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Jana Lukáčová 
 
Abstrakt 
 

Cieľom výskumu bolo analyzovať rozdiely v kariérovej spokojnosti medzi 
vysokoškolskými učiteľkami a učiteľmi. Výskumný súbor tvorilo 599 žien (vek M = 36.4; SD 
= 11.5) a 547 mužov (vek M = 39.2; SD = 13.6) a bol získaný prostredníctvom elektronického 
zberu údajov z 11 verejných univerzít na Slovensku (návratnosť bola 15.6%). Vo výskume 
bol použitý dotazník Kariérovej spokojnosti (Greenhaus, Parasuraman, Wormley, 1990, α = 
.74). Výsledky preukázali, že aj napriek vyššej objektívnej kariérovej úspešnosti mužov 
(dosahujú vyššie vedecko-pedagogické tituly, častejšie obsadzujú riadiace pozície, vedú viac 
grantov a majú vyšší plat) sú ženy porovnateľne kariérovo spokojné a v istých oblastiach sú 
spokojnejšie ako muži. Preukázalo sa tiež, že až 52% učiteliek a učiteľov sú nespokojní so 
svojím príjmom (vrátane profesorov, ktorí sú na vrchole odbornej kariéry).    
 
Kľúčové slová: kariérová spokojnosť, vysokoškolskí učitelia 
 
Abstract 
 

The aim of the research was to analyze the differences in career satisfaction among 
university female and male teachers. The sample consisted of 599 women (age M = 36.4; SD 
= 11.5) and 547 men (age M = 39.2; SD = 13.6) and it was obtained by electronic data 
collection from 11 public universities in Slovakia (15.6% return rate). In this research 
questionnaire Career satisfaction (Greenhaus, Parasuraman, Wormley, 1990, α = .74) was 
used. The results showed that men achieve higher objective career success than women (they 
achieve higher academical degree, they are more often in executive positions, lead grants and 
they have higher salary), but the women career satisfaction is comparable or higher than 
men´s in the specific domains. The results showed that 52% of teachers are dissatisfied with 
the level of income (including professors on top of their professional career). 
 
Key words: career satisfaction, university teachers 
 
 

1. ÚVOD 
 
Kariérová spokojnosť (KS) vyjadruje globálnu spokojnosť jedinca s jeho 

napredovaním v tak významnej životnej doméne ako je pracovná oblasť. Podľa Greenhausa, 
Parasuramana a Wormleyho (1990) je KS definovaná ako spokojnosť jedincov odvodená 
z vnútorných a vonkajších aspektov ich kariéry, vrátane platu, postupu a možností rozvoja, 
alebo ako: pocity spokojnosti jedinca s jeho alebo jej kariérou ako celkom (Lounsbury, 
Loveland, Sundstrom, Gibson, Drost, Hamrik, 2003, s.287). Kariérová spokojnosť je 
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príbuzným konštruktom s pracovnou spokojnosťou, no tá predstavuje len hodnotenie súčasnej 
práce, nie kariéru ako celok (Arnold, 2005). Kariérová spokojnosť je subjektívnym 
hodnotením kariérového úspechu jedinca. Za objektívne vyjadrenie kariérového úspechu je 
tradične považovaný plat, pozícia v organizácii a moc, postup, hodnosť alebo najvyššie 
dosiahnuté vzdelanie a i. (napr. Bělohlávek, 1994, Judge, Cable, Boudreau, Bretz, 1995, 
Greenhaus, 2003). Jedným z významných prediktorov kariérového úspechu je rod. Vo 
všeobecnosti muži zarábajú lepšie ako ženy a sú významne častejšie povýšení, čo potvrdzujú 
výskumy doma (Filadelfiová, 2007) aj v zahraničí (Ng, Eby, Sorensen, Feldman, 2005, Judge 
a kol., 1995). Podľa Filadelfiovej (2007) je tento trend spôsobený odlišnou kariérou žien, 
ktorá je typická prerušením z dôvodu materstva a dopad na kariéru závisí od dĺžky trvania a 
opakovanosti materskej dovolenky, veku ženy a pod. Prerušenie pracovnej činnosti má 
negatívny vplyv nielen na výšku zárobku žien, ale aj na pracovné zručnosti a kvalifikačný rast 
v porovnaní s kontinuálnym kariérovým napredovaním mužov. Napriek vyššej objektívnej 
úspešnosti mužov sa výskumne nepotvrdil rodový rozdiel v kariérovej spokojnosti (Judge a 
kol., 1995, Ng a kol., 2005, Abele, Spurk, 2009). Menšia úspešnosť žien v porovnaní s mužmi 
je rozšíreným faktom, čo ženám umožňuje uplatňovať nižšie štandardy pri hodnotení svojej 
kariéry. Tým si môžu udržiavať porovnateľnú subjektívnu spokojnosť aj keď sú na nižšej 
pozícii ako muži (Abele, Spurk, 2009).  

Za hlavné kritériá objektívneho akademického kariérového úspechu sú považované: 
hierarchický rebríček vedecko-pedagogických titulov (doc., prof.) a rebríček vedúcich 
funkcií a rozhodovacích pozícií (Szapuová, 2009, s.169). Muži významne častejšie 
obsadzujú vyššie odborné a riadiace pracovné pozície (Filadelfiová, Kiczková, Mosná, 
Szapuová, Zezulová, 2009, Osborn, Rees, Bosch, Ebeling, Hermann, Hilden, 2000, 
Blagojević, Bundule, Burkhardt, Calloni, Ergma, Glover a kol., 2003). Preukazuje sa 
znevýhodnenie pozície žien v akademickej obci v dôsledku ich dvojitej roly zamestnankyne – 
matky: čím vyšší stupienok, tým nižší počet žien, čo naznačuje existenciu skleneného 
stropu (Filadelfiová a kol., 2009, s. 119). Za ďalšie kritérium akademickej kariéry je možné 
považovať úspešné vedenie výskumných grantov. Vedúci grantu je považovaný za odborného 
vodcu danej katedry/inštitútu. Je motivujúcim činiteľom pre ostatných učiteľov, aby 
publikovali a zabezpečuje finančné krytie ich výskumných aktivít (Lukáčová, Búgelová, 
2009). Podla výskumu Lukáčovej (2011) sú vedúci grantu najváženejšími osobami na 
univerzite, za nimi nasledujú profesori s významne menej pozitívnym hodnotením. Členovia 
vedenia univerzity sú hodnotení menej pozitívne ako učitelia vo všeobecnosti (kolegovia 
a kolegyne). Za posledné významné kritérium sme zaradili výšku zárobku učiteľov, ako 
tradičný ukazovateľ objektívneho kariérového úspechu. 

Výskum kariérovej spokojnosti (KS) vysokoškolských učiteľov je v zahraničí menej 
rozšírený v porovnaní s výskumom pracovnej spokojnosti. Výskumný záujem je o vplyv 
kultúrnych odlišností fakúlt (Opp, 1992) a rodu na KS učiteľov (Carr, Ash, Friedman, 
Scaramucci, Barnett, Szalacha a kol., 1998, August, Waltman, 2004). Podla Carra a kol. 
(1998) nie je rozdiel v produktivite a kariérovej spokojnosti medzi mužmi a ženami, ktorí 
nemajú deti. Ženy s deťmi vypovedali, že majú väčšie ťažkosti dosiahnuť akademickú kariéru 
a dostávajú menej inštitucionálnej podpory ako muži s deťmi. Učiteľky – matky vykazujú 
menej publikácií, vnímajú, že ich kariéra stagnuje a preukazujú nižšiu KS v porovnaní s 
mužmi. Podľa autorov štúdie je dôležité zvýšiť inštitucionálnu podporu pre ženy s malými 
deťmi tak, aby mohli rozvíjat svoje výskumné aktivity s mentorskou podporou, znížením 
pracovného úväzku a harmonizovaním pracovných a rodinných aktivít a pod. Podľa 
Augustovej a Waltmanovej (2004) vedie vyťaženosť žien k odchodu z univerzity a znižuje to 
želanú heterogenitu akademickej obce. Mieru KS považujú za kľúčový faktor v prevencii 
odchodu učiteliek (aj učiteľov) z univerzity. Na Slovensku sme sa s podobnými štúdiami 
nestretli. Výskum je orientovaný najma na hodnotenie pracovnej spokojnosti učiteľov 
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na univerzite (Zezulová, 2009, Lukáčová, Búgelová, 2009, Búgelová, Kravčáková, Lukáčová, 
2010, Lukáčová, Búgelová, 2010). V dizertačnej práci (Lukáčová, 2011) sme analyzovali 
kariérovú spokojnosť na menšej vzorke učiteľov (N=507)1 ako je analyzovaná v tomto 
príspevku a preukázali sa rozdiely v KS medzi učiteľmi v prospech žien.  

Miera KS je významným negatívnym prediktorom zvažovania odchodu do iného 
zamestnania. KS je často dôležitejším ukazovateľom budúceho pracovného napredovania ako 
objektívny kariérový úspech (výška platu, vedecko-pedagogický titul, riadiaca funkcia 
a pod.), preto považujeme za potrebné hlbšie analyzovať jednotlivé zložky KS učiteľov. 
Naším cieľom je analyzovať rozdiely v kariérovej spokojnosti medzi vysokoškolskými 
učiteľkami a učiteľmi z celého Slovenska. Predpokladáme, že vysokoškolské učiteľky 
prejavia vyššiu kariérovú spokojnosť ako učitelia napriek tomu, že vo všeobecnosti dosahujú 
nižší objektívny kariérový úspech.  
 

2. METÓDA 
 

2.1 Výskumný súbor 
 

V príspevku analyzujeme údaje od 1146 vysokoškolských učiteliek a učiteľov (včítane 
interných doktorandiek a doktorandov). Z hľadiska rodu ide o porovnateľné zastúpenie 599 
žien (priemerný vek = 36.4; SD = 11.5, min. 23 a max. 69 rokov) a 547 mužov (priemerný 
vek = 39.2; SD = 13.6, min. 23 a max. 77 rokov). Početnosť učiteľov v jednotlivých 
skupinách podľa rodu a pracovného zaradenia je v tabuľke č.1. Preukázalo sa nerovnomerné 
zastúpenie žien a mužov, pričom ženy prevažujú na nižších pozíciách a muži na vyšších. 
 
 
Tab. č.1: Deskripcia výskumného súboru podľa rodu a pracovného zaradenia (% v zátvorke 
vyjadruje podiel mužov a žien v pracovnom zaradení)    
Rod Interní 

doktorandi 
Odborní 
asistenti 

Docenti Profesori Spolu 

Ženy 191 (57%) 316 (56%) 69 (39%) 23 (30%) 599 (52%) 
Muži 143 (43%) 243 (44%) 107 (61%) 54 (70%) 547 (48%) 
Spolu (100%) 334 559 176 77 1146 
 
 

2.2 Výskumný nástroj 
 

Vo výskume sme použili dotazník Kariérovej spokojnosti (Greenhaus, Parasuraman, 
Wormley, 1990). Nástroj pozostáva z 5 položiek zisťujúcich spokojnosť jedinca s jeho 
kariérovým napredovaním (Cronbachova α = .74; ukážka položky: Som spokojný/á 
s úspechom, ktorý som dosiahol/la v mojej kariére) s 5 bodovou odpoveďovou stupnicou 
s rozsahom od 1 (silne nesúhlasím) po 5 (silne súhlasím). Aritmetický priemer odpovedí 
predstavuje celkové skóre kariérovej spokojnosti. Podľa Hofmansa, Driesa a Pepermansa 
(2008) bola táto škála použitá vo viac než 240 štúdiách (napr. Judge a kol., 1995) a je 
považovaná za najlepší dostupný nástroj na meranie KS v literatúre. 
  
 

                                                            
1 Počet respondentov vo výskume k dizertačnej práci sme museli redukovať podľa návratnosti všetkých 
použitých dotazníkov v rámci nášho výskumu (návratnosť 7.3%). 
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2.3  Realizácia výskumu 
 
Výskumné údaje boli získané prostredníctvom elektronického zberu, ktorý trval od 

apríla do augusta 2010. Na základe stratifikovaného výberu 11 verejných univerzít2 podľa 
regiónov Slovenska boli odoslané pozvánky na účasť vo výskume na pracovné e-mailové 
adresy pedagógov a doktorandov. Zapojenie sa do výskumu bolo založené na dobrovoľnosti 
účastníkov a ochote spolupracovať. Návratnosť dotazníkov bola 15.6%.  

Údaje zo škály (jednotlivé položky aj celkové skóre škály) boli normálne rozložené 
(overili sme to testom zošikmenia Skewness). Rozdiely medzi skupinami sme zisťovali 
pomocou t-testov pre nezávislé výbery.  
 

3. VÝSLEDKY 
 

Zisťovali sme, či je rozdiel medzi učiteľkami a učiteľmi v ukazovateľoch objektívneho 
a subjektívneho kariérového úspechu. Výsledky uvádzame v tabuľke č.2. 
 
Tab. č.2: Porovnanie rodových rozdielov v objektívnom a subjektívnom kariérovom úspechu 

 Ženy Muži  
 M SD n M SD n t p 
Pracovné zaradenie 1.87 .76 599 2.13 .91 547 5.23 .000
Vedúca funkcia 1.17 .37 590 1.24 .43 541 3.04 .002
Vedenie grantu 1.61 .95 586 1.91 1.10 531 4.95 .000
Výška zárobku 2.22 1.06 564 2.58 1.23 505 5.08 .000
Kariérová spokojnosť 3.47 .63 599 3.40 .68 547 -1.97 .050

Pozn. M – priemer, SD – smerodajná odchýlka, n – počet respondentov v podsúbore. Pre 
pracovné zaradenie platí: 1 = doktorandi, 4 = profesori. Pre vedúcu funkciu: 1= nevykonával 
vedúcu funkciu, 2- vykonával vedúcu funkciu. Pre vedenie grantu: 1= žiaden grant, 4 = viac 
grantov. Zárobok je kategorizovaný od 1 do 7: 1= do 500€, 7=1501€ a viac. Pre kariérovú 
spokojnosť platí: 1 = silne nespokojný/á, 5 = silne spokojný/á. 

 
Významný rodový rozdiel sa preukázal vo všetkých meraných ukazovateľoch 

objektívneho kariérového úspechu na univerzite. Potvrdila sa štatistická významnosť rozdielu 
mužov a žien v dosahovaní vedecko-pedagogických titulov v prospech mužov (ako sme už 
opísali v tabuľke č.1). Muži častejšie vykonávajú vedúcu funkciu ako ženy, významne 
častejšie vedú vedecko-výskumné granty a zarábajú viac peňazí. Rozdiel v subjektívnom 
kariérovom úspechu je na hranici so štatistickou významnosťou, no ide o opačný smer. Ženy 
sa javia kariérovo spokojnejšie. Tento vzťah sme analyzovali hlbšie rozdelením učiteliek a 
učiteľov do kategórií doktorandi, odborní asistenti, docenti a profesori.  
 V jednotlivých doménach kariérovej spokojnosti, ani v globálnej spokojnosti, sa 
rozdiel medzi doktorandkami a doktorandmi nepreukázal (tab. č.3).  
 
 
Tab. č.3: Porovnanie rodových rozdielov v kariérovej spokojnosti medzi doktorandkami (n = 
191) a doktorandmi (n =143) 
 
                                                            
2 Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita 
v Košiciach Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Žilinská univerzita 
v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre, Ekonomická univerzita v Bratislave, Komenského univerzita v Bratislave. 
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 Ženy Muži  
 M SD M SD t p 
1. Som spokojný/á s úspechom, ktorý som 
dosiahol/la v mojej kariére 3.61 .85 3.51 .93 -1.04 .299 
2. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a na ceste k splneniu mojich celkových 
kariérových cieľov. 3.55 .86 3.50 .92 -.54 .588 
3. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov 
týkajúcich sa výšky príjmu. 3.01 1.06 2.78 1.04 -1.91 .057 
4. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k mojim cieľom na postup 
v zamestnaní. 3.47 .89 3.33 1.02 -1.31 .190 
5. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov na 
rozvoj nových zručností. 3.59 .96 3.45 .96 -1.24 .215 
Kariérová spokojnosť 3.44 .65 3.31 .70 -1.74 .083 

Pozn. M – priemer, SD – smerodajná odchýlka. Pre kariérovú spokojnosť platí: 1 = silne 
nespokojný/á, 5 = silne spokojný/á. 
 

Doktorandky aj doktorandi sú prevažne spokojní s napredovaním v ich kariére. 
V priemere sú najmenej spokojní s výškou zárobku. V kategórii odborných asistentov sa 
preukázali významné rozdiely v kariérovej spokojnosti medzi mužmi a ženami (tab. č.4). 

 
 
Tab. č.4: Porovnanie rodových rozdielov v kariérovej spokojnosti medzi odbornými 
asistentkami (n = 316) a asistentmi (n = 243) 
 Ženy Muži  
 M SD M SD t p 
1. Som spokojný/á s úspechom, ktorý som 
dosiahol/la v mojej kariére 3.65 .87 3.48 1.02 -2.10 .036 
2. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a na ceste k splneniu mojich celkových 
kariérových cieľov. 3.65 .86 3.45 .96 -2.57 .010 
3. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov 
týkajúcich sa výšky príjmu. 2.53 1.09 2.62 1.09 1.03 .303 
4. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k mojim cieľom na postup 
v zamestnaní. 3.57 .88 3.48 .90 -1.16 .245 
5. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov na 
rozvoj nových zručností. 3.67 .85 3.59 .91 -1.10 .271 
Kariérová spokojnosť 3.41 .63 3.32 .70 -1.57 .118 

Pozn. M – priemer, SD – smerodajná odchýlka. Pre kariérovú spokojnosť platí: 1 = silne 
nespokojný/á, 5 = silne spokojný/á. 
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Odborné asistentky sú významne spokojnejšie s úspechom, ktorý dosiahli v kariére 
a tiež s pokrokom smerom k dosiahnutiu celkových kariérových cieľov ako odborní asistenti. 
Miera spokojnosti s platom je u odborných asistentiek a asistentov výrazne znížená.  

Ďalej sme overili existenciu rodových rozdielov v kategórii docentov (tab. č.5). 
 

Tab. č.5: Porovnanie rodových rozdielov v kariérovej spokojnosti medzi docentkami (n = 69) 
a docentmi (n = 107) 
 Ženy Muži  
 M SD M SD t P 
1. Som spokojný/á s úspechom, ktorý som 
dosiahol/la v mojej kariére 4.13 .59 3.69 .81 -3.89 .000 
2. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a na ceste k splneniu mojich celkových 
kariérových cieľov. 4.07 .551 3.74 .76 -3.17 .002 
3. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov 
týkajúcich sa výšky príjmu. 2.54 1.11 2.64 1.14 .57 .570 
4. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k mojim cieľom na postup 
v zamestnaní. 3.86 .77 3.64 .85 -1.73 .085 
5. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov na 
rozvoj nových zručností. 3.80 .61 3.75 .74 -.46 .644 
Kariérová spokojnosť 3.68 .45 3.49 .64 -2.13 .035 

Pozn. M – priemer, SD – smerodajná odchýlka. Pre kariérovú spokojnosť platí: 1 = silne 
nespokojný/á, 5 = silne spokojný/á. 
 

Rodové rozdiely sa s postupom na hodnosť docenta prehlbujú. Docentky sú významne 
kariérovo spokojnejšie ako docenti a to nielen v dosiahnutom úspechu a v pokroku smerom 
k želaným kariérovým cieľom, ale aj v celkovej kariérovej spokojnosti. Opäť sa preukázala 
nespokojnosť s finančnými podmienkami na univerzite. 

Pri postupe na pozíciu profesora muži zvyšujú svoju kariérovú spokojnosť, no stále sú 
menej spokojní s úspechom v ich kariére a nechávajú si priestor pre dosahovanie ďalších 
kariérových mét (tab. č.6). 
 
Tab. č.6: Porovnanie rodových rozdielov v kariérovej spokojnosti medzi profesorkami (n = 
23) a profesormi (n = 54) 
 Ženy Muži  
 M SD M SD t p 
1. Som spokojný/á s úspechom, ktorý som 
dosiahol/la v mojej kariére 4.48 .59 4.13 .48 -2.72 .008 
2. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a na ceste k splneniu mojich celkových 
kariérových cieľov. 4.35 .49 4.09 .56 -1.90 .061 
3. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov 
týkajúcich sa výšky príjmu. 2.70 1.26 2.70 1.13 .028 .978 
4. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k mojim cieľom na postup 4.13 .55 4.02 .66 -7.16 .476 
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v zamestnaní. 
5. Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov na 
rozvoj nových zručností. 4.13 .76 3.91 .62 -1.35 .182 
Kariérová spokojnosť 3.96 .55 3.77 .43 -1.58 .119 

Pozn. M – priemer, SD – smerodajná odchýlka. Pre kariérovú spokojnosť platí: 1 = silne 
nespokojný/á, 5 = silne spokojný/á. 

Na záver výsledkovej časti pridávame analýzu odpovedí respondentov na otázku 
spokojnosti s výškou príjmu, nakoľko sa v tejto oblasti prejavila opakovane znížená 
spokojnosť učiteliek aj učiteľov (graf č.1).  
 
Graf č.1:  Odpovede učiteliek a učiteľov na položku „Som spokojný/á s pokrokom, ktorý som 
urobil/a smerom k splneniu mojich cieľov týkajúcich sa výšky príjmu.“ (N = 1146) 
 

 
 
 

 
V porovnaní s vysokou mierou spokojnosti s kariérovým postupom učiteľov je 

odpoveď na dotazníkovú položku spokojnosti s výškou príjmu veľmi negatívnym 
hodnotením, nakoľko až 52% učiteľov vyjadrilo nespokojnosť (pri sčítaní odpovedí 
nesúhlasím a silne nesúhlasím). Táto nespokojnosť je prítomná u 9 % doktorandov, 56% 
odborných asistentov a 57% docentov a 49% profesorov.  
 

4. DISKUSIA 
 

Zistili sme, že ženy dosahujú nižší objektívny kariérový úspech ako muži. Muži 
dosahujú vyššie vedecko-pedagogické tituly, častejšie obsadzujú riadiace pozície, vedú viac 
grantov a majú vyšší plat ako ženy. Tieto výsledky sú v zhode s predchádzajúcim výskumom, 
podľa ktorého muži významne častejšie obsadzujú vyššie odborné a riadiace pracovné pozície 
na univerzite (Filadelfiová a kol., 2009, Blagojević a kol., 2003, Osborn a kol., 2000). V našej 
vzorke sa prejavila rovnaká tendencia vyššieho zastúpenia žien na nižších pozíciách 
(doktorandky a odborné asistentky) a prevaha mužov na vyšších pozíciách (docenti 
a profesori). Je potrebné poznamenať, že priemerný vek respondentiek bol nižší ako u mužov, 
čo mohlo ovplyvniť aj mieru úspešnosti učiteľov, ktorí sa zapojili do výskumu. No nakoľko 
ženy dosahujú nižší vek pri odchode na dôchodok, je tento trend prirodzený a vzorku 
považujeme za reprezentatívnu pre populáciu učiteľov na celom Slovensku.  

1 ‐ silne 
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13%
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27%
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Napriek skutočnosti, že učitelia sú vo svojej kariére úspešnejší ako učiteľky, sa 
nepreukázal rozdiel v globálnej kariérovej spokojnosti medzi nimi. Podľa Abeleovej a Spurka 
(2009) je všeobecne známe, že ženy sú kariérovo menej úspešné ako muži. Vďaka tomuto 
spoločenskému konsenzu môžu ženy uplatňovať nižšie nároky na svoju kariérovú úspešnosť 
ako muži a v konečnom dôsledku to vedie k ich vyššej spokojnosti ako u mužov, aj keď ženy 
sú na porovnateľne nižšej pozícii. Pri podrobnejšej analýze kariérovej spokojnosti podľa 
kategórie doktorandi, odborní asistenti, docenti a profesori, sa preukázali rodové rozdiely 
v špecifických oblastiach kariérovej spokojnosti. Medzi doktorandkami a doktorandmi sa 
nepreukázali významné rozdiely v jednotlivých oblastiach kariérovej spokojnosti. 
Doktorandské štúdium je typické pre mladších študentov do 30 rokov, ktorí ešte nemajú 
starosti s výchovou detí a ženy a muži sú na rovnakej pozícii. Tieto výsledky potvrdzuje 
štúdia Carra a kol. (1998), podľa ktorých nie je rozdiel v produktivite a kariérovej spokojnosti 
medzi učiteľkami a učiteľmi, ktorí nemajú deti. Rozdiely v jednotlivých oblastiach kariérovej 
spokojnosti sa preukázali v kategórii odborných asistentov. Ženy prejavili vyššiu spokojnosť 
s úspechom, ktorý dosiahli v kariére a tiež s pokrokom na ceste k celkovým kariérovým 
cieľom. Zdá sa, že samotná práca na univerzite je pre ženy viac uspokojivá ako u mužov, 
ktorí majú ambicióznejšie plány o svojom kariérovom úspechu. Môžeme predpokladať, že 
odborné asistentky sú vyťažené v súkromí starostlivosťou o deti viac ako ich kolegovia 
odborní asistenti. Tým ženy znižujú nároky na svoju úspešnosť v pracovnej oblasti (Abele. 
Spurk, 2009). Naše výsledky sú v rozpore so štúdiou Carra a kol. (1998), podľa ktorých 
vysokoškolské učiteľky s malými deťmi preukázali významne nižšiu kariérovú spokojnosť 
ako muži. Môžeme uvažovať aj nad tým, že ženy v našej vzorke boli prevažne bezdetné alebo 
so samostatnými deťmi (tieto údaje sme nekontrolovali a nevieme to overiť), alebo majú 
lepšiu inštitucionálnu podporu pre zvládnutie ich dvojitel roly ako v zahraničí. No výskumy 
kariérovej spokojnosti na všeobecnej vzorke potvrdzujú, že nie je rozdiel medzi mužmi 
a ženami (Judge a kol., 1995, Ng a kol., 2005), čo je v zhode s našimi výsledkami. Najväčšie 
rozdiely v kariérovej spokojnosti medzi učiteľkami a učiteľmi sa prejavili v kategórii 
docentov. Podobne ako v predchádzajúcej skupine odborných asistentov sú ženy spokojnejšie 
s úspechom v kariére či s pokrokom na ceste k celkovým kariérovým cieľom. Docentky 
prejavili aj vyššiu celkovú kariérovú spokojnosť ako docenti. Tieto výsledky je možné 
interpretovať tak, že muži nie sú dostatočne spokojní so zotrvaním na pozícii docenta a vo 
väčšej miere ašpirujú na dosiahnutie vyšších pozícií ako ženy. V hodnotení spokojnosti 
s postupom v zamestnaní však medzi učiteľmi nebol rozdiel, učiteľky aj učitelia prejavujú 
spokojnosť s doterajším uplatnením. Muži však na zvýšenie ich spokojnosti s dosahovaním 
celkových kariérových cieľov vyžadujú dosiahnutie profesúry, nakoľko v kategórii 
profesorov sa minimalizovali rozdiely medzi ženami a mužmi. Profesorky boli v porovnaní s 
profesormi spokojnejšie len s celkovým úspechom, ktorý dosiahli v kariére. U mužov je 
prítomná väčšia snaha o ďalšie kariérové napredovanie (napr. postup na riadiace pozície na 
univerzite) ako u žien. Celkovo môžeme zhodnotiť, že učiteľky prejavujú vyššiu pracovnú 
spokojnosť s úspechom, ktorý dosiahli v kariére, ako učitelia (s výnimkou doktorandiek). Pre 
ženy je samotná práca na univerzite vyššou satisfakciou ako pre mužov. Muži sú spokojní 
s kariérou až pri dosiahnutí profesúry a ašpirujú na ďalší postup v inej pracovnej sfére.  

Analýzou kariérovej spokojnosti mužov a žien na univerzite sme zistili zjavnú 
nespokojnost s platom, čo sa prejavilo u všetkých učiteľov s výnimkou doktorandov. Je 
možné predpokladať, že táto nespokojnosť vedie k zvažovaniu odchodu za lepšie plateným 
miestom a len vysoká loajalita učiteľov alebo sebarealizácia v práci (čo indikuje ich vysoká 
miera spokojnosti s kariérovým úspechom) zabraňujú ich odchodu z univerzity. Tieto zistenia 
však vyžadujú hlbšiu analýzu prekračujúcu rámec príspevku.  

Limity štúdie vidíme v tom, že sme nemohli získať vzorku náhodným spôsobom, preto 
sme sa snažili vylepšiť internú validitu výskumu stratifikovaným zberom údajom. Aj napriek 
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relatívne nízkej návratnosti dotazníkov bola zabezpečená vysoká početnosť výskumného 
súboru a výsledky je možné zovšeobecniť na celú populáciu učiteľov. Porovnanie učiteliek 
a učiteľov čo do veku a pracovného zaradenia korešponduje s inými štúdiami (napr. 
Filadelfiová a kol., 2009), čo zdôrazňuje reprezentatívnosť vzorky. Za silnú stránku výskumu 
považujeme použitie vysoko reliabilného dotazníka, ktorý meria rôzne oblasti kariérovej 
spokojnosti jedincov.  
 

5. ZÁVER 
 
Cieľom výskumu bolo analyzovať rozdiely v kariérovej spokojnosti medzi 

vysokoškolskými učiteľkami a učiteľmi. Výsledky preukázali, že aj napriek vyššej 
objektívnej kariérovej úspešnosti mužov sú ženy porovnateľne kariérovo spokojné a v istých 
oblastiach sú spokojnejšie ako muži. Taktiež sa preukázala výrazná nespokojnosť s výškou 
príjmu u všetkých učiteľov s výnimkou doktorandov. Táto nespokojnosť môže viesť 
k odchodu zamestnancov za lepšie platenými miestom a môže to ohroziť ďalšie fungovanie 
univerzít. Výskum kariérovej spokojnosti považujeme za prínosný nielen v snahe opísať 
aktuálny stav spokojnosti učiteľov, ale aj v možnom využití týchto poznatkov manažmentom 
univerzít a fakúlt. Rodové rozdiely v akademickej kariérovej spokojnosti je možné využiť 
v praxi zvýšením podpory a motivácie žien v dosahovaní vyšších pozícií. Ženy často narážajú 
na sklenený strop v snahe o postup a je v záujme manažmentu univerzít minimalizovať 
diskrimináciu žien pokiaľ kandidujú na vyššie pracovné pozície a podporiť ich kariérový 
rozvoj najmä po jeho prerušení materskými povinnosťami. Systematická inštitucionálna 
podpora a motivovanie žien k vyššiemu kariérovému úspechu môže pomôcť odstrániť 
stereotypné uspokojenie sa s nižším úspechom v porovnaní s mužmi. 
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