerpanosť. Týmto príznakom by sme mali venovať zvýšenú pozornosť a usilovať sa o ich 

elimináciu.        

Sme si vedomí, že sme nie celkom dostatočne opísali jednotlivé pojmy a spojitosti 

v súvislosti s témou práce, no pre dodržanie predpísaného rozsahu práce bolo nutné niektoré 

časti spomenúť len heslovite. V budúcnosti vidíme možnosť hlbšieho spracovania témy 

syndrómu vyhorenia, napríklad spôsobov zvládania stresu u učiteľov a prevencie pred burn-

out efektom. 
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