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PROFESII 
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Abstrakt 
 

Cieľom výskumu bolo zistiť hlavné zdroje stresu u učiteľov a učiteliek pôsobiacich na 
základných školách, ďalej používanie zvládacích stratégií, a tiež rodové rozdiely v preferencii 
konkrétnych zvládacích stratégií v učiteľskej profesii.  

Výskumu sa zúčastnilo 80 respondentov vo veku 25-64 rokov. Dĺžka pedagogickej 
praxe sa pohybovala od 1 do 40 rokov. Výsledky výskumu ukázali, že hlavnými zdrojmi 
stresu v rámci učiteľskej profesie sú nároky na psychiku, nízky plat, časový tlak, nedocenenie 
práce učiteľa, časté zmeny vzdelávacích projektov a organizácie školy a ďalšie. Vo 
všeobecnosti v rámci zvládacích stratégií najčastejšie využívali pozitívne stratégie. Zistené 
boli rodové rozdiely v preferencii konkrétnych stratégií zvládania. 
 
Kľúčové slová: stres, zdroje stresu, stratégie zvládania, učiteľská profesia 
 
Abstract 
 

The aim of this research was to find the main sources of stress of teachers, who are 
employed in elementary schools, also using the coping strategies, as well as the gender 
differencies in preference of concrete coping strategies in teaching profession.  

On this research participated 80 respondents aged 25-64 years. Length of teachers’ 
practice ranged from 10 to 40 years. The results have been shown that the main sources of 
stress within the teaching profession is demands of psyche, low salary, time pressure, 
underestimation of the teacher’s work, the frequent changes in educational projects and school 
organization and others. In generall, the positive strategies have been used the most frequently 
within a coping strategies. It has been found that are gender differences in preference for 
concrete coping strategies. 
 
Keywords: stress, sources of stress, coping strategies, teaching profession 
 
 

1. ÚVOD 
 
Slovo stres a neustále opakovanie „som v strese“ sa stalo súčasťou života každého z 

nás. Často krát ide o rôzne neočakávané situácie, komplikácie, problémy, či sklamania. A 
hoci sa konfrontácii s nimi len ťažko vyhneme, dôležité je najmä to, ako im dokážeme čeliť 
a vyrovnať sa s nimi.  

A práve zvládanie takýchto záťažových situácii sa stalo predmetom bádania 
odborníkov z rôznych oblastí. Vedci sa po celé tie roky snažili túto oblasť zvládania záťaže, 
čo najviac sprehľadniť, kategorizovať, a tak ju sprístupniť nielen odborníkom, ale aj laickej 
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verejnosti. V samotnej psychológii má táto problematika vyše storočnú tradíciu, avšak na 
aktuálnosti nestráca ani po toľkých rokoch bádania, práve naopak. Zistenia, ktoré prináša, 
umožňujú ľuďom lepšie sa prispôsobiť a ľahšie sa učiť „umeniu prežiť“ v tomto 
pretechnizovanom svete. 

V súčasnej dobe sa k najstresujúcejšiemu prostrediu nepochybne zaradzuje pracovné 
prostredie, v ktorom dospelý človek trávi podstatnú časť svojho života. Musí sa vyrovnať ako 
s časovým, tak aj psychosociálnym tlakom. Konflikty so spolupracovníkmi, nadriadenými, 
zvýšené požiadavky na výkon, vyššia zodpovednosť, časová náročnosť, či monotónnosť práce 
sú súčasťou každého povolania a považujú sa za hlavné zdroje stresu. 
Prezentovaný výskum prináša zistenia týkajúce sa zdrojov stresu a stratégií zvládania 
v učiteľskej profesii, ktorá sa dnes oprávnene považuje za jedno z najstresujúcejších povolaní, 
čo dokazujú aj viaceré zahraničné, či domáce výskumy zaoberajúce sa touto problematikou 
(porovnaj napríklad McCarthy a kol., 2010; Hodáčová a kol., 2007; Steyn a Kamper, 2006). 
 

2. STRES 
 
2.1. Definovanie pojmov stres a zdroje stresu 

 
Zatiaľ čo pod pojmom „stres“ rozumieme vnútorne ťažkú, ťaživú situáciu, tak 

podnety, podmienky, či okolnosti, ktoré na človeka vplývajú a privádzajú ho do nepriaznivej 
situácie označujeme ako „stresory“ (Křivohlavý, 1994). Cungi (2001, s. 20) uvádza: „Stresor 
je situácia, ktorej je jedinec vystavený, a aby jej mohol čeliť, potrebuje sa na ňu adaptovať.“ 
Rule a Nesdale (1976, podľa Křivohlavý, 1994) uvádzajú rozdelenie stresorov na primárne, 
teda na organizmus priamo pôsobiace stresory a sekundárne stresory, ktoré pri činnosti kladú 
do cesty prekážky. Stresory možno ďalej deliť napríklad na fyzické, duševné. Dôležitú úlohu 
zohrávajú aj sociálne stresory, či zdravotný stav človeka. Tieto stresory sa navzájom 
ovplyvňujú a spolupôsobia.  

Kyriacou a Sutcliffe (1977) definujú „učiteľský stres“ ako stav negatívneho 
emocionálneho prežívania učiteľa, ktorý je spôsobený vnímaním či hodnotením ich 
pracovných podmienok, avšak Wilhelm, Dewhurst-Savellis a Parker (2000) upozorňujú na to, 
že táto definícia podceňuje dôležitosť individuálnych rozdielov vo vnímaní týchto 
podmienok. Inými slovami, hoci sa určité aspekty výučby nachádzajú na každej škole, ktoré 
môžu byť príčinou vzniku stresu u učiteľa (napríklad triedy s veľkým počtom žiakov, 
množstvo učebných aj mimo výučbových povinností, nízky plat a pod.), nemožno zabúdať na 
skutočnosť, že učiteľovo vnímanie nárokov a možností je dôležitým determinantom toho, či 
bude alebo nebude prežívať stres. Kyriacou (2001) v súvislosti s tým neskôr dopĺňa, že 
„učiteľský stres“ predstavuje komplex interakcií medzi copingovými mechanizmami, 
osobnostnými črtami a prostredím, ktoré sú vo vzájomnom vzťahu.  

V mnohých výskumoch možno nájsť výpočet rôznych zdrojov stresu. Často 
uvádzanými sú: administratívna práca, neadekvátne finančné ohodnotenie, udržiavanie 
disciplíny v triede, zlé správanie sa žiakov, časový tlak, zlé pracovné a podmienky, 
problémoví rodičia a pod. Austin, Shah a Muncer (2005) zistili, že hlavným zdrojom stresu 
učiteľov v Anglicku patrili: časový manažment, nedisciplinovanosť a nízka motivácia 
študentov. Uvedené štúdie boli zároveň inšpiráciou pre realizovanie prezentovaného výskumu 
a východiskom pri konštrukcii autorského dotazníka na zisťovanie stresorov v profesii 
učiteľa. 
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3. STRATÉGIE ZVLÁDANIE 
 

3.1 Vymedzenie pojmu coping (zvládanie) a kategorizácia stratégií 
zvládania 

 
Lazarus a Folkmanová (1984, s. 141) definujú zvládanie (coping) ako „súbor 

kognitívnych a behaviorálnych snažení zameraných na zvládnutie, redukovanie alebo 
tolerovanie vnútorných a vonkajších požiadaviek, ktoré ohrozujú alebo prevyšujú zdroje 
indivídua.“ Copingové stratégie delia na: stratégie zamerané na problém (problem-focused 
coping) a na emócie (emocion-focused coping). Kyriacou (2001) uvádza vlastnú 
kategorizáciu, pričom pomenovania stratégií predstavujú synonymá k vyššie spomenutým, 
a to: priama akcia (direct action coping) a „utišujúca“ stratégia (palliative coping). Prvá z nich 
je považovaná za efektívnejšiu, avšak autor zároveň upozorňuje na to, že existujú situácie, 
ktoré si vyžadujú využitie paliatívnej stratégie, ktorá je zameraná na zmiernenie negatívnych 
pocitov spojených so stresom. Austin a kol. (2005) zistili, že copingové stratégie ako únikové 
tendencie, preberanie zodpovednosti a nekontrolovaná agresia boli učiteľmi považované ako 
negatívne alebo neefektívne spôsoby redukcie stresu. Za efektívnu stratégiu označili cvičenie, 
a to najmä učitelia s nižšou úrovňou stresu. 

Autori dotazníka SVF (Stratégie zvládania stresu; Stressverarbeitungsfragebogen) 
Janke a Erdmanová (2003), ktorý sme použili za účelom získania údajov o preferencii 
zvládacích stratégií v prezentovanom výskume, ich rozdeľujú do 13 samostatných stratégií. 
Zároveň uvedieme aj ich stručné charakteristiky. 

Pozitívne stratégie - k nim zaradzujú:  
  (1) Stratégie  podhodnocovania   a   (2)  devalvácie  viny  -  ide   o   prehodnocovanie   alebo 
        znižovanie   dôležitosti   stresora    a    prežívaného    stresu.    Človek    vlastné    reakcie  
        podhodnocuje, odmieta prevziať vlastnú zodpovednosť za záťaž. 
  (3) Stratégie  odklonu - ide  o  konanie zamerané na odklon od  záťažovej situácie, vyvolanie  
        takých  psychických   stavov,  ktoré   stres   zmierňujú,  a  tiež  príklon   k   alternatívnym  
        situáciám.  
  (4) Náhradné uspokojenie v tomto prípade predstavuje tendenciu ku konaniu zameranému na  
        kladné so stresom nezlučiteľné city. 

K pozitívnym stratégiám autori zaradzujú aj stratégie kontroly, ktoré predstavujú 
konštruktívne snahy o zvládanie záťaže. Konkrétne: 
  (5) Kontrola situácie - snaha  získať  kontrolu  nad  situáciou  a obsahuje  nasledovné  kroky:  
        analýza  aktuálnej  situácie,  jej vzniku, plánovanie  zlepšenia  stavu  a aktívny  zásah  do  
        situácie, 
  (6) Kontrola reakcií - zamedzenie vzniku vzrušenia, resp. odolávať vzniknutému vzrušeniu, 
  (7) Pozitívna sebainštrukcia  -  zahŕňa: pozitívne  postoje,  myšlienky zvyšujúce  sebadôveru,  
        ktorými si jedinec dodáva odvahu v záťažových situáciách. 

Negatívne stratégie - ide skôr o nepriaznivé, stres posilňujúce stratégie a patria k nim: 
  (8) Únikové  tendencie - maladaptívny  spôsob  zvládania  stresu, charakterizovaný zníženou  
        schopnosťou mu čeliť, 
  (9) Perseverácia - neschopnosť  odpútať  svoju  myseľ od prežívanej záťaže, ktorá podporuje  
        a predlžuje jej pôsobenie,  
(10) Rezignácia - pocit vlastnej bezmocnosti a pocity beznádeje, 
(11) Sebaobviňovanie - v súvislosti so záťažou predstavuje sklon  ku skľúčenosti  
       a prisudzovanie si chýb. 

Zriedka sa vyskytujúce stratégie - po zohľadnení kontextu ich možno priradiť buď k 
pozitívnym alebo negatívnym stratégiám: 
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(12) Potreba  sociálnej  opory - nadväzovanie  kontaktu  s  druhou osobou  počas  stresu,  aby  
        získal podporu. 
(13) Vyhýbanie sa - záťaži a zamedzenie vzniku obdobnej situácii. 
 

3.2  Rodové rozdiely v copingových stratégiách 
  

Vplyv rodových rozdielov pri voľbe copingových stratégií bolo predmetom štúdia 
viacerých výskumov, avšak napriek tomu sa nedospelo k jednoznačným záverom, dokonca 
boli zistené rôzne protichodné výsledky. Uvedieme niektoré z nich, v ktorých bol rozdiel 
z hľadiska rodu preukázaný.  

Arthur a Hiebert (1994) vo svojich štúdiách poukázali na významné rozdiely 
v používaní copingových stratégií ako u mužov, tak aj u žien. Konkrétne, muži inklinujú 
k problémovo orientovaným stratégiám a ženy k stratégiám orientovaným na emócie. 
Rozdiely sú podľa nich spôsobené hlavne vplyvom odlišných záťažových situácií a prístupom 
k stresovým situáciám a ich interpretovaniu. V štúdii Baumgartnera a Frankovského (1997) 
u žien prevažuje výraznejšia orientácia na hľadanie sociálnej opory, kým muži siahajú 
po únikových reakciách.  

Od autorov Jankeho a Erdmanovej (2003) pochádza zistenie, že ženy preferujú 
nasledovné stratégie: potreba sociálnej opory, úniková tendencia, perseverácia, rezignácia, 
sebaobviňovanie, náhradné uspokojovanie a vyhýbanie sa a vyššie skórujú v negatívnych 
stratégiách. U mužov ide o tieto stratégie: podhodnotenie a odmietanie viny.  

Vo všeobecnosti môžeme teda povedať, že ženy majú sklon používať stratégie 
zamerané na modifikáciu emocionálnej odpovede, u mužov sú to skôr problémovo 
orientované copingové stratégie, pričom za určitých okolností môže dôjsť k zmenám (Matud, 
2004). 

Na základe výsledkov predchádzajúcich výskumov a teoretických predpokladov 
uvedených v teoretickej časti, boli formulované nasledujúce hypotézy: 
 
H1: Predpokladáme, že za najviac stresujúce faktory budú učitelia a učiteľky považovať 
nedisciplinovanosť žiakov, časový tlak, nízku prestíž, nízky plat, nároky na psychiku. 
 
H2: Predpokladáme existenciu rozdielov v preferencii stratégii zvládania u učiteliek, ktoré 
budú v porovnaní s učiteľmi častejšie využívať stratégie - kontrola reakcií, sociálna opora, 
náhradné uspokojenie. 
 

4. METÓDA 
 

4.1 Výskumná vzorka 
 

Výskumný súbor pozostával z 80 pedagógov (40 žien a 40 mužov) pôsobiacich na 6 
základných školách v Staroľubovnianskom okrese, konkrétne išlo o 3 mestské školy a 3 školy 
fungujúce vo väčšej obci. Vekové rozpätie respondentov bolo od 25 do 64 rokov, pričom 
priemerný vek predstavuje 41,75 rokov. Dĺžka učiteľskej praxe sa pohybovala od 1 do 40 
rokov, s priemernou dĺžkou 17,13 rokov. 

Respondentom boli dotazníky doručené sprostredkovane. Tie boli po dohode s 
vedením školy rozdané vedúcim pracovníkom danej školy učiteľom a učiteľkám, spolu 
s podrobnými informáciami o spôsobe ich vypĺňania. Zber údajov prebiehal v mesiaci február 
2011. Návratnosť dotazníkov bola 100%. 
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4.2 Výskumné nástroje 
 

Vo výskume boli použité dva dotazníky, a to: autorský dotazník „Stresory“ na 
zisťovanie hlavných zdrojov stresu, ktorý bol vytvorený pre účely prezentovaného výskumu 
a dotazník na skúmanie stratégií zvládania záťaže (SVF 78).  
 

Autorský dotazník s názvom „Stresory“ obsahuje 24 položiek (stresorov), ktoré boli 
zosumarizované na základe výsledkov viacerých výskumov zdrojov stresu (napríklad Paulík, 
1998; Kyriacou, 2001; Austin a kol., 2005; McCarthy a kol., 2010) skúmajúcich danú 
problematiku. Úlohou respondentov bolo zoradiť tieto stresory do poradia podľa toho, ktorý 
z uvedených ich najviac stresuje (1) až po ten, ktorý ich stresuje najmenej alebo vôbec (24). 
Dotazník SVF 78 predstavuje skrátenú verziu dotazníka SVF 120 autorov Janke a 
Erdmannovej (2003). Ide o sebaposudzovací inventár prostredníctvom, ktorého je možné 
zistiť variabilitu spôsobov, ktoré si jedinec vyberá pri spracovávaní a zvládaní záťažových 
situácii. Pozostáva z 13 škál, ktoré zároveň predstavujú  jednotlivé stratégie zvládania a ktoré 
boli stručne charakterizované v rámci teoretických východísk. Ide o tieto stratégie: (1) 
podhodnotenie, (2) odmietanie viny, (3) odklon, (4) náhradné uspokojenie, (5) kontrola 
situácie, (6) kontrola reakcií, (7) pozitívne sebainštrukcie, (8) potreba sociálnej opory, (9) 
vyhýbanie sa, (10) úniková tendencia, (11) perseverácia, (12) rezignácia, (13) 
sebaobviňovanie.  

Dotazník pozostáva zo 78 položiek, na ktoré respondenti odpovedajú pomocou 5-
bodovej stupnice (1 = „vôbec nie“, 2 = „skôr nie“, 3 = „možno“, 4 = „pravdepodobne“, 5 = 
„veľmi pravdepodobne“) na základe najviac zodpovedajúceho spôsobu reagovania v 
situáciách, kedy sa cítia rozrušení, poškodení alebo vyvedení z miery. Príkladom je položka 
č.1: „...snažím sa sústrediť svoje myšlienky na niečo iné.“, ktorá patrí  ku škále odklon. Hrubé 
skóre jednotlivých škál je maximálne 24 bodov. To sa následne prevádza na T-skóre pomocou 
tabuliek, ktoré sú vytvorené samostatne pre mužov a ženy. Hodnota koeficientov vnútornej 
konzistencie pre dané škály (Cronbachova alfa) bola v rozmedzí 0,8-0,87. 
 

5. VÝSLEDKY A INTERPRETÁCIA 
 

Na overenie prvej hypotézy sme použili údaje nadobudnuté prostredníctvom dotazníka 
„Stresory“. Cieľom bolo zistiť, ktoré stresory považujú učitelia a učiteľky za najviac 
stresujúce pri výkone ich povolania, a tiež či sa bude toto poradie stresorov meniť v závislosti 
od pohlavia. Nasledujúca tabuľka uvádza poradie stresorov, ktoré učitelia a učiteľky označili 
na jednej z prvých piatich pozícií daného dotazníka. 
 
Tabuľka 1 
Frekvencia výskytu jednotlivých stresorov u učiteľov a učiteliek (N=80) 

Poradie Stresory Počet 

1 Nároky na psychiku (neustále sledovanie, hodnotenie situácie...) 36 
2 Nízky plat 29 
3 Časový tlak 28 
4 Nedocenenie práce učiteľa 25 
5 Časté zmeny vzdelávacích projektov a organizácie školy 24 
6 Nízke spoločenské postavenie a prestíž 22 
7 Zodpovednosť za bezpečnosť a zdravie iných 18 
8 Pribúdajúci počet žiakov s poruchami učenia v bežných triedach 17 
9 Nedisciplinovanosť žiakov 16 
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Z vyššie uvedených výsledkov vyplýva, že učitelia a učiteľky za najviac stresujúce 
faktory považujú: nároky na psychiku, nízky plat, časový tlak, nedocenenie práce učiteľa 
a časté zmeny vzdelávacích projektov a organizácie školy. Najmenej stresujúco na nich 
pôsobí: nízka možnosť profesionálneho rastu, nízka možnosť využitia inovatívnych metód, 
problémoví rodičia, používanie mobilov žiakmi na hodinách a nároky na improvizáciu. 
Zaujímalo nás tiež, či sa toto poradie bude líšiť v závislosti od pohlavia. Respondentov sme 
rozdelili do dvoch skupín (40 učiteľov a 40 učiteliek) a opäť sme zostavili poradie 
jednotlivých stresorov na základe najčastejšie uvádzaných odpovedí v rozpätí 1. - 5. pozície. 
U učiteliek bolo zistené takéto poradie prvých piatich stresorov: 1. nároky na psychiku, 2. 
časový tlak, 3. nízke spoločenské postavenie a prestíž, rovnako aj nízky plat, 4. chýbajúci 
rešpekt voči osobe učiteľa zo strany verejnosti a 5. nedocenenie práce učiteľa. U učiteľov 
bolo usporiadanie stresorov nasledovné: 1. nároky na psychiku, 2. časté zmeny vzdelávacích 
projektov, 3. nízky plat, rovnako aj nedocenenie práce učiteľa, 4. financovanie prevádzky 
škôl, a tiež časový tlak, 5. nezáujem zo strany žiakov. Na základe uvedeného môžeme 
konštatovať, že tak učiteľky ako aj učitelia za najčastejšie sa vyskytujúci zdroj stresu 
považujú nároky na psychiku. Na prvých piatich pozíciách sa u oboch pohlaví nachádzal aj 
časový tlak, nízky plat a nedocenenie práce učiteľa. Nadobudnuté výsledky korešpondujú so 
zisteniami iných autorov (porovnaj napríklad Aišmanová a kol., 2010; Hodáčová a kol., 2007; 
Steyn a Kamper, 2006; Austin a kol., 2005; Kyriacou, 2001; Wilhelm a kol., 2000; Chaplain, 
1995), ktorí rovnako poukázali na prítomnosť uvedených stresorov v práci učiteľov rôznych 
typov škôl. 
 

Ďalším z cieľov bolo zistiť konkrétne zvládacie stratégie, ktoré učitelia a učiteľky 
využívajú najčastejšie, a zároveň overiť rozdiely v používaní týchto stratégií medzi mužmi a 
ženami. Nasledujúca tabuľka ukazuje mieru využívania jednotlivých zvládacích stratégií v 
rámci celého výskumného súboru spolu s ďalšími podstatnými hodnotami deskriptívnej 
štatistiky. Pri vyhodnocovaní sme pracovali s údajmi prevedenými na T-skóre. 
 
Tabuľka 2 
Deskriptívne údaje o miere využívania jednotlivých zvládacích stratégií (N=80) 
 Stratégia Min. Max. Priemer SD 
Podhodnotenie 25 77 55,66 7,88 
Odmietanie viny 31 77 58,06 9,47 
Odklon 30 77 54,85 8,87 
Náhradné uspokojenie 29 70 53,27 9,00 
Kontrola situácie 25 75 51,37 9,14 
Kontrola reakcií 32 68 52,66 7,87 
Pozitívna sebainštrukcia 25 69 47,61 9,43 
Sociálna opora 32 75 52,23 8,73 

10 Nezáujem zo strany žiakov 15 
11 Nízka motivácia žiakov 14 
12 Faktory prostredia 12 
13 Konflikty medzi kolegami 11 
14 Učenie  triedach s veľmi rozdielnou úrovňou žiakov 10 
15 Učenie v triedach s veľkým počtom žiakov 9 
16 Chýbajúca opora zo strany kolegov 8 
17 Používanie mobilov žiakmi na hodinách, Nároky na improvizáciu 7 
18 Problémoví rodičia 4 

19 
Nízka možnosť profesionálneho rastu, Nízka možnosť využitia 
inovatívnych metód na vyučovaní 

3 
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Vyhýbanie sa 37 73 58,07 7,83 
Úniková tendencia 37 75 55,93 7,79 
Perseverácia 25 72 48,72 9,37 
Rezignácia 37 75 52,26 7,78 
Sebaobviňovanie 23 75 48,62      10,11 
POZ 29 75 56,27 8,81 
NEG 37 71 53,06 8,14 

Poznámka: v tabuľke sú zvýraznené názvy a priemery najčastejšie používaných stratégií,  
POZ = pozitívne stratégie, NEG = negatívne stratégie, Min = minimum, Max = maximum, 
SD = štandardná odchýlka 
 

Z tabuľky 2 je zrejmé, že existuje minimálny rozdiel medzi prvou a druhou 
najčastejšie využívanou zvládacou stratégiou. Na základe toho môžeme usúdiť, že učitelia 
a učiteľky pri zvládaní záťaže rovnako často využívajú ako stratégiu odmietania viny, ktorá 
všeobecne patrí k pozitívnym stratégiám, tak aj vyhýbanie sa, ktoré môže byť vzhľadom ku 
kontextu buď pozitívnou alebo negatívnou stratégiou. Najmenej využívanými stratégiami sú: 
pozitívna sebainštrukcia (pozitívna stratégia), perseverácia (negatívna stratégia) a 
sebaobviňovanie (negatívna stratégia). 
 

V súvislosti s rozdielmi v preferencii zvládacích stratégií medzi učiteľmi a učiteľkami 
sme na základe dosiahnutého priemerného T-skóre zistili, že medzi najčastejšie používané 
zvládacie stratégie učiteľov patrí: neutrálna stratégia vyhýbanie sa (M=57,52), ďalej 
negatívna stratégia úniková tendencia (M=56,45) a pozitívna stratégia odmietanie viny 
(M=55,80). Najmenej používanými boli: pozitívna stratégia sebainštrukcia (M=46,50) a 
negatívne stratégie perseverácia (M=47,25) a sebaobviňovanie (M=47,50). 
Učiteľky dosiahli najvyššie priemerné T-skóre v pozitívnej stratégii odmietanie viny 
(M=60,32), v neutrálnej stratégii vyhýbanie sa (M=58,62) a celkovo v pozitívnych stratégiách 
(M=58,07). Rovnako ako aj u učiteľov, najmenej využívanými boli: pozitívna stratégia 
sebainštrukcia (M=48,72) a negatívne stratégie sebaobviňovanie (M=49,75) a perseverácia 
(M=50,20). 
 

Na zisťovanie rodových rozdielov sme využili t-test pre dva nezávislé výbery, pričom 
sme  pracovali s hrubým skóre dosiahnutým v danom dotazníku. Nasledujúca tabuľka uvádza 
výsledky tohto porovnávania, avšak kvôli lepšej prehľadnosti sú uvedené len tie stratégie, vo 
využívaní ktorých bol zaznamenaný štatistický významný rozdiel medzi mužmi a ženami. 
 
Tabuľka 3 
Výsledok t-testu pre rod ako nezávislú premennú a zvládacie stratégie ako závislé premenné  
 M 

muži 
M 
ženy 

F t df sign. 

Podhodnotenie 13,40 11,30   ,271  2,683 78 ,009 
Sociálna opora 12,45 15,70   ,055 -3,341 78 ,001 
Perseverácia 11,42 15,90   ,746 -4,114 78 ,000 
Rezignácia   8,15   9,72   ,191 -2,117 78 ,037 
NEG   9,92 12,04 1,788 -3,242 78 ,002 

Poznámka: M = priemer, F =  kritická hodnota F-testu, t = testové kritérium, df = stupne 
voľnosti, sign. = hladina významnosti 
 

Na základe výsledkov zobrazených v tabuľke 3 sa ženy a muži signifikantne líšili v 
používaní piatich zvládacích stratégií, čo bolo preukázané na 1% a 5% hladine významnosti. 
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Ženy signifikantne častejšie ako muži vykazovali používanie stratégie sociálna opora, 
perseverácia, rezignácia a celkovo negatívne stratégie. Muži zasa signifikantne častejšie 
vykazovali stratégiu podhodnotenie. Vo využívaní zvyšných ôsmych stratégií neboli 
preukázané štatisticky významné rozdiely medzi učiteľmi a učiteľkami. 

Predpoklad formulovaný v druhej hypotéze sme potvrdili len čiastočne, a to konkrétne 
v súvislosti s častejším využívaním stratégie sociálna opora u žien v porovnaní s mužmi. 
Uvedené zistenie je v súlade s výsledkami štúdie Baumgartnera a Frankovského (1997), ktorí 
rovnako dospeli k záveru, že u žien prevažuje výraznejšia orientácia na hľadanie sociálnej 
opory. Výsledky čiastočne korešpondujú aj so zisteniami Janke a Erdmannovej (2003), 
v súvislosti s preferovaním stratégie potreba sociálnej opory, perseverácia, rezignácia, 
a celkovým vyšším skórovaním žien v negatívnych stratégiách. Avšak naše výsledky 
nepotvrdili predpoklad o významných rozdieloch v používaní stratégii náhradné 
uspokojovanie a kontrola reakcií, a to v prospech žien. 
 

6. ZÁVER 
 

Sme si vedomí toho, že uvedené výsledky nemožno zovšeobecniť na celú populáciu 
slovenských učiteľov v dôsledku relatívne malej a nereprezentatívnej vzorky respondentov. 
Realizovaný výskum možno považovať skôr za sondáž v danej problematike, keďže sme 
neskúmali ďalšie možné intervenujúce premenné, ktoré by nepochybne poskytli možnosti 
hlbšej analýzy skúmaného problému. Je potrebné taktiež upozorniť, že v rámci dotazníka SVF 
78, nie sú zohľadnené konkrétne záťažové situácie, ktoré by zodpovedali niektorým 
špecifikám učiteľského povolania, čo mohlo viesť k tomu, že respondent v inventári ponúkol 
odpoveď, ktorá nemusela zodpovedať správaniu sa v školskej situácii. Toto rozšírenie či 
adaptácia dotazníka SVF 78 na školské podmienky by mohlo priniesť zaujímavé výsledky 
a obohatiť tak, aj prípadný ďalší výskum v tejto oblasti.  
Na záver si dovolíme konštatovať, že aj napriek vyššie uvedeným nedostatkom prezentovaný 
výskum priniesol podnetné zistenia a dúfame, že aktivuje záujem a snahy aj ďalších 
odborníkov o hlbšie preskúmanie uvedenej problematiky. 
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