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Úvodom 

 

Katedra psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 

23-24. mája 2018 privítala účastníkov 17. ročníka konferencie Psychológia práce a organizácie.  

V rámci témy tohto ročníka, Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti, boli prezentované 

príspevky autoriek a autorov pôsobiacich tak na akademickej pôde, ako aj v praxi. Konferencia 

mala medzinárodný charakter a zúčasnilo sa jej vyše 80 účastníkov, z toho 50 aktívnych.  

Príspevky boli delené do blokov nazvaných Úvodné prednášky, Zamestnanci, Diagnostika, 

Škola a rodina, Starostlivosť o seba v pracovnom kontexte, Širší kontext psychológie práce 

a organizácie a Študentská sekcia. V študentskej sekcii odznelo 7 príspevkov, zaradených do 

súťaže o najlepší študentský príspevok konferencie. V posterovej sekcii bolo možno nájsť 10 

posterov.  

Veríme, že konferencia obohatila účastníkov o nové poznatky, priniesla cenné impulzy do 

novej práce a podnietila intenzívnejšiu komunikáciu a spoluprácu medzi akademickými 

pracoviskami a pracovnou praxou. Tešíme sa na ďalší ročník tohto podujatia. 

Prezentovaný zborník obsahuje vybrané príspevky prezentované na konferencii, pričom všetky 

uvedené príspevky prešli recenzným konaním. Príspevky sú uvedené abecedne podľa mena 

prvého autora.  

 

Editori 
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PARENTAL EMPLOYMENT STATUS AND FAMILY PROCESSES IN 

THE FAMILY WITH ADOLESCENTS 

 

Mária BAČÍKOVÁ, Anna JANOVSKÁ 

 

Abstrakt: Cieľom predkladanej štúdie je overiť, či zamestnanecký status rodičov súvisí s 

kvalitou rodinných procesov (percipované adolescentmi). Zber údajov sme realizovali 

pomocou dotazníkov na vzorke 586 adolescentov (priemerný vek 12,5; 48,9% dievčat). 

Porovnanie adolescentov, ktorých otcovia/matky sú zamestnaní (82% otcov/80% matiek) so 

skupinou ostatných poukázala na niekoľko štatisticky významných rozdielov v rodinných 

procesoch: adolescenti zamestnaných matiek uvádzali vyššiu mieru pozitívneho vzťahu a 

spokojnosti so vzťahom s matkou;  adolescenti zamestnaných otcov uvádzali vyššiu mieru 

pozitívneho vzťahu, spokojnosti so vzťahom, viac monitoringu a, prekvapujúco, viac času 

tráveného spolu s otcom. Následné regresné modely ukázali, že vzťah medzi zamestnaneckým 

statusom otca a adolescentom percipovanou spokojnosťou so vzťahom s otcom je moderovaný 

mierou spoločne tráveného času. Toto však neplatilo pre matky. 

Kľúčové slová: zamestnanecký status, rodičia, rodinné procesy, adolescencia 

 

Abstract: The aim of the study was to explore whether parental employment status is associated 

with the quality of family processes (as perceived by adolescents). Using questionnaires, data 

were collected among 586 adolescents (mean age 12.5; 48.9% girls). Comparisons of those 

adolescents whose fathers/mothers were employed (82% of fathers/ 80% of mothers) with the 

rest of adolescents revealed several significant differences in family processes: adolescents 

with employed mothers reported higher levels of positive relationship with and satisfaction with 

relationship with mother; adolescents with employed fathers reported higher levels of positive 

relationship, satisfaction with relationship with father, more monitoring and, interestingly, 

more time spent with father. Subsequent regression models showed, that relationship between 

fathers´ employment status and satisfaction with relationship with father was moderated by 

time spent together. This, however, was not valid for mothers.  

Keywords: employment status, parents, family processes, adolescence 
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1. ÚVOD 

Potreba zmysluplnej a spoločensky oceňovanej práce patrí k základným potrebám dospelého 

človeka. Práca človeku neprináša len finančný prospech, ale je významným zdrojom sociálnych 

kontaktov a zložkou identity v dospelosti, prináša možnosť sebarealizácie a pocit spoločenskej 

užitočnosti, príležitosti pre rozvoj zručností a zároveň pomáha štruktúrovať psychologický čas 

(Buchtová, 2002).  V mnohých štúdiách bolo potvrdené, že nemať platené zamestnanie má 

negatívne dôsledky nielen na samotného človeka, ale i na ostatných členov rodiny. Zvláštna 

pozornosť v tomto kontexte bola venovaná dospievajúcim. Ukázalo sa, že nezamestnanosť 

rodičov súvisí s mnohými aspektami vývinu dospievajúcich, napr. zhoršeným telesným 

a duševným zdravím (Bacikova-Sleskova, Benka, Orosová, 2015, Bubonya, Cobb-Clark, 

Wooden, 2017, Sleskova et al., 2006), problémovým správaním (Harland et al., 2002; 

Isaranurug et al., 2001), horšími akademickými výsledkami (Stevens & Schaller, 2011), 

depresiou a emocionálnou pohodou (Frasquilho et al., 2016, Sund, Larsson, & Wichstrom, 

2003). Tieto negatívne dôsledky nezamestnanosti rodičov na dospievajúcich môžu súvisieť 

jednak s ekonomickým stresom v rodine, jednak so zhoršením kvality v mnohých rodinných 

procesoch v rodinách s nezamestnaným členom. Oba tieto faktory však môžu byť prepojené.  

Model rodinného stresu (Family stress model, Conger et al. 1992; Cui, Conger, 2008) vychádza 

z predpokladu, že objektívne ekonomické problémy a nestabilná práca súvisia s emocionálnou 

pohodou rodičov a ich správaním voči dospievajúcim prostredníctvom prežívaného 

ekonomického stresu. Prežívaný ekonomický stres následne súvisí s depresivitou oboch 

rodičov, čo vedie k partnerským konfliktom a zhoršeniu rodičovských schopností. Práve toto 

zhoršenie rodičovských schopností mediuje vzťah medzi ekonomickými ťažkosťami 

a vývinom dospievajúcich. Výskum medzi Portugalskými dospievajúcimi (Frasquilho et al., 

2016) ukázal, že vzťah medzi distresom, ktorý prežívajú nezamestnaní rodičia a psychickou 

pohodou adolescentov je silnejší v prípade horšieho vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom.   

Hoci Model rodinného stresu bol popísaný a overený už pred mnohými rokmi, len málo ďalších 

štúdií bralo do úvahy zmenu v rodinných procesoch v súvislosti so zamestnaneckým statusom 

rodičov. V našich štúdiách na vzorkách dospievajúcich rôznych vekových skupín sa ukazuje, 

že dospievajúci vnímajú zamestnaných otcov ako podporujúcejších (priemerný vek 16,9; 

Bacikova-Sleskova et al., 2011), majú s nimi bližší vzťah, viac spolu komunikujú a prežívajú 

voči nim menej negatívnych emócií (priemerný vek 14,3; Bacikova-Sleskova, Benka, Orosová, 

2015). K zamestnaným matkám mali dospievajúci bližší vzťah a pociťovali menej negatívnych 

emócií (Bacikova-Sleskova et al., 2015) avšak nezistili sme rozdiel vo vnímanej opore 

(Bacikova-Sleskova et al., 2011).  

Cieľom predkladanej štúdie je overiť, aký je vzťah medzi zamestnaneckým statusom rodičov 

(matky a otca osobitne) a rôznymi rodinnými procesmi, pričom budeme venovať pozornosť aj 

procesom, ktoré doteraz neboli predmetom výskumu – rôzne formy kontroly a spoločne trávený 

čas. Zameriame sa na obdobie skorej adolescencie, ktoré je charakterizované zmenami 

v niektorých rodinných procesoch (Bačíková, Hricová, Orosová, 2018) a preto si zasluhuje 

zvýšenú pozornosť.   
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2. VÝSKUMNÝ SÚBOR 

Zber údajov bol realizovaný pomocou dotazníkov medzi žiakmi siedmich ročníkov základných 

škôl na Slovensku v septembri/októbri 2017. Do zberu bolo zaradených 12 škôl v rámci celého 

Slovenska s dôrazom na zastúpenie škôl z rôznych krajov a z obcí rôznych veľkostí. V každej 

škole sa výskumu zúčastnili žiaci všetkých tried siedmeho ročníka. Dotazníky žiaci vypĺňali 

počas dvoch vyučujúcich hodín za prítomnosti zaškoleného člena výskumného tímu, bez 

prítomnosti učiteľa. Finálny súbor tvorilo 586 adolescentov. Priemerný vek bol 12,5, SD=0,59. 

48,9% vzorky tvorili dievčatá. 

3. METODIKY 

Monitoring bol sledovaný pomocou 8 položkovej škály Parental monitoring of Behavior Scale 

(Soenens et al., 2006). Táto škála zahŕňa položky týkajúce sa monitorovania správania 

dospievajúceho prostredníctvom pýtania sa, dohliadania, stanovovania pravidiel (napr. Moja 

mama/ môj otec mi pripomína pravidlá, ktoré mi stanovil/a. Moja mama/ môj otec sa snaží 

vedieť, kto sú moji priatelia a kde trávim voľný čas.) Dve z položiek boli reverzne prevrátené. 

Škála monitoringu vykazuje dobrú vnútornú konzistenciu: pre  matky α=0,67; pre otca α=0,76.  

Psychologická kontrola bola operacionalizovaná ako manipulácia myšlienkami a emóciami 

dieťaťa prostredníctvom vyvolávania pocitov viny, odpierania lásky, vytvárania anxiety 

a znevažovania pohľadu dospievajúceho. Využitá bola 8 položková škála Psychologickej 

kontroly (Psychological Control Scale – Youth Self-Report, Barber, 1996) (Moja mama/môj 

otec zmení tému vždy, keď chcem niečo povedať.  Ak mamu/otca urazím, prestane so mnou 

rozprávať, až kým ho/ju zase nejako nepoteším.) Vnútorná konzistencia škály je nasledujúca: 

pre matku α=0,75, pre otca α=0,76.        

Podpora autonómie bola meraná pomocou 7-položkovej subškály z dotazníka Perceptions of 

Parents Scale (Grolnick, Ryan, Deci, 1991). Podpora autonómie je správanie rodiča 

charakterizované vysvetľovaním a zdôvodňovaním požiadaviek, akceptovaním pocitov 

a pohľad dieťaťa a poskytovaním možnosti výberu. Vnútorná konzistencia škály je pre matku 

α=0,64, pre otca α=0,70. 

Ďalšie rodinné procesy boli sledované pomocou dotazníka The Network of Relationships Social 

Provision Version (Furman, Buhrmester, 1985). Dotazník obsahuje 8 subškál:  trávenie 

spoločného času, 2 subškály charakterizujúce negatívne rodinné procesy konflikt, vzájomný 

antagonizmus; 3 subškály charakterizujúce pozitívne rodinné procesy náklonnosť, intímne 

zdôverovanie sa a spokojnosť so vzťahom a subškála trestanie. 

Jednotlivé subškály pozostávali z troch položiek pričom vyššie skóre znamená vyššiu mieru 

daného procesu (viac konfliktov a antagonizmu, väčšiu náklonnosť a spokojnosť). Respondenti 

odpovedali na jednotlivé položky na 5-bodovej škále Likertoveho typu ((1) vôbec alebo málo, 

(5) väčšinu/väčšinou). V rámci štatistických analýz sme pracovali s priemerným skóre. 

Jednotlivé subškály vykazujú dobrú mieru vnútornej konzistencie:  trávenie voľného času 

matka α=0,70, otec α=0,74; konflikt matka α=0,72, otec α=0,73; antagonizmus matka i otec 

α=0,71; náklonnosť matka α=0,75, otec α=0,79; intímne zdôverovanie sa matka α=0,74, otec 

α=0,77;  spokojnosť so vzťahom matka α=0,85, otec α=0,89; trestanie matka  α= 0,78, otec 

α=0,81.     
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3.1.  Štatistické analýzy 

Údaje sme spracovali využitím deskriptívnej štatistiky, t-testu a lineárnej regresie. Použitý bol 

program SPSS 23. 

4. VÝSLEDKY 

V tabuľke 1 prezentujeme percentuálne zastúpenie rodičov v jednotlivých formách 

zamestnaneckého statusu tak, ako ho percipujú dospievajúci. V následných analýzach sme túto 

premennú dichotomizovali – zamestnaný (matka/otec) verzus iné. 

 

Tabuľka 1  

Percentuálne zastúpenie zamestnaneckého statusu rodičov tak ako ho percipujú adolescenti 

 matka otec 

Zamestnaná/ý 63,6% 68,9% 

Zamestnaná/ý na čiastočný úväzok 16,5% 13,2% 

Nezamestnaná/ý menej ako pol roka 1,8% 1,5% 

Nezamestnaná/ý viac ako pol roka 2,3% 1,5% 

Iné (dlhodobo PN, dôchodok, materská/ 

rodičovská dovolenka, iné) 

15,8% 14,9% 

 

V prvom kroku analýz sme porovnávali úroveň jednotlivých rodinných procesov 

u dospievajúcich, ktorých rodičia boli zamestnaní s tými, ktorí uvádzali iný zamestnanecký 

status. V tabuľke 2 uvádzame výsledky pre matku. Dospievajúci, ktorých matky boli 

zamestnané uvádzali signifikantne vyššiu mieru podpory autonómie, nižšiu mieru antagonizmu 

a vyššiu mieru náklonnosti a spokojnosti so vzťahom ako ostatní respondenti.  

 

Tabuľka 2  

Rozdiely v rodinných procesoch vzhľadom na zamestnanecký status matky 

 zamestnaná iné t-test 

Monitoring 3,72 3,69 0,45 

Psychologická kontrola 2,54 2,58 -0,50 

Podpora autonómie 3,90 3,76 2,25* 

Trestanie 2,42 2,38 0,43 

Trávenie spoločného času 3,34 3,24 0,98 

Konflikt 2,04 2,14 -1,09 

Antagonizmus 1,93 2,13 -2,01* 

Intímne zverovanie sa 3,14 3,04 0,88 

Náklonnosť 4,13 3,95 2,18* 

Spokojnosť so vzťahom 4,15 3,85 3,13** 
**p≤0,01; *p≤0,05 
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Porovnanie úrovne rodinných procesov vzhľadom na zamestnanecký status otca je uvedené 

v tabuľke 3. Respondenti so zamestnaným otcom uvádzali štatisticky významne vyššiu mieru 

monitoringu, podpory autonómie, náklonnosti a spokojnosti so vzťahom. Zaujímavým zistením 

je viac spoločne tráveného času uvádzaného adolescentmi so zamestnaným otcom.  

 

Tabuľka 3  

Rozdiely v rodinných procesoch vzhľadom na zamestnanecký status otca 

 zamestnaný iné t-test 

Monitoring 3,57 3,35 2,62** 

Psychologická kontrola 2,44 2,48 -0,52 

Podpora autonómie 3,75 3,49 2,78** 

Trestanie 2,36 2,32 0,33 

Trávenie spoločného času 3,24 2,92 2,90 ** 

Konflikt 1,94 2,17 -1,85 

Antagonizmus 1,94 2,12 -1,45 

Intímne zverovanie sa 2,70 2,58 0,96 

Náklonnosť 4,04 3,54 4,06*** 

Spokojnosť so vzťahom 4,00 3,40 4,39*** 
***p≤0,001; **p≤0,01 

 

V nasledujúcom kroku analýz sme overovali, či zhoršená spokojnosť so vzťahom s rodičmi 

u tých, ktorí nie sú zamestnaní môže byť vysvetlená množstvom spoločne tráveného času a ako 

tieto dve premenné medzi sebou interagujú. V tabuľke 4 prezentujeme výsledky linerárnej 

regresie pre závislú premennú spokojnosť so vzťahom s matkou. Model 1 ukazuje, že hoci 

zamestnanecký status matky súvisí so spokojnosťou so vzťahom s matkou, vysvetľuje pomerne 

malé percento variancie. Interakcia medzi zamestnaneckým statusom matky a trávením 

voľného času nie je štatisticky významná.  

 

Tabuľka 4  

Vzťah zamestnaneckého statusu matky a trávenia voľného času so spokojnosťou so vzťahom 

s matkou. Lineárna regresia 

 Model 1 Model 2 Model 3 

 β β β 

Zamestnanecký status -,155*** -,135*** -,285* 

Trávenie spoločného času  ,474*** ,451*** 

interakcia   ,157 

Adjusted R2 0,02 0,24 0,25 

F 13,4 89,6 60,2 
***p≤0,001; *p≤0,05 

 

V nasledujúcej tabuľke (tabuľka 5) prezentujeme rovnaké regresné modely pre otca. 

Zamestnanecký status otca vysvetľuje o trochu viac variancie v premennej spokojnosť so 

vzťahom s otcom, ako to bolo v prípade matky. Model 3 poukazuje na štatisticky významnú 
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interakciu zamestnaneckého statusu otca a trávenia spoločného času vo vzťahu k spokojnosti 

so vzťahom s otcom. Vzťah medzi trávením spoločného času a spokojnosťou so vzťahom s 

otcom je silnejší u tých, ktorých otcovia nie sú zamestnaní (graf 1). 

 

Tabuľka 5  

Vzťah zamestnaneckého statusu otca a trávenia voľného času so spokojnosťou so vzťahom 

s otcom. Lineárna regresia 

 Model 1 Model 2 Model 3 

 β β β 

Zamestnanecký status -,222*** -,167*** -,699*** 

Trávenie spoločného času  ,418*** ,315*** 

interakcia   ,559*** 

Adjusted R2 0,05 0,22 0,25 

F 23,8 64,8 52,0 
***p≤0,001 

 

 

Graf 1 Interakcia medzi zamestnaneckým statusom otca a trávením spoločného času vzhľadom 

na spokojnosť so vzťahom 

5. DISKUSIA 

Hlavným cieľom predkladaného príspevku bolo poukázať na vzťah zamestnaneckého statusu 

rodiča a rodinnými procesmi tak, ako ich percipujú dospievajúci. Podobne, ako vo vyšších 

vekových skupinách (Bacikova-Sleskova, Benka, Orosová, 2015; Bacikova-Sleskova et al., 

2011) aj v období skorej adolescencie percipujú dospievajúci rodinné procesy v rodinách so 

zamestnanými rodičmi vo všeobecnosti pozitívnejšie. 

Zdá sa, že zamestnanecký status otca súvisí skôr s pozitívnymi faktormi rodinných procesov 

ako s negatívnymi. V súvislosti s rodičovskou kontrolou, adolescenti, ktorých otcovia sú 

zamestnaní,  uvádzali vyššiu mieru monitoringu a podpory autonómie zo strany otca. Podobne, 
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v súvislosti s kvalitou vzťahu adolescent-otec, adolescenti so zamestnaným otcom uvádzali 

viac spoločne tráveného času, väčšiu mieru pociťovanej náklonnosti voči otcovi a vyššiu mieru 

spokojnosti so vzťahom s otcom. Je možné, že pozitíva, ktoré so sebou prináša platené 

zamestnanie otca pomáhajú udržať kvalitu rodinných procesov na dobrej úrovni. Zaujímavým 

zistením je, že dospievajúci so zamestnaným otcom trávia viac spoločného času (a otcovia ich 

viac monitorujú) ako ostatní dospievajúci, hoci by bolo možné predpokladať opak. Tento trend 

nebol zaznamenaný u matiek. Zamestnanie prináša okrem finančných istôt aj psychologické 

uspokojenie a istý spoločenský status (Buchtová, 2002), zároveň chýbajúce zamestnanie súvisí 

s viac negatívami pre mužov ako pre ženy (Artazcoz et al., 2004). Uspokojenie, ktoré 

zamestnanie otcovi prináša môže súvisieť s jeho ochotou viac sa angažovať v živote svojich 

detí a (napriek zamestnaniu) tráviť s nimi viac času. 

Výsledky súvisiace so zamestnaneckým statusom matiek boli podobného charakteru 

(adolescenti so zamestnanou matkou uvádzali viac podpora autonómie, náklonnosti, 

spokojnosti so vzťahom a menej antagonizmu), i keď rozdiely medzi zamestnanými 

a ostatnými matkami boli menšie. Tieto výsledky korešpondujú s predchádzajúcimi zisteniami 

o rodových rozdieloch v efekte nezamestnanosti rodičov na mnohé aspekty vývinu 

dospievajúceho (Sleskova et al., 2006).  

Zaujímavým zistením zároveň je, že hoci adolescenti, ktorých rodičia mali „iný“ 

zamestnanecký status, uvádzali menej trávenia spoločného času, vzťah medzi trávením času 

a spokojnosťou so vzťahom bol u nich silnejší. Zdá sa, že v prípade ne-zamestnanosti otca, 

aktivity zamerané na podporu spoločného času by mohli viesť k zlepšeniu vzájomného vzťahu 

medzi otcom a dospievajúcim.  

K limitáciám prezentovanej štúdie patrí fakt, že z dôvodu nízkeho zastúpenia nezamestnaných 

rodičov sme v analýzach nerozlišovali medzi rodičmi, ktorí boli nedobrovoľne nezamestnaní 

a tými, ktorí boli bez zamestnania z iných dôvodov (materská/rodičovská dovolenka, dlhodobé 

PN, dôchodok). Pomerne vysoké percento dospievajúcich uviedlo status rodičov „iné“. Je 

možné, že vo veku skorej adolescencie dospievajúci evidujú, že rodič nemá stále zamestnanie, 

avšak nie sú ešte schopní identifikovať dôvod ich ne-zamestnanosti (anglicky non-

employment). Hoci pri subjektívne hodnotenom zamestnaneckom statuse rodičov mohlo dôjsť 

zo strany dospievajúcich k nepresnostiam, mnohé výskumné zistenia potvrdzujú, že 

subjektívne percipovaná situácia je v kontexte dôsledkov pre dospievajúcich významnejšia ako 

objektívny fakt (McElhaney et al., 2008; Cuon, McGrath, 2014).   

Zamestnanie rodičov sa javí byť pozitívnym faktorom v kontexte rôznych rodinných procesov, 

najmä tých pozitívneho charakteru (spokojnosť so vzťahom, či náklonnosť). V súvislosti 

s otcom je dôležité i zistenie, že procesy súvisiace s aktívnym správaním otca v podobe 

monitorovania aktivít dospievajúceho a spoločne tráveného času, boli častejšie percipovaní 

dospievajúcimi, ktorých otcovia boli zamestnaní 
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RETIREMENT OR LATE CAREER? 

PSYCHOLOGICAL RESEARCH AND THE SOCIO-ECONOMIC 

BACKDROP TO RETIREMENT 
 

DÔCHODOK ALEBO NESKORÁ KARIÉRA? 

SOCIO-EKONOMICKÉ POZADIE PSYCHOLOGICKÉHO SKÚMANIA 

DÔCHODKU 
 

Viera BAČOVÁ 

 

Abstrakt: V minulosti dôchodok vo všeobecnosti znamenal jednorazové ukončenie platenej 

práce, začiatok trvalého stavu bez práce a poberanie dôchodkovej dávky. V súčasnosti 

sociodemografické zmeny (starnutie obyvateľstva) a zmeny v oblasti práce radikálne 

ovplyvňujú povahu tohto procesu. Finančné riziká dôchodku sa presúvajú na zamestnancov, 

prechod do dôchodku je rozmanitejší a zložitejší, stale viac ľudí ostáva v zamestnaní aj po 

dosiahnutí zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku. Čím ďalej, tým viac dôchodok 

neznamená úplne ukončenie práce, ale považuje sa za začiatok neskorej kariéry. Tieto zmeny 

predstavujú výzvy pre psychologické skúmanie dôchodku. Príspevok zdôrazňuje potrebu 

preskúmať vplyv rôznych a často protichodných opatrení na čas odchodu do dôchodku, spôsoby 

odchodu do dôchodku a pokračovania v zamestnaní, najmä vo vzťahu k psychologickým 

aspektom (rozhodovanie o dôcodku, adaptácia a prežívanie dôchodku). 

Kľúčové slová: koncepty dôchodku; prechod do dôchodku; adaptácia na dôchodok; 

predĺženie pracovného života; neskorá kariéra 

 

Abstract: In the past retirement generally meant the one-off cessation of paid work and the 

beginning of a permanent work-free state and receipt of a pension. Socio-demographic change 

(population aging) and changes in the sphere of work have a radical impact on the nature of 

this process. The financial risks of retirement are being shifted on to employees, and the 

transition to retirement is becoming more diverse and more complex, with people increasingly 

remaining in employment even after reaching the statutory retirement age. No longer a state of 

complete disengagement from work, retirement is being re-conceptualized as a late career 

stage. These changes present challenges for psychological research on retirement. This paper 

highlights the need to investigate the impact of diverse and often contradictory measures on the 

timing of retirement and types of retirement and on continuing work, particularly in relation to 

the psychological aspects (decision-making, adjustment, retirement experience). 

Key words: concepts of retirement; retirement transition; retirement adjustment; extended 

working life; late career 
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1. INTRODUCTION 

The technical, technological, and economic changes occurring at the societal level not only 

shape the backdrop to people’s lives, but they also alter the way in which people live their lives, 

work, and move on from work. Societal changes affect the various life stages and the transitions 

between them. This is especially so in the third stage of a person’s life cycle – the retirement 

stage (Henkens, van Dalen, Ekerdt, Hershey, Hyde, Radl, van Solinge, Wang, & Zacher, 2017; 

Mergenthaler, Cihlar, Micheel, & Sackreuther, 2017). 

The changing circumstances of retirement are reflected in the current debate in Slovakia on the 

introduction of a “pension ceiling”. Following the last pension reform (in 2004), the age at 

which pension entitlement begins was set to gradually reflect the increase in average life 

expectancy. The retirement age (62 years) was first raised by 76 days in 2017 and then by a 

further 63 days in 2018. Many people in Slovakia have started worrying about having to work 

longer before reaching retirement age. Trade unions have begun calling for the introduction of 

a permanent (and relatively low) ceiling on retirement age. They argue that people are frustrated 

by the fact that older people tend to experience poor health and by the uncertainty of not 

knowing when exactly they can retire. Despite economists’ warnings about the current and 

future state of the public finances, some politicians are considering introducing a law that would 

stipulate a fixed retirement age (Liptáková, 2018). 

This example illustrates how people’s perceptions about their entitlement to a state pension 

conflict with the reality of paying for those pensions. Retiring on a pension is a desired status 

and aspiration. It is a life stage that people look forward to, anticipate, and plan for (Henkens 

et al., 2017). At the same time many countries are experiencing population ageing. Life 

expectancy is rising steadily and, along with low birth rates, this is leading to an increase in the 

proportion of older people in the population. Additionally, the post-war baby boomer cohort is 

now entering retirement, all of which makes the current pension system in many countries 

difficult to sustain over the long term. 

In this paper, I wish to emphasize that in order to obtain a better understanding of a phenomenon 

as complex as retirement, we have to have a firm grasp of the wider context, even if we want 

to focus only on specific aspects, such as psychological ones. The various research themes in 

the psychology of retirement (such as decision-making and adjustment) take on a different 

meaning when considered in light of their overall development and within broader contexts. 

2. WORK AND RETIREMENT 

Retirement is currently seen as meaning, above all, the end of paid work. In the modern era, the 

life cycle is divided into different stages around paid work on the labor market (Kohli, 2007). 

Before the establishment of retirement, people’s lives consisted of two stages: pre-work and 

work. The law only regulated income from paid work, but once that ended, there was neither 

retirement nor pension. 

By the end of the 19th century retirement had become an institution, and statutory pension 

insurance had been established. This created a third distinct stage in people’s lives. It also led 

to the emergence of a transition from working life to post-work. Completion of the paid work 

stage meant entering that of old-age benefits (i.e. the old-age pension). The elderly and old age 
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came to be identified with the retirement stage. Gradually, a stereotypical image of pensioners 

emerged as they began to form a separate social group. 

Retirement as a social institution has become part of a person’s “normal work biography” 

(Kohli, 2007), the “third age” (Laslett, 1987) and the next-to-last stage in the sequence 

“preparing for employment – performing work – respite from work, sel-fulfillment and self-

realization – final dependence” (Wink & James, 2013). A regular income (the pension) coupled 

with retirement has benefitted people’s lives in a number of ways. Although a person’s 

dependency on others increases with age, the state-guaranteed pension has provided retirees 

with a certain degree of security. In addition, the prospect of retirement serves as a guide to 

people at the work stage on how to organize life and plan for the future (Mergenthaler et al., 

2017). 

However, in addition to these positive changes, the transition to retirement also represents a 

watershed in life and a fundamental change in status from employed person to unemployed 

person. An important part of life, and for many people, the main dimension, disappears. 

Retirement begins as a person’s career ends. The resources and opportunities available to a 

person vary greatly and are largely restricted. With the onset of retirement, it is as if the person 

becomes de-individualized; their professional past and career are “erased”, and they become 

part of a seemingly homogeneous group of retirees. Many scholars therefore think a period of 

adaptation is essential when transitioning to this life stage. 

When conducting empirical research, the term retirement has to be defined with precision. 

Generally, retirement is basically seen as the age-related withdrawal from working life, usually 

associated with receipt of a pension. However, when operationalizing the variable “retirement”, 

researchers find it is both complex and varied. This is because retirement is an institution, an 

event, process, life stage, and life position, and entails having to undergo a new experience and 

cope with a new life situation and change in status (Szinovacz, 2003). 

Similarly, the transition to retirement or the onset of retirement is manifest in a number of ways 

– as the end of a career, a reduction in the amount of paid work, the receipt of a pension or a 

change in self-determination (Beehr & Bowling 2013; Denton & Spencer 2009; Ekerdt, 2010). 

Not only is it difficult to define retirement, but the retirement landscape itself is changing and 

affecting both the nature and the essence of retirement, as we will see in what follows. 

Although we will be discussing current changes in the way retirement is understood, in this 

paper we will use the word retirement in the traditional way to mean a period of life that begins 

at a statutory age, is accompanied by a work-related pension from earlier life stages and is 

unconnected with socially or economically productive activities, especially employment 

(Mergenthaler et al., 2017). 

3. SOCIO-DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT 

The whole issue of the onset of retirement transition has become more complicated as a result 

of socio-demographic change. In many countries, the number of elderly and older people in the 

population is rising while population growth is decreasing. At the same time life expectancy is 

increasing and people are living longer. The expansion in the proportion of elderly people in 

the population is referred to as demographic aging. Clearly people live longer because they are 

healthier, wealthier, and more educated (“European Semester Thematic Factsheet,” 2017). 
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Given demographic aging indicators, the governments of a number of countries are conscious 

of the difficulty of maintaining the current state pension system. Consequently, they have 

adopted measures such as raising the statutory retirement age and reducing pension benefits 

(Carone, Eckefeldt, Giamboni, Laine, & Sumner, 2016). Another consequence of demographic 

change is that older people have more skills, but little attention is paid to how society could 

make use of these. Instead there is a certain discomfort around the issue of how productive roles 

for older people could be created and institutionally incorporated (Mergenthaler et al., 2017; 

Ekerdt, 2010). The current trend of long life expectancy has also led some to wonder whether 

the link between the legal retirement age and biological age can still be justified (Mergenthaler 

et al., 2017). 

4. CHANGES IN THE MEANING OF WORK AND CAREER 

Demographic aging is occurring amidst changes in the sphere of work and employment.  

Examples include globalization and global competition, information technology, robotization, 

the re-structuring of corporate and business processes, and the transition from a manufacturing 

based economy to a services based one. These changes are already affecting people in the work 

stage of life and extend into the post-employment period into retirement. In some sectors, the 

traditional meaning of “work” as a firmly established set of tasks is being gradually lost (Cascio, 

1995). These changes also relate to new patterns of employment, self-employment, and 

outsourcing. Work and the worker interconnect in new ways, and people’s careers are beginning 

to acquire other meanings. 

The traditional view of the career was one in which the organization and the worker were 

inseparable. Where there was no organization, there was no career. Organizations created jobs 

for people and took responsibility for their careers. Career paths either emphasized which 

personal characteristics suited which types of jobs (professions) within the organization, or they 

described the various steps in the career paths in that organization. These were mainly 

requirements relating to the position and organization, and satisfying these determined a 

person’s career. 

In the 1970s, in response to the changing sphere of work, Douglas T. Hall developed the 

“protean” career model. Hall noted that the idea that a career was a linear process within one 

organization no longer corresponded to reality. In the sphere of work, it was increasingly 

obvious that individuals, not organizations, were taking responsibility for their careers. Hall 

(2004) described careers as a series of work experience episodes throughout an individual's life, 

with each episode enhancing the quality of work life. Viewed like this, the goal of the protean 

career is not to achieve a senior position and high salary, but to organize working life to the 

individual’s satisfaction. Subjective (psychological) success and being able to develop in line 

with one’s values are the most important aspects. Protean workers are flexible, independent of 

the organization and adapt their skills and knowledge to a wide range of careers. For workers 

to be independent they have to adapt easily to new conditions. 

Another similar model is the boundaryless career. The boundaryless career is not tied to a 

specific organization, culture, or profession. Nor is it bound to vertical mobility or stability. 

Briscoe and Hall (2006) suggest that careers can be developed in different cultures, professions, 

and jobs, but also outside organizations, family, volunteering, and other networks.  
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5. ECONOMICS AND THE TRANSITION TO RETIREMENT 

In the 1950s and 1960s when there was both economic growth and labor shortages, older 

workers were fully integrated into the labor market, and there was no discussion of their 

position. This perspective was reflected in journal articles depicting the transition to retirement 

as a psychological “crisis” that had a severe impact on the individual’s well-being (Van Solinge, 

2013). 

During the economic recession and job shortages of the 1970s and 1990s, the focus shifted to 

the mandatory termination of paid work and the provision of old-age benefits. Early retirement 

was promoted and institutionalized. Research findings on successful adjustment to retirement 

and pensioner satisfaction appeared in the literature, and the benefits of retirement were 

emphasized (Van Solinge, 2013). 

At the end of the 1990s, the demographic changes and changes in the sphere of work described 

previously led to attempts to reintegrate older workers into the labor market. Early retirement 

was shown to reduce the workforce and public finances and raise the cost of social security for 

pensioners. Consequently the emphasis shifted to extending working life among older people, 

and various measures are being taken to achieve this. The rhetoric is also changing, with elderly 

life being presented as an active and productive phase (Shultz & Wang, 2011). The third life 

stage is no longer automatically identified with retirement. 

Retirement is beginning to take on multiple meanings and to mean different things to different 

people (Kojola & Moen, 2016). Increasingly, workers entering the third stage have several 

options. They can stop working completely, work intermittently for different organizations, or 

start a new career or business. They can experiment and pursue bridge employment, such as 

reduced or flexible working hours, or they can work intermittently (Kim & Hall, 2013). 

It is no surprise that the changes in the sphere of work and longer lifespans are not only changing 

the nature of retirement but also prompting discussion on the concept of retirement. Table 1 

shows changes in the way retirement and the transition to retirement have been viewed in many 

countries since the 1990s. 
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Table 1  

Changes in views of retirement and the transition to retirement 

 1970s–1990s 1990s onwards 

Boundaries 

between 

stages 

Sharp distinction between work 

and retirement. 

 

Boundary between work and 

retirement is blurred. 

Timeframe 

 

Retirement = an event. 

Permanent exit from paid work. 

One-time decision. 

 

Retirement = a process. A series of 

"work–retirement" transitions.  

Multi-step decision-making process. 

Gradual reduction in work. 

Transition over several years. 

Status 

  

Person who does not work. 

Person who has earned a rest.  

A person who is actively engaged in 

work and social life. 

Life stage Completion of employment.  

End of career. 

Late career. 

Life role 

 

 

Pension recipient. 

Unspecified life roles. 

No role. 

Workers have various forms of paid 

work. Active citizens. Supporting 

family. Working in community. 

Institution Income: State pension. 

No income from paid work. 

Income from paid work + state 

pension + possible annuity. 

Age Standard retirement age. Third stage of life entered at various 

ages. 

Social 

concept  

“Standard” life course. 

“Normal” (employment) 

biography. 

 

De-standardization of the third life 

stage.  De-institutionalization of 

transition to retirement. 

 

6. PROTEAN CAREER AS A THIRD LIFE STAGE PROSPECT  

This new concept or changing view of retirement in which work (paid or unpaid) is possible (or 

preferable) is being aligned with changes in the nature of careers. Retirement no longer 

represents the end of a career, but signals the transition to a further stage of work, perhaps even 

another career. The customary “career decline phase” in the third life stage is being transformed 

into a phase of new experiences and learning new things. The emphasis is on the continual 

growth and recovery potential of older people (Wang & Shi, 2014; Wang & Shultz, 2010; Wang 

& Wanberg, 2017). 

In this situation, the protean career is presented as an alternative for older people. In the 

retirement stage the connection between the organization (employer) and the worker is 

weakening. Therefore almost all the features of a protean career appear to suit people’s 

employment and careers in the third life stage. However, many scholars point out that there are 

great differences in people’s abilities to adapt to the third life stage – some people choose to 

relax, some continue in the same job, while others explore new job opportunities (Kim & Hall, 

2013; Kojola & Moen, 2016). 

These changing retirement paths and changing career patterns flow into one another. With the 

changes in retirement paths comes new vocabulary, such as semi-retirement, gradual retirement, 

gliding retirement, phased retirement, and un-retirement. Equally changes in the nature of 

careers have brought us the phrases protean career and boundaryless career. These two parallel 
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trends merge to create different types of late career in the third life stage. In Table 2 the 

traditional and new conceptions of retirement are compared. 

 

Table 2  

Third life stage from the perspective of traditional retirement, the new concept of retirement 

and the protean career 

Traditional retirement Un-retirement 

and disappearance of 

retirement transition 

Protean career in the third life 

stage 

Clearly demarcated “life 

stages”. 

Specific situation in the life 

cycle. 

 

Continuation of various 

intermittent work activities, no 

precise demarcation of 

boundaries. 

The individual’s exit from 

the workforce. 

End of career. 

Bridge employment. 

Semi-retirement, gradual 

“retirement”, sliding 

“retirement”. 

Continuation of work and non-

work activities, no transition to 

permanent “retirement”. 

Withdrawal from social 

and economic life. 

Psychological 

disengagement. 

Engagement in one / several 

areas of life without age 

restriction. 

Continuous engagement (work, 

social wellbeing, family, 

community). 

Sudden disconnection,  

a rapid retreat. 

Time fluency of living 

conditions. 

Time fluency in activity and 

engagement. 

Life goal: relaxation. Life goal: Productivity. 

Generativity.  

Life goal: Life satisfaction. 

Activity. 

Similarity between living 

conditions and life 

situation. 

Differences between living 

conditions and life situation. 

 

Differences between living 

conditions and life situation. 

 

Consumption of 

resources. 

Production and consumption 

of resources. 

Production and consumption of 

resources. 

 

These changes are also reflected in the literature. Until recently, research was focused on the 

factors encouraging employees to retire, but now research is beginning to explore factors that 

can help employees to remain in work once they are entitled to a pension (van Dalen, Henkens, 

& Wang, 2015). However, with the changing landscape of retirement, new insights have 

emerged on continuing to work at retirement age and other “traditional” themes such as 

retirement preparation, planning, decision making, adjustment, and satisfaction (Henkens et al., 

2017). In addition, all these changes mean it is necessary to revisit the various stages of the 

lifecycle and patterns of aging. 

  



29 

7. PSYCHOLOGICAL RESEARCH ON THE THIRD LIFE STAGE 

Most pension reforms have been driven, in the first instance, by concerns about state finances 

and the “struggle” to cope with the financial consequences of aging populations. The 

psychological and social impacts of these reforms often come second. 

In research on the psychology of retirement and late careers there has been a tendency to assume 

macro level processes are a given and that the determinants require no explicit mention. One 

can hardly blame psychology for this, since its primary focus is the micro level of human life. 

Nonetheless, psychological research has to take account of the wider environment that provides 

an arena for decision-making, suggesting alternatives and assigning value to those alternatives. 

Dramatic changes in that environment will similarly impact on behaviors and choices relating 

to retirement and late careers. 

The consequences of the rapid and fundamental changes at the social level of life, briefly 

outlined above, have led to people in the work stage of life being exposed to conflicting societal 

messages on how they should retire, what is expected of them in the third life stage, how they 

should age, and whether they should continue to work. People of pre-retirement and retirement 

age are confronted with various social challenges and do not know what to expect. Table 3 

provides a summary of how society’s messages have changed over a relatively short period. 

  

Table 3  

Narratives, appeals and various messages targeting people in the third life stage 

1970s–1990s = Early retirement 

 

Present = Re-integration of older workers into 

the labor market 

Early retirement is good for older 

workers and society as a whole. 

“Productive aging” means maximizing older 

people’s potential. 

The right to cease working at a particular 

age. 

Elderly people’s right to work. 

Free up jobs for younger people and 

enjoy life as a pensioner. 

Be productive and contribute through paid 

employment or by volunteering. 

Retirement = social remuneration for the 

“productive” years. 

Longer working life = older worker’s duty so as 

not to be a “burden” on society. 

Socio-cultural background: 

Negative age stereotypes. Employers’ reluctance to employ older people. 

Changes in social acceptability of stigmatizing or socially rewarding the same behavior. 

Changing potential status and quality of life in the third life stage. 

 

Conceptions of retirement significantly affect the way in which society, and especially 

employers, view older workers and how older workers see their job roles and the end of their 

working role in the labor market. Changes in the concept of retirement are reflected in changes 

in cultural standards and norms, social expectations of how individuals behave, and judgements 

on whether elderly people live up to these social expectations. 

In the third life stage, there is great variety in the resources available to elderly people and their 

ability to adapt (Kim & Hall, 2013). For many people in the third stage of life, adapting to the 
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continuation of work at retirement age is not a simple process (Van Solinge & Henkens, 2017), 

especially since previously organizations were encouraging people to take early retirement. 

For many the early retirement schemes of the 1970s and 1990s became a normative expectation 

and a social entitlement (Ekerdt, 2010; Henkens et al., 2017). Being “encouraged” to continue 

working once the long-awaited retirement age has been reached can be painful for many. If 

there is no adequate and meaningful work for older people owing to a lack of qualifications, or 

their physical or mental health, or age discrimination, it can even prove harmful (Taylor & Earl, 

2016). In these cases it is doubtful whether there is such a thing as a “late career”.  

Researchers from various disciplines have begun looking at how older workers adapt to sudden 

changes in policies and social standards that encourage them to work longer (for example, 

Fasbender, Deller, Wang, & Wiernik, 2014; Van Solinge & Henkens, 2017). Issues have been 

explored such as the willingness and ability of the “older workforce” to remain in employment 

when faced with a norm that dictates they should retire at the “right time”, and that is reinforced 

through institutionalized pension systems and the high value accorded to retirement. 

We therefore suppose there is a need in psychological research to re-examine and adapt existing 

psychological theories on retirement transition and retirement adjustment so they reflect the 

changing conditions. While some research is already being carried out, scholars who have long 

studied retirement warn there is a lack of knowledge on the individual, organizational, and 

social consequences of extending working life (Henkens et al., 2017). 

8. CONCLUSION 

The example of the demand for a retirement ceiling in Slovakia illustrates how the 

institutionalized standards and social policy requirements on retirement age are linked to 

people’s expectations and experiences. If psychologists are to help solve the current problem 

with retirement in Slovakia, provide qualified opinions, and propose solutions, they must first 

have a clear grasp of the wider social and economic background of the complexity of the 

retirement problem before exploring “purely” psychological issues.  
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ŠTÝLY ROZHODOVANIA A NEROZHODNOSŤ U MANAŽÉROV 

 

DECISION-MAKING STYLES AND INDECISIVENESS IN MANAGERS 

 

Jozef BAVOĽÁR, Ivan SCHMIDT 

 

Abstrakt: Hlavným cieľom príspevku je porovnanie využívania štýlov rozhodovania a 

nerozhodnosti u respondentov na manažérskych a nemanažérskych pozíciách, ako aj sledovanie 

vzťahu týchto dvoch premenných s vybranými charakteristikami povolania (dĺžka praxe, počet 

podriadených). Výskumu sa zúčastnilo 62 respondentov (31 manažérov, z toho 13 žien, 

priemerný vek 43,5 roka; 31 nemanažérov, z toho 16 žien, priemerný vek 41,5 roka), ktorí 

vyplnili dve sebavýpoveďové metódy. Rozhodovacie štýly boli identifikované Škálou základných 

rozhodovacích štýlov (Scott & Bruce, 1995) zisťujúcim mieru preferencie racionálneho, 

intuitívneho, závislého, vyhýbavého a spontánneho rozhodovacieho štýlu, nerozhodnosť Škálou 

nerozhodnosti (Frost & Show, 1993). Porovnanie manažérov a nemanažérov ukázalo vyššiu 

preferenciu adaptívnych štýlov rozhodovania (racionálny, intuitívny) u manažérov a 

preferenciu neadaptívnych štýlov rozhodovania (závislý, vyhýbavý, spontánny) a vyššiu mieru 

nerozhodnosti u nemanažérov. Výsledky poukazujú na odlišný spôsob rozhodovania u 

manažérov, čo môže slúžiť ako jedno z kritérií výberu pre manažérske posty. 

Kľúčové slová: manažérske rozhodovanie; štýly rozhodovania; nerozhodnosť 

 

Abstract: The main aim of the study is a comparison of managers and non-managers in 

decision-making styles and indecisiveness with investigating also the associations of these 

variables with selected job characteristics (length of praxis, number of subordinates). 31 

managers (13 females, mean age 43,5) and 31 non-managers  (16 females, mean age 41,5) 

completed two self-reported measures. Decision-making styles were measured by The General 

Decision-Making Styles inventory (Scott & Bruce, 1995) identifying the preference of the 

rational, intuitive, dependent, avoidant, and spontaneous decision-making style. The 

Indecisiveness Scale (Frost & Shows, 1993) was used to measure indecisiveness. Managers 

scored higher in adaptive decision-making styles (rational, intuitive) and non-managers in non-

adaptive styles (dependent, avoidant, spontaneous) and in indecisiveness. The results indicate 

the different way of making decisions in managers that can serve as one of criterions for 

selection of people for these positions. 

Keywords: managerial decision-making; decision-making styles; indecisiveness 
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1. ÚVOD 

Rozhodovanie patrí k hlavným činnostiam a zodpovednostiam v práci manažérov a ľudí 

vedúcich tímy (Fotr & Švecová, 2016), zároveň je jedným z hlavných determinantov ich 

úspechu. Jeho dôležitosť je viditeľná aj v počte vedeckých článkov všeobecne o rozhodovaní 

manažérov (napr. Dane & Pratt, 2007; Mybourgh, Watson, & Foxcroft, 2015; Halama, 2017) 

alebo o individuálnych rozdieloch v charakteristikách rozhodovania manažérov (Tyczkowski 

et al., 2015; Erenda et al., 2018), porovnanie manažérov (vedúcich pracovníkov) s ich 

podriadenými je však veľmi zriedkavé. Práve tento nedostatok informácií o prípadných 

rozdieloch v charakteristikách rozhodovania medzi vedúcimi pracovníkmi a ich podriadenými 

nás viedol k vytýčeniu si hlavného cieľa prezentovanej exploračnej štúdie - zistiť, či sa tieto 

dve skupiny odlišujú v spôsobe rozhodovania, konkrétne v štýle rozhodovania a v miere 

nerozhodnosti. 

1.1. Charakteristiky rozhodovania manažérov 

Manažér je charakterizovaný ako osoba zodpovedná za koordináciu aktivít a prijímanie takých 

rozhodnutí, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov (Mižičková et al., 2007), pričom často bývajú 

zdôrazňované osobnostné charakteritsiky tejto osoby ako  sebaregulácia, jedinečnosť, 

individuálnosť, integrovanosť, funkčnosť či otvorenosť. Podobne Bedrnová a Nový (1998) 

uvádzajú viaceré skupiny kompetencií manažéra zvyšujúce pravdepodobnosť úspešného 

vedenia skupiny, pričom Weihrich a Koontz (1993) uvádzajú práve rozhodovanie ako jednu z 

najdôležitejších funkcií manažérov. Pri skúmaní rozhodovania všeobecne i konkrétne u 

manažérov bola venovaná pozornosť viacerým jeho aspektom, pričom ako jedna z dôležitých 

individuálnych charakteristík sa ukazuje rozhodovací štýl. Ten viacerí autori chápu relatívne 

zhodne ako stabilný odpoveďový vzorec prejavený indivíduom pri konfrontácii s rozhodovacou 

úlohou, pričom to však nie je osobnostná črta, ale na zvyku založená tendencia reagovať istým 

spôsobom v špecifickom rozhodovacom kontexte (Scott & Bruce, 1995). 

Viacerí autori ponúkli vlastné teoretické prístupy a klasifikácie štýlov rozhodovania (napr. 

Scott & Bruce, 1995; Mann et al., 1997; Leykin & DeRubeis, 2010), kvôli našim 

predchádzajúcim skúsenostiam a celosvetovej preferencii sme sa rozhodli použiť klasifikáciu 

Scottovej a Bruca (1995) vyčleňujúcu päť štýlov rozhodovania - racionálny, intuitívny, závislý, 

vyhýbavý a spontánny. Preferencia racionálneho štýlu je charakterizovaná hľadaním a 

logickým spracovávaním alternatív, pre intuitívny štýl je typická pozornosť venovaná detailom 

a spoliehanie sa na vnútorné pocity. Závislý štýl je opísaný ako vyhľadávanie a spoliehanie sa 

na rady iných, vyhýbavý štýl ako tendencia vyhnúť sa rozhodnutiam pri akejkoľvek príležitosti 

a spontánny štýl ako pocit časového tlaku a snaha ukončiť rozhodovací proces čo najskôr. Je 

možné dosiahnuť vyššie hodnoty súčasne vo viacerých štýloch, ktoré však nie sú úplne 

nezávislé - napr. vo väčšine štúdií je spontánny štýl pozitívne spojený s intuitívnym a negatívne 

s racionálnym štýlom (Bavoľár, 2018). 

V predchádzajúcom výskume boli zistené vzťahy rozhodovacích štýlov s množstvom 

"výsledkov" rozhodnutí - od mentálneho zdravia (Deniz, 2006; Leykin & DeRubeis, 2010; 

Bavoľár & Orosová, 2015) cez všeobecne poňaté výsledky rozhodovania (Bruine de Bruin, 

Parker, & Fischhoff, 2007; Dewbery, Juanchich, & Narendran, 2013) po výsledky manažérskej 

činnosti (Sadler-Smith, 2004). Všeobecne sú najmä racionálny a intuitívny štýl považované za 

adaptívne - spojené s pozitívnejšími "výsledkami", kým tri zvyšné štýly (závislý, vyhýbavý, 
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spontánny) boli väčšinou spojené s negatívnymi pólmi sledovaných premenných. Doterajší 

výskum bol väčšinou realizovaný formou korelačných či regresných štúdií pokúšajúcich sa 

nájsť vzťahy medzi štýlmi rozhodovania a vybranými premennými, prípadne ich vysvetliť 

prostredníctvom rozhodovacích štýlov. Rozhodovacie štýly sa na základe týchto výskumov 

javia ako schopné vysvetliť viac variability v sebavýpoveďovo získavaných premenných 

(Bavoľár & Orosová, 2015) ako v objektívnych ukazovateľov (Bavoľár & Bačíková-Slešková, 

2018), takisto pri porovnaní hodnotenia schopnosti rozhodovania sa poskytnutej buď samotnou 

osobou alebo niekým iným boli schopné vysvetliť vyššiu mieru variability v prvom prípade  

(Wood & Highhouse, 2014; Pitel & Mentel, 2017). 

Ak sa pozrieme na výsledky výskumov sledujúcich rozhodovanie a štýly rozhodovania u 

manažérov a riadiacich pracovníkov, pozornosť bola venovaná najmä úlohe intuitívneho 

rozhodovania ako protipólu racionálneho. Doterajší výskum nasvedčuje pozitívnej úlohe 

intuície, keď napr. Sadler-Smith (1993) pri sledovaní malých a stredne veľkých spoločností 

zistil pozitívny vzťah medzi intuitívnym rozhodovacím štýlom a finančnými, ako aj 

nefinančnými ukazovateľmi výkonu spoločnosti, takisto Broockman a Anthony (2002) 

uvádzajú rýchlejšie a lepšie rozhodnutia manažérov, ak sa spoliehali na intuíciu, pričom to platí 

pre individuálne (Parikh, Neubauer, & Lank, 1994) aj tímové rozhodovanie (Eisenhardt, 1990). 

Kirby (1997) uvádza, že pri sledovaní štýlov identifikovaných MBTI manažéri dosahovali 

vyššie skóre v extraverzii, myslení, a posudzovaní, zaujímajú sa viac o fakty, dôležitejší je ich 

názor ako názory iných, a snažia sa o čo najskoršie rozhodovanie. Busenitz a Barney (1997) 

zistili, že podnikatelia sa od manažérov odlišovali v tom, že podnikatelia používali viac 

nenormatívne rozhodovanie (heuristiky, rozhodovacie omyly). Thunholm (2009) porovnával 

rozhodovacie štýly identifikované GDMS u členov tímov a nimi zvolených vodcov tímov, 

pričom pre pozíciu lídrov bolo charakteristické nižšie využívanie vyhýbavého, závislého a 

racionálneho štýlu, ako aj vyššie hodnoty spontánneho štýlu. 

Kým pri rôznych charakteristikách rozhodovania sa pohľad na ich užitočnosť pre vedúcich 

pracovníkov a manažérov môže v rámci jednotlivých oblastí či úrovní odlišovať, vnímanie 

ďalšej premennej, ktorá bola objektom nášho výskumu - nerozhodnosti - je konsenzuálne 

negatívne, a to nielen v oblasti pracovnej psychológie. Nerozhodnosť ako osobnostná 

charakteristika (neschopnosť rozhodnúť sa v primeranom čase, Frost & Shows, 1993) je 

spojená s neschopnosťou rozhodovať sa v skutočných situáciách (Germeijs & De Boeck, 2002), 

s vyššou úzkosťou pri rozhodovaní (Germeijs, Verschueren & Soenens, 2006) a obavami po 

rozhodnutí (Rassin & Murris, 2005). Na neadaptívnosť nerozhodnosti v manažmente 

upozorňuje aj Brooksová (2011), pričom ako možnosti vyhnutia sa jej ponúka nutnosť 

zvôvodňovania rozhodnutí, izolované posúdenie alternatív, či incentívy povzbudzujúce 

rozhodné správanie. Doteraz však nerozhodnosti u manažérov nebola výskumne venovaná 

väčšia pozornosť. 
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2. METÓDY 

2.1. Vzorka 

Vzorka pozostávala zo 62 IT špecialistov - 31 na vedúcich pozíciách (budeme ich označovať 

ako manažéri) a 31 na pozíciách bez riadiacich právomocí. Vek manažérov sa pohyboval od 30 

do 61 rokov (priemerný vek 43,5, SD = 7.08), na riadiacej pozícii boli od 2 do 15 rokov 

(priemerne 6,1 roka), dĺžka ich praxe variovala od 3 do 25 rokov (priemerne 11,4 roka), mali 

priemerne 3,05 podriadených a 13 z nich bolo žien. Vek respondentov na neriadiacich pozíciách 

sa pohyboval od 22 do 65 rokov (priemerný vek 41,5 roka, SD = 9.97), dĺžka ich praxe variovala 

od 1 do 25 rokov (priemer  9,2 roka) a 16 z nich bolo žien. Všetci účastníci výskumu vyplnili 

poskytnuté metodiky na pracovisku po poskytnutí základných informácií o výskume bez nároku 

na odmenu. 

2.2. Nástroje zberu dát 

Na zisťovanie premenných boli okrem otázok zameraných na demografické údaje (vek, rod, 

prax celkovo, prax na danom mieste, počet podriadených) použité dve metodiky. Rozhodovacie 

štýly boli identifikované Škálou základných rozhodovacích štýlov (Scott& Bruce, 1995; 

Bavoľár & Orosová, 2015) s 25 položkami sledujúcimi každý z piatich rozhodovacích štýlov 

piatimi položkami. Každá položka opisuje spôsob rozhodovania, respondenti označovali jeho 

primeranosť pre opis vlastného rozhodovania na škále od silno nesúhlasím (1) do silno súhlasím 

(5). Celkové skóre v každom štýle je vypočítané ako súčet korešpondujúcich položiek a jeho 

vyššie hodnoty znamenajú vyššiu preferenciu daného štýlu. Príklady a hodnoty Cronbachovej 

alfy (α) ako ukazovateľa vnútornej konzistencie každého štýlu sú: racionálny štýl: Rozhodnutia 

robím logickým a systematickým spôsobom, α = .87; intuitívny štýl: Keď robím rozhodnutia, 

zvyknem sa spoliehať na svoju intuíciu, α = .87; závislý štýl: Zriedka robím dôležité 

rozhodnutia bez toho, aby som sa poradil s inými ľuďmi, α = .92; vyhýbavý štýl: Vyhýbam sa 

robeniu dôležitých rozhodnutí, kým nie som pod tlakom, α = .95; spontánny štýl: Zvyčajne 

robím impulzívne rozhodnutia, α = .94. Pre identifikáciu úrovne nerozhodnosti bola použitá 

jednofaktorová Škála nerozhodnosti (Frost & Shows, 1993), aj keď niektorí autori považujú za 

vhodnejšie vyčleňovať v rámci škály dva faktory (Spunt, Rassin, & Epstein, 2009). Pôvodná 

a majoritne používaná verzia obsahuje 15 položiek, ale keďže sme poukázali na vhodnosť 

používania aj 9-položkovej verzie (Bavolar, 2018), budeme uvádzať výsledky pre obe verzie. 

Celkové skóre ju súčtom odpovedí vo všetkých položkách (niektoré je potrebné prepólovať). 

Hodnoty Cronbachocej alfy boli 0,65 pre 15-položkovú a 0,82 pre 9-položkovú verziu, ich 

vzájomná korelácia v našej vzorke bola 0,93. 
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3. VÝSLEDKY 

Keďže hlavným cieľom štúdie bolo porovnanie riadiacich pracovníkov a ich podriadených v 

preferencii rozhodovacích štýlov a v nerozhodnosti, tieto výsledky získané t-testom pre dva 

nezávislé výbery prezentujeme ako prvé (Tabuľka 1).  

 

Tabuľka 1  

Porovnanie radiacich a neriadiacich pracovníkov v rozhodovacích štýloch a nerozhodnosti 

Premenná  Pozícia priemer SD t p 

Racionálny štýl riadiaca 22,84 1,51 6,465 < 0,001 

neriadiaca 18,77 3,16 

Intuitívny štýl riadiaca 18,10 2,79 2,637 0,011 

neriadiaca 16,23 2,80 

Závislý štýl riadiaca 15,45 3,41 -2,975 0,004 

neriadiaca 17,68 2,39 

Vyhýbavý štýl riadiaca 5,00 0,00 - - 

neriadiaca 7,97 3,37 

Spontánny štýl riadiaca 6,65 1,36 -3,499 < 0,001 

neriadiaca 9,13 3,71 

Nerozhodnosť-15 riadiaca 23,74 6,16 -4,210 < 0,001 

neriadiaca 31,84 8,76 

Nerozhodnosť-9 riadiaca 13,90 3,66 -3,356 0,001 

neriadiaca 18,39 6,47 

 

Vo všetkých porovnaniach boli zaznamenané významné rozdiely v priemeroch sledovaných 

skupín. Riadiaci pracovníci v porovnaní so svojimi podriadenými preferovali viac racionálny a 

intuitívny štýl, naopak mali nižšie skóre v závislom a spontánnom štýle. T-test nemohol byť 

kvôli nulovej variabilite u manažérov použitý pre porovnanie vo využívaní vyhýbavého štýlu, 

priemer však poukazuje na nižšie hodnoty u neriadiacich pracovníkov, čo bolo neparametrickou 

alternatívou (Mann-Whitney U test) aj potvrdené (U = 93.000, z = -6.162, Mdman = 5.00, 

Mdneman = 7.00). Nemanažéri dosahovali takisto vyššie priemerné hodnoty v nerozhodnosti. 

Po komparačnej analýze sme pristúpili k sledovaniu vzájomných asociácií medzi vybranými 

premennými. Okrem vzťahu medzi rozhodovacími štýlmi a nerozhodnosťou nás zaujímali aj 

vzťahy týchto premenných s počtom podriadených (u riadiacich pracovníkov) a dĺžkou praxe. 

Výsledky prezentuje Tabuľka 2. 
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Tabuľka 2  

Korelácie rozhodovacích štýlov a nerozhodnosti s počtom podriadených a dĺžkou praxe 

  Nerozh-

15 

Nerozh-9 Počet 

podriadených 

(u vedúcich) 

Prax 

(spolu) 

Prax 

(vedúci) 

Prax 

(podriadení) 

Racionálny štýl -0,86*** -0,78*** 0,29 0,07 -0,03 -0,09 

Intuitívny štýl -0,34** -0,34** 0,29 0,22 0,28 0,07 

Závislý štýl 0,18 0,09 -0,47** -0,21 -0,16 -0,16 

Vyhýbavý štýl 0,66*** 0,69*** - -0,03 - 0,11 

Spontánny štýl 0,48*** 0,44*** -0,27 0,09 -0,05 0,29 

Nerozhodnosť-

15 

    -0,41* -0,15 -0,23 0,03 

Nerozhodnosť-9     -0,33 -0,12 -0,25 0,05 

 

Nerozhodnosť bola negatívne spojená s preferenciou racionálneho a intuitívneho štýlu a 

pozitívne spojená so skóre závislého a spontánneho štýlu. Racionálny a intuitívny štýl u 

manažérov koreloval pozitívne s počtom podriadených, ten bol v negatívnom vzťahu s 

vyhýbavým a spontánnym štýlom, ako aj s nerozhodnosťou, väčšina korelácií však 

(pravdepodobne najmä kvôli nízkemu počtu respondentov) nebola vyhodnotená ako významná. 

Vzťahy s dĺžkou praxe boli väčšinou slabé, s praxou pozitívne súvisel najmä intuitívny štýl (u 

manažérov), negatívne naopak závislý a spontánny štýl (len u podriadených) a nerozhodnosť 

(len u manažérov). 

4. DISKUSIA 

Pravdepodobne najpozoruhodnejším výsledkom tejto štúdie je neexistencia akejkoľvek 

variability vo vyhýbavom štýle u manažérov - všetci vo všetkých piatich otázkach sledujúcich 

tento štýl uvádzali najnižšie možné miery súhlasu, teda minimálne využívanie tohoto štýlu. 

Keďže sa nám to zdalo ako veľmi nepravdepodobné, kontaktovali sme respondentov opäť s 

prosbou o vysvetlenie uvedených výsledkov. Z odpovedí je zrejmá jedna zo slabín 

sebavýpoveďových metód - prispôsobenie odpovedí očakávaniam a následná otázna miera 

zhody so skutočným správaním. Respondenti na riadiacich pozíciách uviedli, že v rámci 

množstva kurzov a školení im bolo zdôrazňované, že sa rozhodovaniam nemajú vyhýbať, 

odkladať ich, lebo aj tak sa k nim budú musieť vrátiť. Je tak otázne, nakoľko ich odpovede 

odzrkadľovali skutočné správanie, alebo len odrážali často opakované odporúčanie, ako by 

proces ich rozhodovania mal vyzerať. Z priemerov je zrejmé, že v oboch porovnávaných 

skupinách boli najviac využívané tri štýly - racionálny, intuitívny a závislý, najmenej vyhýbavý 

a spontánny. Je to v zhode s výsledkami väčšiny výskumov, kde práve racionálny a intuitívny 

štýl sú vyhodnocované ako spojené s najpozitívnejšími výsledkami rozhodnutí, spontánny a 
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najmä závislý štýl je naopak spojený najmä s tými negatívnymi (Bruine de Bruin, Parker, & 

Fischhoff, 2007), kým pozícia závislého štýlu je variabilná (spojený napr. s vyššou mierou 

sociálnej opory, Bavolar & Bacikova-Sleskova, 2018). Rozdiely medzi riadiacimi a riadenými 

pracovníkmi boli zaznamenané práve v línii týchto výsledkov, keď riadiaci pracovníci 

dosahovali vyššie skóre v racionálnom a intuitívnom štýle, nižšie hodnoty naopak v závislom, 

vyhýbavom a spontánnom štýle. To bolo doplnené porovnaním v nerozhodnosti, ktorá je blízka 

vyhýbavému rozhodovaciemu štýlu, čo kopírovali aj zistené výsledky. 

Okrem porovnania riadiacich a neriadiacich pracovníkov nás zaujímali aj vzťahy štýlov 

rozhodovania a nerozhodnosti s počtom podriadených (len u riadiacich pracovníkov) a dĺžkou 

praxe, pričom sme predpokladali, že ak sa riadiaci pracovníci odlišovali od podriadených, to 

môže byť aj následkom profesijného vzdelávania alebo samotného pôsobenia v rámci 

informačného sektora, čo sa teda môže prejaviť aj vzťahom štýlov rozhodovania a 

nerozhodnosti s dĺžkou praxe. Pri vzťahu s praxou sa to však neukázalo v žiadnom prípade, 

korelácie boli slabé a nevýznamné, konzistentnejšie boli vzťahy s počtom podriadených u 

riadiacich pracovníkov. počet podriadených pozitívne súvisel s využívaním racionálneho a 

intuitívneho štýlu, naopak negatívny vzťah sme zaznamenali so závislým a spontánnym štýlom 

a s nerozhodnosťou. Zdá sa tak oprávnené očakávať, že práve vedenie väčšieho množstva ľudí 

môže vyústiť do preferencie určitých spôsobov rozhodovania (možno aj vplyvom 

absolvovaných tréningových metód), možný je však aj opačný smer kauzálneho vzťahu - 

preferencia istých spôsobov rozhodovania môže byť v pozadí toho, prečo sa niektorí ľudia 

dostali na riadiace pozície, možno v závislosti práve od špecifík práce v danom sektore. 

Aj napriek zaujímavým výsledkom štúdie je potrebné upozorniť na viacero jej limitov. Jedným 

z nich je malá vzorka, budúce štúdie by mali zapojiť viac participantov. S tým však súvisí 

otázka jej homogenity - kým pri väčšom počte ľudí je vzorka často zložená z ľudí rôznych 

profesií, v našom prípade je aj na základe nižšieho počtu vzhľadom na výber len jednej profesie 

v tejto premennej dodržaná úplná homogénnosť. Ako sme už upozornili, otázna je schopnosť 

použitých sebavýpoveďových metód odhaliť skutočné správanie, keď samotní respondenti v 

rozhovoroch uviedli ovplyvnenie absolvovanými tréningovými metódami. Bolo by tak vhodné 

overiť dosiahnuté výsledky iným spôsobom, ako najdostupnejšie sa ponúkajú priame 

pozorovanie, informácie od kolegov či vedenie denníkov. Aj napriek uvedeným limitom však 

výsledky štúdie považujeme za hodnotný príspevok k osvetleniu rozdielov medzi riadiacimi a 

neriadiacimi pracovníkmi, keď ako sme ukázali, tejto problematike bola zatiaľ venovaná len 

obmedzená pozornosť. 
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PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ A FLUKTUAČNÉ TENDENCIE U 

KVALIFIKOVANÝCH RIADIACICH A NERIADIACICH 

ZAMESTNANCOV VO VÝROBNOM PRIEMYSLE  

 

JOB SATISFACTION AND TURNOVER INTENTIONS OF QUALIFIED 

EMPLOYEES IN MANUFACTURING INDUSTRY 

 

Miroslava BOZOGÁŇOVÁ, Ondrej IVAN, Michal KENTOŠ, Tatiana 

LORINCOVÁ 

Abstrakt: V čase globalizácie sú fluktuačné tendencie zamestnancov v organizáciách 

pretrvávajúcim problémom, sú bežné v každom type, ale aj veľkosti organizácie a na každej 

organizačnej úrovni. Cieľom príspevku bolo preskúmať, ktoré zložky pracovnej spokojnosti ( 

plat, možnosti rozvoja kariéry, štýl vedenia, nefinančné benefity, adekvátnosť odmeny, 

pracovné podmienky, spolupracovníci, druh práce a komunikácia) predikujú fluktuačné 

tendencie u riadiacich a ktoré u neriadiacich kvalifikovaných zamestnancov vo výrobnom 

priemysle. Použitá bola Škála fluktuačných tendencií (Turnover Intentions Scale), (Colarelli, 

Dean, &Konstans, 1987, Kuvaasa, 2006; Chen, Ployhart, Thomas, Anderson, &Bliese, 2011) 

a Škála pracovnej spokojnosti JSS (Spector 1985). Výskumný súbor tvorilo 229 respondentov 

(63,3% (145) mužov a 36,7% (84) žien vo veku od 21 – 60 rokov (M=35,39; SD=9,50), z toho 

46,7% (107) pôsobilo na  riadiacej funkcii. Zistili sme, že v oboch skupinách respondentov boli 

signifikantnými prediktormi fluktuačných tendencií spokojnosť so spolupracovníkmi a povahou 

práce. U neriadiacich pracovníkov to bola ešte možnosť kariérneho rastu a u riadiacich 

pracovníkov pracovné podmienky. Výsledky výskumu môžu byť nápomocné pri pochopení 

špecifických potrieb pracovníkov na rôznych pozíciách v organizáciách za účelom zníženia 

úrovne fluktuačných tendencií. 

Kľúčové slová: fluktuačné tendencie; pracovná spokojnosť; riadiaci zamestnanci 

Abstract: At the time of globalization, the turnover intentions of employees in organizations 

persist as a problem and are common in every type and size of the organization and at every 

organizational level. The aim of this paper was to examine which components of job satisfaction 

predict the turnover intentions of managing employees and who do not lead qualified workers 

in the manufacturing industry. We used the Turnover Intention Scale (Colarelli, Dean, 

&Konstans, 1987; Kuvaasa, 2006; Chen, Ployhart, Thomas, Anderson, &Bliese, 2011) and Job 

Satisfaction Scale - JSS (Spector 1985). The sample consists of 229 respondents (63.3% (145) 

men and 36.7% (84) women aged 21-60 years (M = 35.39, SD = 9.50), of which 46.7% (107) 

was in the management position. We found that with both groups of respondents being a 

significant prerequisite for the turnover intentions were co-workers' satisfaction and the nature 

of work. In the case of non-managing employees, it was also the possibility of career growth 

and for managing employees the working conditions. Research results could help understand 

the specific needs of workers at different positions in organizations to reduce the level of 

turnover intentions.  

Key words: turnover intentions; job satisfaction; managing and non – managing employees 
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1. FLUKTUAČNÉ TENDENCIE VO VÝROBNOM PRIEMYSLE 

V čase globalizácie sú fluktuačné tendencie zamestnancov v organizáciách pretrvávajúcim 

problémom, sú bežné v každom type, ale aj veľkosti organizácie a na každej organizačnej 

úrovni. Fluktuácia zamestnancov je v rámci organizácie veľmi nákladným javom -  ide najmä 

o výdavky spojené s ukončením zamestnania, inzerciou, reklamou, výberom zamestnancov a 

ich prijatím (Abbasi, Hollman, &Hayes, 2008). Slovenská republika patrí medzi krajiny, kde je 

výrobný priemysel rozšírený, nachádzajú sa tu veľké výrobné spoločnosti ako Volkswagen 

Slovakia, a.s., Kia Motors Slovakia, a.s., PCA Slovakia s.r.o., Samsung Electronics Slovakia 

s.r.o, Schaeffler Skalica s.r.o., U.S. Steel Košice, preto je výskum fluktuačných tendencií v tejto 

oblasti viac ako potrebný. Keď zamestnanec odíde, môže to mať negatívne dôsledky na 

schopnosť zostávajúcich zamestnancov dokončiť svoje povinnosti, môže klesnúť produktivita 

v dôsledku zníženej pracovnej morálky. V konečnom dôsledku fluktuácia zamestnancov 

prináša nie len negatívne dôsledky zamestnancom organizácie, ale vysoká miera fluktuácie v 

organizácii môže ovplyvniť aj celkový výkon (Abbasi, Hollman, &Hayes 2008; Tnay, Otham, 

Siong, &Lim, 2013). 

Fluktuácia sa vo všeobecnosti popisuje ako dobrovoľný odchod zo súčasnej práce, pracovnej 

pozície alebo organizácie (Milovanovic, 2017). Price a Mueller (1981) považujú fluktuáciu za 

produkt pracovnej (ne)spokojnosti a záväzku organizácii, ovplyvňovaný intraorganizačnými 

faktormi, ako aj faktormi mimo organizácie (demografické, environmentálne) (Milovanovic, 

2017). Fluktuačné tendencie, alebo motivácia/zámer zmeniť zamestnanie je v psychológii 

definovaná ako úmyselná a vôľou ovládaná psychická činnosť obsahujúca motivačné prvky 

vedúce k opusteniu súčasnej organizácie. Motivačné prvky nadobúdajú povahu kognícií s 

obsahmi opustenia zamestnania, úmyslu hľadať alternatívne zamestnanie. Inými slovami, 

fluktuačné tendencie sú reprezentované intenzitou prejavov súboru vyhýbavých kognícií 

smerom k súčasnému zamestnaniu (Tett, &Meyer, 1993). 

Výrobný priemysel má veľký potenciál v rámci ekonomického rozvoja. Tento potenciál však 

treba rozvíjať a to aj prostredníctvom trvalého zlepšovania produktov a procesov. V súvislosti 

s tým je dôležité, aby výrobný priemysel dokázal zmodernizovať výrobnú základňu a 

pretransformovať výskumné zistenia do inovácií. Na to, aby to dokázal, je potrebné vytvorenie 

adekvátnej infraštruktúry výskumu, vzdelávania a školení a s tým súvisiace zvyšovanie 

kvalifikácie zamestnancov (High-Level Group, 2005). Poukazujeme na to, že pre prosperujúci 

výrobný priemysel sú kvalifikovaní zamestnanci jeho neoddeliteľnou súčasťou. Toto naše 

tvrdenie je podporené aj ďalšími autorkami (Srdošová, &Hekelová, 2008), ktoré poukazujú na 

to, že základom dobre fungujúcej organizácie sú kvalifikovaní, zainteresovaní, spokojní 

zamestnanci, ktorí riadia a zlepšujú efektívne procesy v organizácii. V súvislosti s prieskumom 

fluktuácie na Slovensku v rôznych odvetviach (viď tabuľka 1) sa zistilo, že najvyššia fluktuácia 

a teda najmenej stabilných zamestnancov majú organizácie či podniky v oblasti marketingu, 

reklamy, prekladateľstva, v cestovnom ruchu, žurnalistike aj v práve. Poukazuje sa dokonca na 

to, že v rámci pracovných pozícii s najväčšou fluktuáciou sa vyžaduje netechnické 

vysokoškolské vzdelanie. Na druhej strane, najnižšia fluktuácia je v textilnom, kožiarskom a 

odevnom priemysle. Ďalej nasleduje technika a rozvoj, výroba a strojárstvo. V rámci tohto 

rebríčka nastal zvrat v porovnaní s minulosťou, kedy na prvých miestach v rámci najnižšej 

fluktuácie bol vrcholový manažment (Hlavačková, 2018). 
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Tabuľka 1  

Fluktuácia (najvyššia a najnižšia) v odvetviach na Slovensku (Hlavačková, 2018) 

5 odvetví v rámci SR s fluktuáciou: fluktuácia v % v 

danom odvetví 

a) najvyššou: Marketing, reklama, PR 32,4 

  Prekladateľstvo a tlmočníctvo 31,5 

  Cestovný ruch 30,1 

  Žurnalistika, polygrafia, média 29,4 

  Právo a legislatíva 28 

b) najnižšou: Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 15,2 

  Vrcholový manažment 18 

  Technika, rozvoj 18,6 

  Výroba 19,3 

  Strojárstvo 19,4 

 

Na základe tohto prieskumu je výroba, resp. výrobný priemysel radený do odvetví s nižšou 

fluktuáciou na Slovensku, dôležité je však poukázať na to, že zdravá miera fluktuácie sa 

pohybuje okolo 10 % (Simple talent, 2016), a teda fluktuácia v rámci každého odvetvia na 

Slovensku presahuje túto hodnotu, čo nás podnecuje k výskumu.  

V súvislosti s dostupnosťou kvalifikovaných zamestnancov na Slovensku sa objavuje tvrdenie, 

že existuje problém so získavaním kvalifikovaných zamestnancov s potrebnými zručnosťami a 

pracovnými návykmi (Hörning, 2017), poukazuje sa na nedostatok kvalifikovanej pracovnej 

sily na trhu práce (Paylab, 2018). Najväčší nedostatok kvalifikovaných zamestnancov sa 

objavuje v priemyselnej výrobe na celom Slovensku (Hlavačková, 2017b). Chýbajú najmä 

zamestnanci s odbornými zručnosťami s elektrotechnickým alebo technickým zameraním, 

nasledujú pracovné pozície z oblasti IT či strojníctva spolu s požiadavkou na aktívnu znalosť 

cudzieho jazyka, ďalšiu skupinu predstavuje robotnícka trieda. Poukazuje sa na to, že napriek 

veľkému počtu nezamestnaných na úradoch práce, väčšina z nich nespĺňa ani základné 

požiadavky na výkon týchto činností (napr. pracovné návyky, stredoškolské vzdelanie, 

zdravotný stav a pod.). Pre organizácie by pritom bolo najideálnejšie prijímať plne 

kvalifikovaných ľudí, ktorých je však málo, a preto spúšťajú zamestnávatelia duálne akadémie 

či rekvalifikačné kurzy (Hlavačková, 2017). Ďalším problémom je potom fluktuácia týchto 

kvalifikovaných zamestnancov. 

Hlavačková (2017b) poukazuje na to, že ak organizácie hľadajú kvalifikovaných ľudí do 

výroby, budú mať s ich hľadaním problémy. Ak im neponúknu dobrý plat, nezískajú 

kvalifikovaných ľudí v potrebnom počte alebo ich hľadanie sa výrazne predĺži. Tu sa poukazuje 

práve na význam finančného ohodnotenia kvalifikovaných zamestnancov, ktorý býva hlavným 

dôvodom fluktuácie tejto skupiny ľudí vo výrobnom priemysle. Toto tvrdenie je doplnené aj 

prieskumom pracovného portálu Profesia.sk, ktoré zistilo, že kvalifikovaní zamestnanci menia 

prácu najmä vtedy, keď sa v nej cítia platovo nedocenení (Hlavačková, 2018). Plat je totiž stále 

významným motivátorom pri práci (Paylab, 2018). Ak sa zamestnancom plat neprehodnocuje 

pravidelne, prejavujú nespokojnosť a väčší zámer odísť z organizácie (Paylab, 2018). Práve 
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odchod kvalifikovaných zamestnancov najmä vo výrobnom priemysle, ktorý je výrazne závislý 

od stálej produkcie, môže spôsobiť značne negatívne dôsledky pre podnik či organizáciu 

(rozsiahle narušenie prevádzky, dynamiky a celkovej výkonnosti) (Al-Qahtani, &Gadhoum, 

2016). V nadväznosti na to si môžeme teda utvrdiť vyššie spomenuté, že sa tu objavuje potreba 

udržania kvalifikovaného zamestnanca, aby nedochádzalo k fluktuácii, ktorá je na Slovensku 

vysoká. Aj keď Tomíková (2008) uvádza, že úroveň odborného vzdelania a osobných 

schopností ovplyvňuje fluktuáciu v negatívnom smere, t.j. fluktuačná tendencia je vyššia u 

nekvalifikovaných zamestnancov, než u kvalifikovaných. Dôležité je poukázať na to, že 

negatívny dopad na podnik či organizáciu má odchod kvalifikovaných zamestnancov, kým 

odchod tých nekvalifikovaných môže byť naopak prínosom. Môžeme to doplniť ešte zistením 

ďalších autorov (Li, Sun, &Ettredge, 2010), ktorí preukázali, že zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov viedlo v priebehu roka k znižovaniu fluktuačných tendencií. 

2. PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ 

Neexistuje žiadna univerzálne akceptovaná definícia pracovnej spokojnosti. Veľmi 

zjednodušene povedané, pracovná spokojnosť môže byť popísaná ako pozitívny pocit, ktorý 

má jedinec k svojej práci (Milovanovic, 2017). Pracovná spokojnosť je pozitívny alebo 

priaznivý emocionálny stav, vyplývajúci z hodnotenia práce alebo pracovných skúseností 

(Václaviková, 2012; Rymeš, 1998). Úroveň pracovnej spokojnosti je ovplyvňovaná 

vnútornými, ale aj vonkajšími motivačnými faktormi, vzťahmi na pracovisku a s vedením. 

Dôležitá je aj miera, v akej je jednotlivec úspešný resp. neúspešný v práci. Tieto činitele patria 

k objektívnym ukazovateľom pracovnej spokojnosti (Armstrong, &Taylor, 2014). Na základe 

pracovnej spokojnosti možno taktiež posudzovať pôsobenie jedinca v organizácii, jeho 

pracovné správanie (Rymeš, 1998). Pracovná spokojnosť je dokonca podľa niektorých autorov 

(Milovanovic, 2017) významným faktorom fluktuačných tendencií a fluktuácie, pričom sa 

poukazuje na negatívny vzťah medzi nimi (McKnight, Phillips, &Hardgrave, 2009; Huei-Ling, 

&Ven-hwei, 2017). Zdôrazňuje sa aj to, že hoci väčšina výskumov zistila vzájomnú súvislosť 

pracovnej spokojnosti a stability v zamestnaní, tento vzťah nie je tak celkom jednoznačný 

(Štikar, Hoskovec, Rymeš, &Riegel, 2003). Potvrdzujú to zistenia, ktoré preukázali, že 

pracovná spokojnosť (ktorá zahŕňa spokojnosť s platom a oporou od supervízora) mala síce 

negatívny vzťah s fluktuačnými tendenciami, ale tento vzťah bol veľmi slabý (Tnay, Otham, 

Siong, &Lim, 2013). Taktiež existujú štúdie, ktoré nepotvrdili priamy vplyv pracovnej 

spokojnosti na fluktuačné tendencie, ale preukázali, nepriamy vplyv pracovnej spokojnosti 

napr. prostredníctvom záväzku (Price, &Mueller, 1981). V konečnom dôsledku pracovná 

nespokojnosť odráža stratu záujmu o vykonávanú pracovnú činnosť, ktorú pracovník rieši 

odchodom z organizácie. Príčiny prečo dochádza k fluktuácii sú zväčša nakumulované. Vzťah 

pracovná nespokojnosť – fluktuácia resp. fluktuačné tendencie ovplyvňujú viaceré osobnostné 

a situačné faktory (Štikar, Hoskovec, Rymeš, &Riegel, 2003). 

V ďalšom texte stručne uvádzame vybrané faktory pracovnej spokojnosti podľa Spectra (1985) 

- plat, kariérny postup, vedenie a hodnotenie priamych nadriadených, nefinančné výhody 

poskytované zamestnávateľom, uznanie za dobre odvedenú prácu, pracovné podmienky, 

pracovná atmosféra, druh pracovnej náplne a komunikácia. Plat bol identifikovaný ako jeden z 

najvplyvnejších faktorov pracovnej spokojnosti (Maniram, 2009). Griffeth, Hom a Gaertner 

(2000) vo svojej metaanalýze uviedli, že výška platu a spokojnosť s platom sú relatívne slabými 

prediktormi fluktuačných tendencií zamestnancov.  
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Hay (2001) zistil, že väčšina zamestnancov ako hlavné dôvody pre zotrvanie v organizácii 

udáva možnosti kariérneho postupu, vzdelávanie a rozvoj – čo vedie k pracovnej spokojnosti. 

Znalosť kariérneho rastu, resp. predpoklad pre jeho dosiahnutie, má značný motivačný vplyv 

(Štikar, Hoskovec, Rymeš, &Riegel, 2003). Ali (2005) uvádza, že problémy môžu vzniknúť, 

keď pracovná nespokojnosť zamestnancov nie je braná do úvahy. Nespokojní zamestnanci v 

konečnom dôsledku opustia organizáciu a súčasne organizácia stratí vedomosti, ktoré títo 

zamestnanci priniesli. Quarles (1994) v súvislosti s možnosťou pracovného povýšenia 

poukazuje na jeho vzťah k fluktuačným tendenciám. Spomínaný autor zistil, že možnosť 

povýšenia a kritéria hodnotenia majú signifikantný efekt na záväzok voči organizácii, pracovnú 

spokojnosť a taktiež fluktuačné tendencie. Zdôrazňuje, že práve to by mali využívať manažéri, 

ak chcú znížiť mieru fluktuácie v organizácií – umožňovať zamestnancom kariérny postup a 

hodnotiť ich výkony prostredníctvom rôznych príležitostných výhod a odmien.  

Vedenie zamestnancov môže silno ovplyvniť správanie a pomocou toho aj spokojnosť 

zamestnancov, najmä ak ide o vedúceho a podriadených. Štýle vedenia, skúsenosti s prácou s 

ľuďmi, technické kvality a iné osobnostné faktory môžu mať silný vplyv na podriadených a 

prácu, ktorú vykonávajú. Ak zamestnanec vníma vedenie ako nespravodlivé a nekompetentné, 

stáva sa nespokojným (Spector, 1985). Spôsob vedenia je úzko prepojený s osobnosťou 

manažéra a štýlom riadenia, ktorý preferuje resp. využíva. Dve dimenzie spôsobu vedenia 

pozitívne ovplyvňujú pracovnú spokojnosť: (a) zameranie manažéra na svojich podriadených 

(záujem o nich, podpora, akceptovanie názoru atď.); (b) participatívne riadenie (podriadení 

ovplyvňujú vlastnú prácu, podieľajú sa na rozhodnutiach atď.) (Štikar, Hoskovec, Rymeš, 

&Riegel, 2003). Nie len vedenie by malo byť vnímané ako spravodlivé, aby bolo motivujúce, 

ale významnú úlohu tu hrá aj hodnotenie zamestnancov. Hodnotenie by malo byť jednak 

nástrojom kontroly pracovníkov, ale malo by aj usmerňovať a dokonca motivovať (Gallová, 

2013). Na záver je dôležité poukázať na to, že v konečnom dôsledku nespokojnosť s 

nadriadeným a hlavne pretrvávajúce konfliktné vzťahy s nadriadeným majú značný vplyv na 

fluktuáciu (Rymeš, 1998). 

V rámci pracovných podmienok rozlišujeme viaceré oblasti. Konkrétne sem zaraďujeme: (a) 

prácu a životné prostredie; (b) fyzikálne chemické podmienky; (c) vplyvy biorytmu, únavy a 

monotónnosti; (d) bezpečnosť práce (Štikar, Hoskovec, Rymeš, &Riegel, 2003). Grissom 

(2011) poukazuje na súvislosť medzi pracovnými podmienkami a pracovnou spokojnosť i 

fluktuáciou. Na vzorke učiteľov poukázal na to, že ak učiteľ pracoval v horších pracovných 

podmienkach, ktorým zodpovedalo množstvo študentov z chudobných rodín, zmiešané 

národnostné triedy, a taktiež školy s horšími podmienkami (nevyhovujúce a hlučné prostredie 

na učenie atď.), učitelia vykazovali nižšiu pracovnú spokojnosť a vyššiu mieru fluktuácie, ktorá 

bola testovaná s ročným odstupom. 

Kvalita vzťahov medzi spolupracovníkmi a pracovná atmosféra v rámci organizácie sa vzťahuje 

k charakteristikám organizácie a medziľudským vzťahom, ktoré si medzi sebou zamestnanci 

vytvárajú každý deň v práci. Kompetentnosť, priateľskosť a podpora kolegov je vnímaná ako 

typ interakcie, ktorý upevňuje pracovné vzťahy, tímovú prácu a skupinovú kohéziu (Spector, 

1985). Spokojnosť so vzťahmi veľmi výrazne ovplyvňuje celkovú pracovnú spokojnosť a 

nespokojnosť v rámci tejto oblasti je len ťažké kompenzovať niečím iným (Štikar, Hoskovec, 

Rymeš, &Riegel, 2003). Okrem toho, majú vzťahy na pracovisku zásadný vplyv aj na pracovný 

výkon (Navrátilová, 2017). Dôsledkom negatívnych vzťahov na pracovisku je častokrát 

zvýšenie potencionálnej aj reálnej fluktuácie pracovníkov (Navrátilová, 2017). 
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Práca, ktorú denne vykonávame by mala byť príťažlivá a zaujímavá (Spector, 1985). V rámci 

teoretického modelu charakteristík práce sa hovorí o piatich charakteristikách či vlastnostiach 

práce, ktoré ovplyvňujú psychologické stavy jedinca a vedú k zmenám v spokojnosti. Tieto 

vlastnosti nepriamo ovplyvňujú motiváciu, výkon, vyčerpanie a spokojnosť prostredníctvom 

pôsobenia na tri psychologické stavy. Medzi tieto charakteristiky patria: pestrosť zručností, 

rovnakosť úloh a dôležitosť úloh, ktoré pôsobia na to, že zamestnanec vníma svoju prácu ako 

zmysluplnú. Ďalšou charakteristikou je nezávislosť, ktorá má vplyv na pocity zodpovednosti 

za pracovné výsledky. Poslednou charakteristikou je spätná väzba, ktorá ovplyvňuje znalosť 

výsledkov pracovných činností. Podľa zhrnutia autorky Berryovej (2009) výskumy prinášajú 

potvrdenie, ale aj vyvrátenie tejto teórie a ne/podporujú vzťah medzi týmito piatimi 

charakteristikami a pracovnou spokojnosťou. Môžeme podotknúť, že to, či je práca 

obohacujúca ovplyvňuje nie len pracovnú spokojnosť, ale aj pracovný výkon či dokonca 

fluktuáciu pracovníkov (Berryová, 2009). 

Komunikácia, nazývaná aj mikropodniková komunikácia v rámci organizácie či podniku, 

zahŕňa buď interpersonálnu (napr. medzi podriadeným a nadriadeným) alebo medziskupinovú 

komunikáciu. Mikropodniková komunikácia je nástrojom podnikovej interakcie vzťahujúcej sa 

na prácu. Komunikácia je začlenená do všetkých aspektov práce (Berryová, 2009). Čo sa týka 

vzťahu medzi komunikáciou a fluktuačnými tendenciami. Dôležité je rozlišovať, o aké typy 

komunikácie ide a s kým táto komunikácia prebieha. Výskumy ukazujú, že rôzne typy 

komunikácie sú v rôznom vzťahu (priamy / nepriamy / žiaden) ku fluktuačným tendenciám. 

Allen (1996) zistil, že vzťah medzi fluktuačnými tendenciami a vnímaným komunikačným 

vzťahom s najvyšším manažmentom bol ovplyvňovaný záväzkom organizácii a vnímanou 

oporou od organizácie. Na druhej strane komunikácia so spolupracovníkmi a komunikácia 

medzi podriadeným-nadriadeným priamo súviseli s fluktuačnými tendenciami. Kim a Lee 

(2009) zas poukázali na to, že kým komunikácia podporujúca vzťahy mala len nepriamy vplyv 

na fluktuačné tendencie prostredníctvom vnímaného stresu, komunikácia zodpovedajúca práci 

mala aj nepriamy vplyv na fluktuačné tendencie cez vnímaný stres, ale aj priamy vplyv na 

fluktuačné tendencie. Nakoniec Mustamil s kolegami (2014) preukázali, že spätná väzba 

týkajúca sa pracovných výkonov a komunikačná atmosféra signifikantne priamo súvisia s 

fluktuačnými tendenciami. Vzťah medzi komunikáciou so supervízorom a fluktuačnými 

tendenciami je čiastočne mediovaný pociťovaným záväzkom zamestnanca. Ale organizačná 

integrácia a komunikácia so spolupracovníkmi nie sú v signifikantnom vzťahu s fluktuačnými 

tendenciami. 

  



50 

3. METODOLÓGIA 

3.1. Východiská 

V súčasnej výskumnej literatúre existuje množstvo štúdií skúmajúcich fluktuačné tendencie, 

reálnu fluktuáciu, ako aj motivátory fluktuačných tendencií (Vanderberghe, &Bentein, 2009, 

Kjetsaa, &Kieff, 2016). Menej sa v literatúre porovnávajú riadiaci zamestnanci a zamestnanci 

bez riadiacich povinností. Predpokladáme, že riadiaci zamestnanci budú vykazovať vyššie 

fluktuačné tendencie v porovnaní so zamestnancami bez riadiacich povinností. V tejto 

súvislosti sa objavujú najmä štúdie, kt. skúmajú to ako vzťah medzi nadriadeným a 

podriadenými ovplyvňuje fluktuáciu u zamestnancov (napr. Raup, 2008; Brashear, Manolis, 

&Brooks, 2005; Firth, Mellor, Moore, &Loquet, 2004). Výskumy poukazujú na to, že zlé 

vzťahy medzi nadriadeným a podriadenými vedú k vyššej fluktuácii (napr. Navrátilová, 2017), 

avšak neskúmajú to, aký je rozdiel vo fluktuácii u riadiacich a neriadiacich zamestnancov, čo 

si kladieme za cieľ zistiť. Steers a Mowday (1979) výskumne podporili dôležitosť pracovnej 

spokojnosti v kontexte fluktuačných tendencií. Čím je zamestnanec vo svojom zamestnaní 

spokojnejší (finančná odmena za odvedenú prácu, kariérny rast, možnosti vedúce k povýšeniu, 

vedenie, hodnotenie priamych nadriadených, nefinančné výhody poskytované 

zamestnávateľom, uznanie za dobre odvedenú prácu, pracovné podmienky, kvalita vzťahov so 

spolupracovníkmi, pracovná atmosféra, druh pracovnej náplne (jednoduchosť a pohodlnosť), 

komunikácia), tým bude nižšia úroveň jeho fluktuačných tendencií. 

3.2.  Cieľ 

Cieľom príspevku bolo preskúmať, ktoré zložky pracovnej spokojnosti ( plat, možnosti rozvoja 

kariéry, štýl vedenia, nefinančné benefity, adekvátnosť odmeny, pracovné podmienky, 

spolupracovníci, druh práce a komunikácia) predikujú fluktuačné tendencie u riadiacich a ktoré 

u neriadiacich kvalifikovaných zamestnancov vo výrobnom priemysle. 

3.3. Výskumný súbor 

Zloženie výskumného súboru vychádza z prístupu k dostupnej vzorke autorov. Respondenti 

boli kandidátmi výberových konaní pätnástich výrobných spoločností na území Slovenskej 

republiky. Kvalifikovanými zamestnancami rozumieme pracovníkov, ktorí pre výkon svojho 

povolania musia mať špeciálne vzdelanie, skúsenosti, alebo kvalifikačné skúšky. V našom 

výskume participovali kandidáti, ktorých sme priamo (v rámci headhuntingovej spoločnosti) 

oslovili s pracovnou ponukou a teda sa nejde o kandidátov, resp. respondentov, ktorí reagovali 

napr. prostredníctvom pracovných portálov, t.j. v čase výskumu nehľadali zamestnanie. Títo 

kandidáti boli oslovovaní prostredníctvom služby siete LinkedIn. Kandidáti boli oslovení s 

konkrétnou pracovnou pozíciou s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky. Sieť 

LinkedIn k 1.5.2018 obsahovala 459.249 aktívnych profilov, profesionálov aktuálne 

pracujúcich na území SR (toto číslo je očistené o študentov). Zber dát prebiehal on-line 

dotazníkovou formou. Pracovné pozície, ktorých sa výberové konania týkali, sú výhradne pre 

výrobné spoločnosti v oblastiach starostlivosti o zákazníka, administratívy, technickej podpory, 

informačných technológií, technického zabezpečenia, obchodu, projektového riadenia, 

manažmentu kvality, nákupu, logistiky, plánovania, ľudských zdrojov a podobne. Vo výberovej 

vzorke sa vyskytujú len respondenti vykonávajúci kvalifikované činnosti, pracovníci 
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vykonávajúci nekvalifikovanú prácu vo výrobe nie sú súčasťou výskumného súboru. 

Výskumnú vzorku tvoria len aktuálne zamestnaní zamestnanci, pretože realizácia výskumu so 

zamestnancami po odchode z organizácie je nepravdepodobná (Štikar, Hoskovec, Rymeš, 

&Riegel, 2003). 

Výsledný výskumný súbor tvorilo 229 respondentov z toho 63,3 % (145) mužov a 36,7 % (84) 

žien vo veku 21 – 60 rokov (M=35,39; SD=9,50). Vzdelanostná štruktúra je znázornená v grafe 

č.1. 38,9 % (89) respondentov uviedlo trvalé bydlisko v meste nad 50 000 obyvateľov; 22,7 % 

(52) v meste od 10 000 do 49 999 obyvateľov; 13,1 % (30) mesto od 2 000 do 9 999 obyvateľov 

a 26,3 % (58) obec do 1 999 obyvateľov. 53,3 % (122) respondentov v čase zberu dát pôsobilo 

na pozícii bez riadiacich povinností a 46,7 % (107) na riadiacej pozícii. Priemerná dĺžka praxe 

v zamestnaní (všetkých, nie len súčasného) sa pohybovala od pol roka do 42 rokov (M=13,59; 

SD=10,44). V súčasnom zamestnaní pracujú naši respondenti po dobu od 0 – 30 rokov 

(M=6,83; SD=6,37).  

3.4. Metodiky 

Škála fluktuačných tendencií bola vytvorená na základe dostupnej literatúry. Položky boli do 

škály vybrané na základe už použitých metód.– viď napr. Colarelli, Dean, & Konstans, 1987; 

Kuvaasa, 2006; Chen, Ployhart, Thomas, Anderson, & Bliese, 2011. Dohromady obsahuje šesť 

položiek („zvyknem sa pýtať ľudí na pracovné príležitosti“, „moja súčasná práca nenapĺňa moje 

dôležité osobné potreby“, "príležitosti na dosiahnutie mojich najdôležitejších cieľov sú v mojej 

práci veľmi často ohrozené", "zvyknem hľadať pracovnú pozíciu pri inom zamestnávateľovi", 

"príležitostne premýšľam nad opustením tejto organizácie", "veľmi často myslím na to, že sa 

stanem podnikateľom") s možnosťami odpovedí na päťstupňovej škále so znázornenými 

numerickými a verbálnymi kotvami od 1 (úplne nesúhlasím) až po 5 (úplne súhlasím). Položky 

zahrnuté do škály boli preložené do z anglického jazyka do slovenského jazyka a následne do 

anglického jazyka dvoma anglicky hovoriacimi prekladateľmi.  

Na meranie pracovnej spokojnosti respondentov sme použili Škálu pracovnej spokojnosti - Job 

Satisfaction Scale JSS (Spector 1985), ktorá je vo výskume pracovnej spokojnosti častým a 

spoľahlivým nástrojom. Škála má dostupné normy (pre anglicky hovoriace krajiny) a vo 

výskume sa využíva aj na slovenskej populácii (napr. Lovaš, 2003; Kozelová, 2016). Škála 

obsahuje 36 výrokov, ktoré sa týkajú celkovej pracovnej spokojnosti a sú zoskupené do 

deviatich zložiek pracovnej spokojnosti: plat, možnosti rozvoja kariéry, štýl vedenia, 

nefinančné výhody, adekvátnosť odmeny, prevádzkové podmienky, spolupracovníci, druh 

práce a komunikácia. Respondenti na jednotlivé výroky odpovedali vyznačením hodnoty na 

šesťbodovej škále likertovského typu (1 - silne nesúhlasím až po 6 - silne súhlasím). Celková 

úroveň pracovnej spokojnosti bola vypočítaná ako priemerné skóre. Čím bolo vyššie priemerné 

celkové alebo priemerné čiastkové skóre, tým bola vyššia pracovná spokojnosť respondenta. 

Reliabilita škál a subškál je uvedená v tabuľke 2. 

Zber dát pre účely štúdie bol uskutočnený anonymne, respondenti boli oslovení e-mailom a 

dotazníky vypĺňali on-line formou. Vzhľadom ku charakteru dotazníka naše výsledné dáta 

neobsahovali chýbajúce premenné. Dáta boli zbierané medzi januárom a marcom 2018. Každý 

oslovený zamestnanec obdržal e-mail s textom vysvetľujúcim účel výskumu a obsahujúcim 

hypertextový odkaz na dotazník. Pred samotným spracovaním dát sme podľa odporúčaní Fielda 
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(2017), Tabachnickovej, Fidella (2013) a Pallantovej (2013) urobili screening dát (chyby v 

odpovediach, extrémne prípady, vzory v rámci odpovedí). 

4. VÝSLEDKY 

Ako prvé v rámci výsledkovej časti popíšeme deskriptívne charakteristiky, nasledovať budú 

komparácie riadiacich a neriadiacich kvalifikovaných zamestnancov vo výrobnom priemysle v 

pracovnej spokojnosti a jej zložkách, následne to budú vzťahové analýzy, kde popíšeme ako 

skúmané premenné spolu súvisia. Naším cieľom práce je popísať a pochopiť fluktuačné 

tendencie u riadiacich a neriadiacich kvalifikovaných zamestnancov vo výrobnom priemysle 

pomocou lineárnej regresie. V prvom rade uvádzame v tabuľke 2 deskriptívne charakteristiky 

jednotlivých premenných, s ktorými budeme pracovať (priemer, štandardná odchýlka, 

minimum, maximum, šikmosť a strmosť, reliabilitu škál a subškál). 

Tabuľka 2  

Deskriptívne charakteristiky a reliabilita škál a subškál 

  Priemer 
Štandardná 

odchýlka 
Šikmosť Strmosť Min Max 

Počet 

položiek 
Reliabilita 

Fluktuačné 

tendencie 
19,55 4,75 -,533 -,336 6 28 6 

,701 

Pracovná 

spokojnosť 

(HS) 

125,82 25,48 ,382 ,652 61 208 36 

,900 

Plat 12,01 4,50 ,305 -,049 4 24 4 ,767 

Kariérny rast 11,39 4,52 ,478 ,131 4 24 4 ,745 

Štýl vedenia 15,90 5,20 -,411 -,580 4 24 4 ,820 

Nefinančné 

benefity 
13,07 4,21 -,011 -,472 4 24 4 

,626 

Adekvátnosť 

odmeny 
13,03 4,26 ,135 -,280 4 24 4 

,631 

Pracovné 

podmienky 
13,20 4,04 ,041 -,067 4 24 4 

,621 

Spolupracovníci 16,36 3,50 -,389 ,369 5 24 4 ,617 

Povaha práce 16,23 4,72 -,388 -,484 4 24 4 ,822 

Komunikácia 14,65 4,59 -,117 -,623 4 24 4 ,746 

N=229; Chýbajúce dáta=0 

 

Vo výskume sme sa venovali riadiacim a neriadiacim kvalifikovaným pracovníkom vo výrobe. 

Zisťovali sme, či sa títo pracovníci líšia vo fluktuačných tendenciách, ale aj v pracovnej 

spokojnosti a jej zložkách. Na porovnanie riadiacich a neriadiacich pracovníkov v uvedených 

konštruktoch sme použili t-test pre dva nezávisle výber. Pri popise výsledkov uvádzame aj silu 

efektu – Cohenove d: kde d= ,2 znamená slabý efekt; d= ,5 stredný efekt a d= ,8 znamená silný 

efekt. Výsledky, kde d je menšie ako ,2 sú triviálne, aj napriek prípadnej štatistickej 

významnosti (Cohen, 1988). Výsledky sú uvedené v tabuľke 3.  
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Tabuľka 3  

Porovnanie riadiacich a neriadiacich kvalifikovaných pracovníkov vo výrobnom priemysle v 

pracovnej spokojnosti a jej zložkách (t-test pre dva nezávisle výbery) 

Premenná 
Riadiaca 

funkcia 
N M SD t s.v. p d 

Fluktuačné 

tendencie 

nie 122 19,23 4,99 
-1,077 227 0,283 -,143 

áno 107 19,91 4,45 

Pracovná 

spokojnosť 

(HS) 

nie 122 126,86 27,15 

0,659 227 0,511 ,087 
áno 107 124,64 23,49 

Plat 
nie 122 11,81 4,42 

-0,707 227 0,480 -,094 
áno 107 12,23 4,60 

Kariérny rast 
nie 122 11,27 4,76 

-0,422 227 0,673 -,056 
áno 107 11,52 4,24 

Štýl vedenia 
nie 122 16,38 5,07 

1,501 227 0,135 ,199 
áno 107 15,35 5,32 

Nefinančné 

benefity 

nie 122 12,99 4,46 
-0,282 227 0,778 -,004 

áno 107 13,15 3,93 

Adekvátnosť 

odmeny 

nie 122 13,16 4,06 
0,474 227 0,636 ,063 

áno 107 12,89 4,48 

Pracovné 

podmienky 

nie 122 13,34 4,56 
0,569 

220,43

9 
0,570 ,074 

áno 107 13,04 3,35 

Spolupracovníc

i 

nie 122 16,98 3,83 
2,912 227 

0,004*

* 
,386 

áno 107 15,65 2,95 

Povaha práce 
nie 122 15,54 5,03 

-2,402 
226,53

6 
0,017* -,315 

áno 107 17,01 4,21 

Komunikácia 
nie 122 15,39 4,65 

2,664 227 
0,008*

* 
,353 

áno 107 13,79 4,40 

*p<,05; **p<,01 

 

Na základe výsledkov t-testu pre dva nezávisle výbery sme zistili, že riadiaci (M=19,91; 

SD=4,45) a neriadiaci (M=19,23; SD=4,99) pracovníci sa vo fluktuačných tendenciách 

významne neodlišujú (t(227)=-1,077; p>,05). Štatisticky významné rozdiely sa v subškálach 

pracovnej spokojnosti preukázali v spokojnosti so spolupracovníkmi (t(227)=2,912; p<,01; 

d=,386) – kde neriadiaci pracovníci (M=16,98; SD=3,83) udávali vyššiu priemernú úroveň 

spokojnosti ako riadiaci pracovníci (M=15,65; SD=2,95); v spokojnosti s povahou práce 

(t(226,536)=-2,402; p<,05; d=-,315) zasa väčšiu úroveň spokojnosti udávali riadiaci (M=17,01; 

SD=4,21) pracovníci na rozdiel od tých, ktorí v súčasnosti nemajú riadiace kompetencie 

(M=15,54; SD=5,03). Ďalším z faktorov pracovnej spokojnosti, kde sa preukázali rozdiely 

(t(227)=2,664; p<,01; d=,353) bola komunikácia s organizáciou, kde riadiaci pracovníci mali 

nižšiu úroveň spokojnosti (M=13,79; SD=4,40) ako neriadiaci (M=15,39; SD=4,65). Rozdiely 

sa medzi riadiacimi a neriadiacimi pracovníkmi vo výrobnom priemysle nepreukázali (p>,05) 
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v celkovej pracovnej spokojnosti, spokojnosti s platom, možnosťou kariérneho postupu, štýlom 

vedenia, nefinančnými výhodami, adekvátnosťou odmeny a pracovnými podmienkami. 

Pracovná spokojnosť patrí vo výskumoch medzi overený prediktor fluktuačných tendencií 

(napr. Price, &Mueller, 1981; McKnight, Phillips, &Hardgrave, 2009; Tnay, Otham, Siong, 

&Lim, 2013; Huei-Ling, &Ven-hwei, 2017; Milovanovic, 2017). Zaujímalo nás, ako pracovná 

spokojnosť a jej subškály (spokojnosť s platom, možnosť kariérneho rastu, štýl vedenia, 

nefinančné výhody, adekvátnosť odmeny, pracovné podmienky, spolupracovníci, povaha 

práce, komunikácia s organizáciou) predikujú fluktuačné tendencie u kvalifikovaných 

pracovníkov vo výrobnom proces a zároveň sme zisťovali, či sú signifikantné prediktory 

rovnaké u riadiacich a neriadiacich kvalifikovaných pracovníkov. Použili sme lineárnu regresiu 

(metóda Enter). Podmienky pre použitie danej metódy boli splnené (normalita, extrémne 

prípady, lineárny vzťah medzi fluktuačnými tendenciami a subškálami pracovnej spokojnosti, 

homoscedasticita, veľkosť výskumného súboru, počtu prediktorov) (Pallant, 2013; Field, 

2017). Všetky regresné modely boli signifikantné – Ns: F(9,219)=13,827; p<,01; Nn: F(9, 

112)= 8,478; p<,01; Nr:: F(9,97)=8,171; p<,01. Hodnoty tolerancie (Tolerance) sa pohybovali 

v rozpätí od ,123 – ,931 a VIF od 1,104 – 4,784. Durbin-Watsonovo kritérium pre model s 

deviatimi prediktormi so všetkými zamestnancami malo hodnotu 2,111 (kritická hodnota 1,676, 

p<,01); pre riadiacich pracovníkov 2,100 (kritická hodnota 1,487, p<,01) a pre neriadiacich 

pracovníkov 2,104 (kritická hodnota 1,609, p<,01) (Savin, &White,1977) . V tabuľke 4 je 

uvedená korelačná matica medzi jednotlivými subškálami pracovnej spokojnosti a 

fluktuačnými tendenciami zamestnancov vo výrobe. V tabuľke 5 sú uvedené jednotlivé 

regresné modely. 

 

Tabuľka 4  

Fluktuačné tendencie a subškály pracovnej spokojnosti (Pearsonov korelačný koeficient) 
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Tabuľka 4  

Pracovná spokojnosť ako prediktor fluktuačných tendencií

 

  

Uvedené regresné modely vysvetľovali u všetkých kvalifikovaných pracovníkov vo výrobnom 

priemysle v našom výskumnom súbore 33,6% variancie fluktuačných tendencií, u riadiacich 

zamestnancov 37,8 % a u neriadiacich 35,7% fluktuačných tendencií. Pracovná spokojnosť 

vysvetľuje približne tretinu variancie fluktuačných tendencií kvalifikovaných zamestnancov vo 

výrobnom priemysle. Zistili sme, že v oboch skupinách respondentov boli signifikantnými 

prediktormi fluktuačných tendencií spokojnosť so spolupracovníkmi (β=-,311 - -,396; p<,01) a 

povahou práce (β=-,237 - -,276; p<,01). U neriadiacich pracovníkov to bola ešte možnosť 

kariérneho rastu (β=-,268; p<,05) a u riadiacich pracovníkov pracovné podmienky (β=-,205; 

p<,05). Ukazuje sa, že čím je nižšia miera pracovnej spokojnosti so spolupracovníkmi a 

povahou práce (u riadiacich pracovníkov s pracovnými podmienkami a u neriadiacich s 

možnosťou kariérneho rastu), tým je vyššia úroveň fluktuačných tendencií kvalifikovaných 

zamestnancov vo výrobnom priemysle. 

5. DISKUSIA 

Hlavným cieľom výskumu bolo popísať a vysvetliť fluktuačné tendencie kvalifikovaných 

pracovníkov vo výrobnom priemysle a preskúmať, ktoré zložky pracovnej spokojnosti ( plat, 

možnosti rozvoja kariéry, štýl vedenia, nefinančné benefity, adekvátnosť odmeny, pracovné 

podmienky, spolupracovníci, druh práce a komunikácia) predikujú fluktuačné tendencie u 

riadiacich a ktoré u neriadiacich kvalifikovaných zamestnancov vo výrobnom priemysle. 

Slovenská republika patrí medzi krajiny, kde je výrobný priemysel rozšírený, nachádzajú sa tu 

veľké výrobné firmy ako Volkswagen Slovakia, a.s. (výroba motorových vozidiel – cca. 16 000 

zamestnancov), Kia Motors Slovakia, a.s. (výroba motorových vozidiel -cca. 3 600 

zamestnancov), PCA Slovakia s.r.o. (výroba motorových vozidiel – cca.1 800 zamestnancov), 

U.S. Steel Košice (výroba surového železa a ocele a ferozliatin – cca. 29 000 zamestnancov), 

preto je výskum fluktuačných tendencií v tejto oblasti viac ako potrebný (FinStat, 2018).  

 

  
Kvalifikovaní pracovníci 

spolu 
  Riadiaci pracovníci   Neriadiaci pracovníci 

  Beta b SEb   Beta b SEb   Beta b SEb 

Plat -,230 -,243 ,109  -,158 -,153 ,162  -,239 -,270 ,146 

Kariérny rast -,138* -,145 ,080  -,019 -,020 ,125  -,268* -,281 ,110 

Štýl vedenia -,007 -,007 ,067  ,032 ,027 ,092  -,028 -,028 ,096 

Nefinančné benefity ,066 ,074 ,081  -,116 -,131 ,109  ,200 ,224 ,123 

Adekvátnosť 

odmeny 
,142 ,159 ,098  ,076 ,075 ,141  ,185 ,227 ,137 

Pracovné podmienky -,027 -,032 ,073  -,205* -,273 ,121  ,092 ,101 ,092 

Spolupracovníci -,311** -,422 ,093  -,396** -,598 ,147  -,315** -,410 ,128 

Povaha práce -,266** -,268 ,057  -,276** -,291 ,084  -237** -,235 ,082 

Komunikácia -,069 -072 ,075  -,086 -,087 ,101  -,073 -,079 ,116 

R2 (Adj.) ,336   ,378   ,357 

  Ns=229    Nr=107    Nn=122     

*p<,05; **p<,01 
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Zistili sme, že medzi riadiacimi a neriadiacimi zamestnancami neexistujú rozdiely v úrovni 

fluktuačných tendencií. Predpokladali sme, že zamestnanci s riadiacimi kompetenciami budú 

mať vyššiu úroveň fluktuačných tendencií, lebo budú mať potrebu uspokojiť svoju ašpiračnú 

úroveň, kariérne rásť, k čomu im ich kvalifikácia a skúsenosti poskytujú možnosť. Absencia 

rozdielov nám naznačuje, že úroveň fluktuačných tendencií môže byť u oboch skupín podobná, 

rozdielne môžu byť príčiny, ktoré ju ovplyvňujú. Poznanie, že nie sú signifikantné rozdiely 

medzi riadiacimi a neriadiacimi zamestnancami nás neprekvapuje, aj napriek tomu, že naša 

praktická skúsenosť (headhunting) hovorí o predominancii fluktuačných tendencií u riadiacich 

zamestnancov, o čom hovorí aj konverzný pomer oslovení verzus pozitívna odpoveď u týchto 

dvoch skupín, kde nám v reálnom prostredí omnoho viac odpovedajú zamestnanci na riadiacich 

pozíciách v porovnaní s neriadiacimi kolegami. Toto vytvára ďalšie možnosti pre bádanie, 

pretože je nutné spomenúť, že množstvo zamestnancov prijme oslovenie headhuntera nielen 

kvôli reálnemu záujmu o zmenu práce, ale aj napríklad pre zvýšenie aktuálneho mzdového 

ohodnotenia, resp. kvôli vytvoreniu si vlastného benchmarku na trhu, teda inými slovami zistiť, 

aká je moja hodnota na trhu práce, resp. v konkrétnom odvetví. 

Pracovná spokojnosť patrí vo výskume medzi premenné, ktoré súvisia s fluktuačnými 

tendenciami (celkovo aj v rámci jednotlivých častí), kde sa preukázal jej negatívny vzťah k 

nášmu skúmanému konštruktu (McKnight, Phillips, &Hardgrave, 2009; Huei-Ling, &Ven-

hwei, 2017; Milovanovic, 2017). Stredne silný negatívny vzťah fluktuačných tendencií a 

pracovnej spokojnosti (r=-,474; p<,01) sa preukázal aj v rámci analýz, čím má zamestnanec vo 

výrobnom priemysle vyššiu úroveň celkovej pracovnej spokojnosti, tým je úroveň fluktuačných 

tendencií nižšia. Našim cieľom bolo aj zistiť, ktoré subškály pracovnej spokojnosti (plat, 

možnosti rozvoja kariéry, štýl vedenia, nefinančné výhody, adekvátnosť odmeny, prevádzkové 

podmienky, spolupracovníci, povaha práce a komunikácia) prispievajú k vysvetleniu variancie 

fluktuačných tendencií u riadiacich a neriadiacich zamestnancov vo výrobnom priemysle. 

Regresné modely (viď tabuľka 5) vysvetľovali u všetkých kvalifikovaných pracovníkov vo 

výrobnom priemysle 33,6% variancie fluktuačných tendencií, u riadiacich zamestnancov 

37,8% a u neriadiacich 35,7%. Zistili sme, že v oboch skupinách respondentov boli 

signifikantnými prediktormi fluktuačných tendencií spokojnosť so spolupracovníkmi (β=-,311 

- -,396; p<,01) a povahou práce (β=-,237 - -,276; p<,01). Spokojnosť so spolupracovníkmi a 

vzťahmi výrazne ovplyvňuje pracovnú spokojnosť a túto oblasť je ťažké kompenzovať niečím 

iným (Štikar, Hoskovec, Rymeš, &Riegel, 2003), pričom vzťahy na pracovisku majú aj zásadný 

vplyv na pracovný výkon (Navrátilová, 2017). Povaha práce by mala byť pre zamestnanca 

vyhovujúca, príťažlivá a zaujímavá (Spector, 1985) a ak je obohacujúca tak ovplyvňuje nie len 

výkon, ale aj fluktuačné tendencie zamestnancov. Jednoducho povedané, ak práca zamestnanca 

baví a napĺňa, je pravdepodobnosť, že bude pomýšľať na zmenu zamestnania menej 

pravdepodobne, ako keby mal prácu, ktorá ho nudí a nebaví. U neriadiacich pracovníkov to 

bola ešte možnosť kariérneho rastu (β=-,268; p<,05) a u riadiacich pracovníkov pracovné 

podmienky (β=-,205; p<,05). Ak neriadiaci zamestnanci vnímajú vo svojej práci možnosť 

kariérneho postupu, ich úroveň fluktuačných tendencií je nižšia. Quarles (1994) v súvislosti s 

možnosťou pracovného povýšenia poukazuje na jeho vzťah k fluktuačným tendenciám. Zistil, 

že možnosť povýšenia a kritéria hodnotenia majú signifikantný efekt na záväzok voči 

organizácii, pracovnú spokojnosť a taktiež fluktuačné tendencie. Zdôrazňuje, že práve to by 

mali využívať manažéri, ak chcú znížiť mieru fluktuácie v organizácií – umožňovať 

zamestnancom kariérny postup a hodnotiť ich výkony prostredníctvom rôznych príležitostných 

výhod a odmien. Pre riadiacich pracovníkov vo výrobnom priemysle sú dôležitým prediktorom 
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fluktuačných tendencií pracovné podmienky, čo je v súlade so špecifikami ich práce. Ich úlohou 

je riadiť zamestnancov, ktorí pracujú vo výrobnom podniku, kde sa častokrát nachádzajú stroje, 

nebezpečné látky a pod. Preto, keď je riadiaci zamestnanec spokojný s pracovným prostredím 

(bezpečnosť, fyzikálne podmienky, biorytmus, monotónnosť a pod. - viď Štikar, Hoskovec, 

Rymeš, &Riegel, 2003), môže bezpečne a spoľahlivo vykonávať svoju prácu (riadiť 

zamestnancov) a tým má nižšiu úroveň fluktuačných tendencií. Práca vo výrobnom priemysle 

má svoje špecifiká, čo sa ukázalo aj pri prediktoroch fluktuačných tendencií v rámci subškál 

pracovnej spokojnosti. 

Za jeden z limitov práce môžeme považovať prierezový zber dát. Vzhľadom k charakteru 

premennej (fluktuačné tendencie) by bolo vhodné sledovať tento konštrukt dlhodobejšie a 

odsledovať aj tých zamestnancov, u ktorých došlo reálne ku fluktuácii. Ďalej, vzhľadom k počtu 

zamestnancov vo výrobnom priemysle v rámci Slovenskej republiky nemôžeme náš súbor 

považovať za reprezentatívny (aj napriek strednej sile efektu pri výsledkoch). V budúcich 

výskumoch by bolo zaujímavé sledovať fluktuačné tendencie kvalifikovaných pracovníkov vo 

výrobnom priemysle aj v rámci pracovných pozícií (nie len to, či ide o riadiacu pozíciu alebo 

nie), pretože sa v charaktere práce líšia. Výsledky takéhoto výskumu by sme mohli považovať 

za validnejšie. Aj napriek tomu, že medzi fluktuačnými tendenciami a fluktuáciou existuje 

vzťah, tak tieto tendencie nemusia mať presah do konania. Hlavným prínosom nášho výskumu 

je skúmanie fluktuačných tendencií u špecifickej vzorky – kvalifikovaných zamestnancov vo 

výrobnom priemysle – čo je vzhľadom ku rozmachu výrobného priemyslu v Slovenskej 

republike veľmi aktuálne, keďže fluktuácia zamestnancov má ďalekosiahle dôsledky na 

ekonomiku a výkon organizácie. S podobnou štúdiou sme sa pri teoretickom štúdiu fluktuácie 

a fluktuačných tendencií v rámci populácie Slovenska nestretli. 

Výsledky výskumu môžu byť nápomocné pri pochopení špecifických potrieb pracovníkov vo 

výrobnom priemysle na rôznych pozíciách v organizáciách za účelom zníženia úrovne 

fluktuačných tendencií. Výsledky našej práce majú prínos pre lepšie pochopenie mechanizmov 

v pozadí rozhodovania sa zamestnancov o odchode, alebo zotrvaní v organizácii. 
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FRUSTROGÉNNE ŽIVOTNÉ PODMIENKY A SITUÁCIE UČITEĽOV 

STREDNÝCH ŠKÔL A MANAŽÉROV V OBLASTI CESTOVNÉHO 

RUCHU NA SLOVENSKU 

 

FRUSTROGENIC LIVING CONDITIONS AND SITUATIONS OF 

TEACHERS OF SECONDARY SCHOOLS AND MANAGERS IN 

TOURISM IN SLOVAKIA 

 

Miroslava BRUNCKOVÁ, Jana KAPOVÁ, Miroslava BOZOGÁŇOVÁ 

 

Abstrakt: Výskumná štúdia sa zaoberá mapovaním rozdielov vo frustrogénnych životných 

podmienkach a situáciách medzi učiteľmi stredných škôl a manažérmi v oblasti cestovného 

ruchu na Slovensku a zameriava sa na sedem hlavných oblastí – základné životné podmienky a 

materiálne zabezpečenie, realizácia koníčkov a záujmov, pracovné uspokojenie, rodinná 

oblasť, oblasť zdravia, oblasť sociálnych vzťahov a spokojnosť so svojím vlastným životom. 

Výskumu sa zúčastnilo 145 učiteľov gymnázií a stredných odborných škôl vo veku 25-63 rokov 

s priemerným vekom 42,63 roka (SD=10,04), pričom z toho bolo 48 mužov a 97 žien a 101 

manažérov v oblasti cestovného ruchu vo veku od 18-61 rokov s priemerným vekom 33,51 

(SD=10,55) z toho bolo 42 mužov a 59 žien a 15,8% bolo vrcholových (top) manažérov, 29,7% 

manažérov strednej úrovne, 19,8% prvostupňových manažérov a 34,7% výkonných 

pracovníkov. Vo výskume bol použitý Dotazník pre zisťovanie štruktúry a dynamiky životnej 

spokojnosti a frustrogénnych životných podmienok a situácií – DUSIN. Výsledky preukázali 

rozdiel medzi skupinou učiteľov gymnázií a skupinou výkonných pracovníkov v cestovnom 

ruchu, kedy učitelia prezentovali vyššiu mieru frustrácie v materiálnej oblasti. Prezentovaná 

štúdia dopomôže zamerať obsah psychologických disciplín v pregraduálnom a postgraduálnom 

vzdelávaní pedagógov a manažérov (obzvlášť tých, ktoré pracujú so psychohygienou a 

osobnosťou učiteľa a manažéra) na relevantné oblasti, ako aj presnejšie nastaviť obsah 

psychologických, poväčšine skupinových, programov či intervencií pre učiteľov a manažérov v 

cestovnom ruchu. 

Kľúčové pojmy: životná spokojnosť, frustrogénne životné podmienky, učitelia, DUSIN, 

manažér 
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Abstract: The research study deals with the mapping of the differences in the frustrogenic living 

conditions and situations between secondary school teachers and managers in tourism in 

Slovakia and focuses on seven main areas - basic living conditions and material security, hobby 

and interest realization, job satisfaction, family area, the area of health, the area of social 

relations and satisfaction with their own lives. The survey was attended by 145 teachers of 

grammar and secondary vocational schools aged 25-63 with an average age of 42.63 years 

(SD = 10.04), of which were 48 men and 97 women and 101 tourism managers from the aged 

18-61 with an average age of 33.51 (SD = 10.55) of which were 42 men and 59 women and 

15.8% top managers, 29.7% middle-level managers, 19.8% first-degree managers and 34.7% 

of executive staff. Survey of the structure and dynamics of life satisfaction and frustrogenic 

living conditions and situations – DUSIN was used in the research. The results showed the 

difference between a group of grammar teachers and a group of executive staff in tourism, when 

teachers presented a higher level of frustration in the material field. The presented study will 

help focus the content of psychological disciplines in the undergraduate and postgraduate 

education of educators and managers (especially those working with mental health and the 

personality of the teacher and manager) and more precisely set the content of psychological, 

mostly group, programs or interventions for teachers and managers in tourism. 

Kľúčové pojmy: životná spokojnosť, frustrogénne životné podmienky, učitelia, DUSIN, 

manažér 

 

Keywords: life satisfaction, frustrogenic living conditions, teachers, DUSIN, manager 
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

V súčasnosti môžeme badať zvýšený záujem o zmenu pracovných podmienok a o realizáciu 

sebarozvojových školení, ktoré by priamo viedli k eliminácii stresu plynúceho zo širokého 

spektra oblastí u profesií rôzneho druhu. V školstve sú tieto snahy zahrnuté do aktuálneho 

návrhu strategických zmien v oblasti výchovy a vzdelávania a rovnako aj v povinnosti riaditeľa 

školy realizovať každoročne vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov pre 

elimináciu záťaže. U manažérov v cestovnom ruchu nie je absolvovanie sebarozvojových 

kurzov zákonom povinné, no účasť na nich je veľakrát zahrnutá vo firemnej stratégii resp. 

v dobrovoľnom rozhodnutí samotného manažéra. Všetky tieto snahy majú za svoj cieľ zvýšiť 

subjektívnu pohodu zamestnanca, ktorá sa odráža na jeho pracovných výsledkoch (Buisness 

Journal, 2015; Harter & Schmidt, Keyes, 2003; Paulík, 1999).  

Životná spokojnosť resp. subjektívna osobná pohoda je komplexný a multidimenzionálny 

model. Životná spokojnosť ako konštrukt je opakom životnej nespokojnosti, ktorá je určená 

frustrogénnymi životnými podmienkami a udalosťami, ktoré sú definované rozdielom medzi 

dôležitosťou danej oblasti s úrovňou prežívanej spokojnosti v tejto sfére života (Mikšík, 2004). 

Aktuálne je v odborných kruhoch dostupných niekoľko definícii pojmu životnej spokojnosti. 

Často sa poníma ako kognitívna reprezentácia prežívanej osobnej pohody a jej povahy 

(McMahan & Estes, 2011 cit. podľa Zemanová & Dolejš, 2015, s. 52). Vzhľadom na využitú 

psychodiagnostickú metodiku vo výskume sa prikláňame k definícii životnej spokojnosti ako 

ku subjektívnemu kognitívnemu konštruktu zhodnotenia života (spokojnosti so životom), ktorá 

súvisí s porovnaním so štandardom, ktorý si jedinec stanoví (Diener, Sapita, & Suh, 1998 cit. 

podľa Zemanová & Dolejš, 2015, s.52) a ktorá v súčinnosti s prežívaním pozitívnych 

a negatívnych emócií tvorí súčasť komplexu subjektívnej pohody (Diener, Diener, & Diener, 

1995) ako aj ponímania zdravia (Zemanová & Dolejš, 2015). 

Mnohé výskumné zistenia konštatujú, že životná spokojnosť jedinca súvisí so schopnosťou 

uspokojovať vlastné potreby resp. vo všeobecnosti s možnosťou udržovať a obnovovať 

psychickú rovnováhu, dosiahnuť príjemné a vyhnúť sa nepríjemnému. To sa viaže na radu 

osobnostných vlastností (ako odolnosť voči frustrácii, extroverzia, svedomitosť, prívetivosť, 

či emocionálna labilita), ale aj na sústavu potrieb a hodnôt, čo korešponduje s definíciou 

životnej spokojnosti ako kognitívneho konštruktu zhodnotenia. U osôb, ktoré prežívajú 

neuspokojenie v tých oblastiach svojho života, ktoré považujú za dôležité, tak narastá napätie 

a negatívne emócie, čo sa odráža na životnej spokojnosti jedinca ako aj na celkovej subjektívnej 

pohode (Džuka, Dallbert, & Schmidt 2005; Hřebíčková, Blatný, & Jelínek, 2010). Zahraničné 

aj domáce štúdie preukázali rodové rozdiely v miere životnej spokojnosti, kedy ženy 

prezentovali štatisticky významne jej nižšiu mieru oproti mužom. Potvrdili sa aj vekové 

súvislosti a to nepriamoúmerný vzťah - so zvyšujúcim vekom životná spokojnosť klesala 

(Hetland, Torsheim, & Aaro, 2002; Hidalgo, Garrido, & Hernandez, 2002). 

Mnohé štúdie prinášajú záver, že profesia učiteľov patrí medzi povolaniami k tej, ktorá prináša 

jednu z najvyšších úrovní záťaže a učitelia sú tak viac vystavení riziku syndrómu vyhorenia 

(Paulík, 1995; Šimičková-Čížková, 2010). Predkladaný príspevok zhrňuje časť výskumného 

zámeru autorov porovnať mieru frustrácie v jednotlivých životných oblastiach a úroveň 

klinických psychických príznakov naprieč profesiami s hlavným zreteľom na povolanie 

učiteľa. Zámerom je aj porovnať jednotlivé profesijné zaradenia u učiteľov a u pracovníkov 

v cestovnom ruchu. Najčastejšími stresormi v učiteľskom povolaní sú nízky plat, nízke 
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spoločenské povolanie, nutnosť podriaďovať sa administratívnym rozhodnutiam, nedostatok 

času na oddych a relaxáciu, učenie v triedach s veľmi rozdielnou úrovňou vedomostí a 

schopností žiakov, nedostatočná spoluprácu s rodičmi, zlé postoje žiakov k práci, nedostatok 

pomôcok a potrieb pre vyučovanie, zlé správanie sa žiakov a veľký počet žiakov v triedach, 

ktoré sú viac výrazné v práci učiteľov na stredných odborných školách (Paulík, 1999). 

Zaoberať sa záťažovými faktormi ako súčasťou psychosociálneho stresu pri rozvoji 

psychických porúch u učiteľov a manažérov má opodstatnenie pri aktuálne narastajúcom počte 

depresívnych a úzkostných ochorení reaktívneho charakteru. Výskumy preukazujú, že až 28% 

populácie v Európskej únii trpí stresom profesijného pôvodu, pričom na Slovensku a v Čechách 

trpí vysokou psychickou pracovnou záťažou takmer 80% učiteľov, nadmerný stres udáva až 

60% učiteľov, zníženou odolnosťou voči stresu trpí 25% učiteľov (Andrade, 2003; Kohoutek, 

2010; Steel et al., 2014). Nárast prežívania záťaže v oblasti manažmentu zaznamenala aj štúdia 

konaná na vzorke 1300 manažérov, kde polročný nárast stresu si uvedomovalo 44% 

pracovníkov (Higginbottom, 2016). Štúdia realizovaná na skupine 2052 respondentoch (z toho 

128 manažérov a 1924 výkonných pracovníkov zo 48 oblastí povolaní) preukázala u manažérov 

vyššiu mieru požiadaviek a konfliktov a nižšiu mieru percipovanej podpory. Manažéri však 

preukazovali nižšiu mieru emočného stresu oproti výkonovým pracovníkom, pričom miera 

stresu badateľná na úrovni somatických príznakov, správania a kognícii bola bez 

signifikantných rozdielov medzi skupinami (Skakon et al., 2011). Výskumy sa zaoberali aj 

rozdielom životnej spokojnosti vzhľadom na typ povolania. Štúdia na vzorke 170 učiteľov 

a 198 zamestnancov iných odvetví v Nemecku (napr. biológia, technika, výskum, obchod, 

média,...) nepreukázala štatisticky významné rozdiely v oblasti spokojnosti so zdravím, 

spokojnosti s prácou, percipovanou únavou a odolnosťou voči záťaži medzi týmito dvoma 

skupinami povolaní (učiteľské a neučiteľské povolania) (Pretsch, Flunger, & Schmidt, 2012). 

Výskum realizovaný v Rusku na vzorke 2229 osôb nezaznamenal signifikantné rozdiely 

v miere životnej spokojnosti medzi skupinami povolaní ako učitelia, lekári, servisní technici, 

manažéri, robotníci a vojaci (Zotova & Karapetyan, 2015). Popelková (2011) sa na vzorke 

slovenských respondentov zaoberala skúmaním zdravotnej spokojnosti vzhľadom na typ 

povolania, kedy učitelia v porovnaní s pracovníkmi v banke a zdravotníckymi pracovníkmi 

preukazovali najnižšiu spokojnosť so zdravím.  

Miera prežívanej záťaže sa preukazuje aj v prítomnosti klinickej psychickej symptomatológie. 

V Anglicku vedecká štúdia na súbore 1790 náhodne vybratých učiteľov preukázala vyššiu 

mieru prítomnosti klinickej psychickej symptomatológie ako u bežnej populácie (Travers & 

Cooper, 2007). Výskumy preukázali na vzorke 3940 učiteľov vo Francúzsku rodové a vekové 

rozdiely v prezentovanej prítomnosti ťažkej depresie, úzkosti a fóbie (Nerriére, 2009). Na 

vzorke 949 nemeckých učiteľov sa zistila 29,8% prítomnosť porúch psychického prežívania, 

pričom učitelia na základných školách prezentovali vyššiu mieru ťažkostí. Výsledky tejto štúdie 

nepotvrdili prítomnosť súvisu psychickej symptomatológie vzhľadom na pohlavie, vek 

a úväzok učiteľa (Bauer et al., 2007). Metaanalýza 28 vedeckých výskumov z rokov 1986-2014 

priniesla zistenia, že učitelia jednoznačne nepreukazujú vyššiu mieru prítomnosti psychických 

ťažkostí ako zamestnanci iných odvetví pracujúcich s ľuďmi (Droogenbroeck & Spruit, 2015). 

Na vzorke slovenských učiteľov sa rovnako nepreukázala, v porovnaní so zamestnancami iných 

odvetví, kde je nevyhnutný interpersonálny kontakt, vyššia miera psychických ťažkostí (Daniel 

& Szabó, 1993).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skakon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21297280
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Poznanie a porovnanie aktuálnych frustrogénnych životných podmienok a situácii, ktoré 

nezohľadňujú len javy týkajúce sa výkonu profesie pedagóga a manažéra, ale aj ich osobné 

udalosti, sú nevyhnutné pre realizáciu programov zameraných na prevenciu a zvládanie stresu, 

ktorý by mohol vyústiť aj do rozvoja klinickej psychickej symptomatológie. V súvislosti 

s efektívnymi stratégiami zvládania záťaže sa môže zvýšiť životná spokojnosť zamestnancov, 

angažovanosť v práci, úroveň pozitívnych interakcii v kolektíve a zmierniť úroveň pracovnej 

fluktuácie, práceneschopnosti či riziko rozvoja somato-psychických obtiaží (Harter, Schmidt, 

& Keyes, 2003; Hughes & Riodan, 2006). 

1.1. CIELE VÝSKUMU A VÝSKUMNÉ HYPOTÉZY 

Prezentovaná štúdia sa zaoberá celým spektrom frustrogénnych životných podmienok ako 

záťažových udalostí u učiteľov a manažérov, nielen ich pracovnou spokojnosťou, ktoré sú 

spúšťačmi stresovej reakcie, a tým pádom môžu stáť aj za rozvojom klinickej psychickej 

symptomatiky až na úrovni psychickej poruchy či ochorenia. Spracovanie dát z pilotážnej 

štúdie okrem skúmania aktuálnej situácie prináša aj porovnanie učiteľov a manažérov. 

Prezentované dáta tvoria časť z pilotáže výskumu, ktorý sa zaoberá inováciou pregraduálneho 

a postgraduálneho štúdia pedagógov a má za svoj cieľ postupne porovnať dáta so skupinami 

povolaní, kde je nevyhnutný kontakt s ľuďmi. 

Vo výskume boli stanovené dva hlavné výskumné ciele: určiť rozdiely v miere frustrácie v 

jednotlivých kategóriách životných podmienok a situácii vzhľadom na skupinu povolania 

(učitelia vs. manažéri v cestovnom ruchu) a vzhľadom na pracovnú pozíciu. 

Vzhľadom na cieľ výskumu boli stanovené dve výskumné hypotézy, ktoré vychádzajú z vyššie 

formulovaných teoretických východísk (Paulík, 1995; Paulík, 1999; Šimičková-Čížková, 2010; 

Travers & Cooper, 2007). Prvá výskumná hypotéza predpokladala rozdiely v miere frustrácie 

v jednotlivých kategóriách životných podmienok a situácii medzi učiteľmi a manažérmi 

v cestovnom ruchu, pričom predpokladáme, že vyššiu frustráciu budú prezentovať učitelia. 

Druhá hypotéza predpokladá rozdiely v jednotlivých kategóriách frustrogénnych životných 

podmienok a situácii vzhľadom na pracovnú pozíciu, pričom najvyššiu mieru frustrácie budú 

prezentovať učitelia SOŠ. 

2. VÝSKUMNÝ SÚBOR 

Výskumu sa zúčastnilo 246 osôb vo veku 18-63 rokov s priemerným vekom 38,65 roka 

(SD=11,25), pričom z toho bolo 90 mužov (37%) a 156 žien (63%). Vo výskume bolo 

zaradených 145 (58,9%) učiteľov, z toho bolo 98 učiteľov gymnázií (39,8%) a 46 učiteľov 

stredných odborných škôl (18,7%) vo veku 25-63 rokov s priemerným vekom 42,63 roka 

(SD=10,04), pričom z toho bolo 48 mužov (33%) a 97 žien (67%) a 101 manažérov (41,1%) 

v oblasti cestovného ruchu vo veku od 18-61 rokov s priemerným vekom 33,51 (SD=10,55) z 

toho bolo 42 mužov (41%) a 59 žien (59%) a 16 bolo vrcholových (top) manažérov (6,5%), 30 

manažérov strednej úrovne (12,2%), 20 prvostupňových manažérov (8,1%) a 35 výkonných 

pracovníkov (14,2%). Respondenti pochádzali zo Žilinského, Prešovského a Košického kraja. 
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3. VÝSKUMNÁ METODIKA A PIEBEH ZBERU DÁT 

Zber dát prebiehal prostredníctvom príležitostného výberu administráciou metodiky v tlačenej podobe 

s priloženými obálkami, do ktorých mali probandi vyplnený dotazník pre zachovanie anonymity vložiť. 

Respondenti boli zamestnaní na stredných školách a v zariadeniach cestovného ruchu v Žilinskom, 

Košickom a Prešovskom kraji. Vzhľadom na charakter dát boli stanovené hypotézy overované 

pomocou Mann-Whitneyho U-testu, T-testu a Kruskal-Wallisovho H-testu. Keďže vo výskume 

boli využité dáta zo vzorky, ktorá bola získaná príležitostným výberom a tým pádom jej 

parametre sa mohli zásadne líšiť od reprezentatívnej vzorky, ako hranica štatistickej 

významnosti bola stanovená úroveň α=.001. Výsledky z výskumu sme vyhodnocovali 

v programe IBM SPSS v.21.  

Respondenti zo skupiny manažérov v cestovnom ruchu boli rozdelení do 4 skupín vzhľadom 

na nasledovnú klasifikáciu (Patúš & Marušková, 2014, s. 35): 

vrcholový manažment (TOP management) - tvorí ho najvyššie vedenie. Môže to byť generálny 

riaditeľ (General Manager), majiteľ (Hotelier), finančný riaditeľ (Financial Manager), 

obchodný a marketingový riaditeľ (Director of Sales and Marketing), personálny riaditeľ 

(Human Resources Manager), technický riaditeľ (Manager of Technical Department).  

stredný manažment (Middle Management) - tvoria ho najmä vedúci jednotlivých útvarov - 

vedúci odbytového úseku (Front Office Manager), vedúci lôžkovej časti (Housekeeping 

Manager), vedúci stravovacieho úseku (F&B Manager), vedúci technického úseku, pracovník 

pre styk s verejnosťou (Guest Relation Manager). Úlohou stredného manažmentu je zabezpečiť 

plynulú prevádzku úseku, ktorého riadením sú poverení. Členenie stredného manažmentu 

podľa jednotlivých funkcií je plne v kompetencii inštitúcie. V prípade stredných a menších 

prevádzok sú jednotlivé funkcie kumulované. 

manažment najnižšej úrovne - výkonný manažment (Executive Management), ktorý má v hoteli 

veľmi významné postavenie vzhľadom k tomu, že väčšina z nich prichádza do priameho 

kontaktu so zákazníkom a vytvára tak imidž hotela. Sem patria najmä vedúci jednotlivých 

pracovísk, pracovných skupín, ktorí bezprostredne riadia jednotlivých výkonných pracovníkov 

- vedúci recepcie (Chief Desk Clerk), hotelová gazdiná (Hotel Housekeeping Manager), 

šéfkuchár (Kitchen Manager), vedúci pohostinského strediska (Restaurant Manager or Sales 

Manager), vedúci údržby (Maintenance Centre Chief). 

výkonní pracovníci – pracovníci zodpovední za výkon samotnej činnosti bez nutnosti vedenia 

iných pracovníkov, priamo riadení manažmentom najnižšej úrovne – čašník, recepčný, kuchár 

a pod.. 

Pre účely výskumu bol použitý Dotazník pre zisťovanie štruktúry a dynamiky životnej 

spokojnosti a frustrogénnych životných podmienok a situácií – DUSIN (Mikšík, 2004). Pri 

konštrukcii dotazníka sa zohľadnil rozsah záťažových situácií, s ktorými sa človek stretáva ako 

aj ich jednorazový či dlhotrvajúci charakter, čím sa do dotazníka začlenili aj významné životné 

udalosti (napr. úmrtie v rodine, rozvod, strata financií a pod.), ako aj situácie bežnej dennej 

záťaže. Dotazník pozostáva zo siedmych hlavných kategórií, ktoré sú sýtené 24 položkami, kde 

respondenti vyjadrujú mieru dôležitosti danej životnej podmienky ako aj pociťovanú 

spokojnosť v danej oblasti. Týmito kategóriami udalostí sú: materiálna oblasť – tu sa zaraďujú 

položky týkajúce sa základného materiálneho zabezpečenia, životnej úrovne, dostupnosti 
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služieb, ohodnotenia práce, sociálnej a zdravotnej starostlivosti; kultúrna oblasť – vzťahuje sa 

na oblasť možnosti kultúrneho vyžitia a uspokojenia záujmov a koníčkov; pracovná oblasť – 

týka sa pracovných možností, pracovného uspokojenia, ohodnotenia práce, perspektívy 

pracovného rastu, vzťahom s nadriadeným a vzťahmi so spolupracovníkmi; rodinná oblasť – 

zameriava sa na oblasť výberu partnera, partnerského spolužitia, súladu v rodine a zabezpečenia 

detí; zdravotná oblasť – obsahuje položky týkajúce sa telesného a duševného zdravia a sociálnu 

a zdravotnú starostlivosť; vzťahová oblasť – týka sa vzťahu s nadriadeným a vzťahmi so 

spolupracovníkmi, partnerského spolužitia, súladu v rodine, spolužitia v mieste bydliska 

a vzťahov priateľstva; sebarealizačná oblasť – vzťahuje sa na primeranosť životných nárokov, 

realizáciou životných cieľov, optimizmu, sebadôvery a celkovej životnej spokojnosti. Miera 

frustrovanosti v danej oblasti sa vypočítala rozdielom medzi dôležitosťou danej položky 

a spokojnosťou so situáciou v danej položke. Vnútorná konzistencia (Cronbachova alfa) pre 

celý dotazník bola 0,936, pre subškálu dôležitosť 0,886 a pre subškálu spokojnosť 0,943.  

4. VÝSLEDKY 

Cieľom výskumu bolo zistiť, či existujú štatisticky významné rozdiely v miere frustrácie 

v jednotlivých životných podmienkach a situáciách vzhľadom na skupinu povolania (manažéri 

vs. učitelia) a vzhľadom na typ pracovnej pozície. 

Dáta týkajúce sa prvej hypotézy nepotvrdili jej znenie, keďže nepreukázali štatisticky 

významné rozdiely v miere frustrácie v jednotlivých životných oblastiach. Výsledky spolu 

s deskriptívnymi charakteristikami v rámci jednotlivých oblastí sú znázornené v tabuľke č. 1 

a č.2. 

 

Tabuľka 5.  

Deskriptívne charakteristiky jednotlivých skupiny učiteľov a manažérov v rámci frustrogénnych 

faktorov a celkového skóre (DUSIN) a T-test. 

      T-test 

frustrogénna 

životná oblasť 
skupina n priemer  SD t df p 

materiálna 

oblasť 

učitelia 141 0,58 0,79 
2,20 240 .029 

manažéri 101 0,34 0,87 

kultúrna 

oblasť 

učitelia 142 0,27 1,09 

1,14 241 .256 
manažéri 101 0,10 1,13 

pracovná 

oblasť 

učitelia 138 0,67 0,81 

0,79 237 .432 
manažéri 101 0,58 1,05 

rodinná oblasť 
učitelia 133 0,64 0,82 

0,50 232 .614 
manažéri 101 0,58 0,92 
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Tabuľka 2.  

Deskriptívne charakteristiky jednotlivých skupiny učiteľov a manažérov v rámci frustrogénnych 

faktorov a celkového skóre (DUSIN) a T-test. 

      T-test 

frustrogénna 

životná oblasť 
skupina n priemer  SD t df p 

zdravotná 

oblasť 

učitelia 144 0,76 0,91 
1,68 243 .095 

manažéri 101 0,57 0,79 

vzťahová 

oblasť 

učitelia 139 0,38 0,57 
-0,24 238 .807 

manažéri 101 0,40 0,75 

oblasť 

sebarealizácie 

učitelia 144 0,64 0,69 

0,41 243 .681 

manažéri 101 0,59 0,88 

celkové skóre 

učitelia 126 0,57 0,54 

1,36 225 .175 
manažéri 101 0,45 0,72 

 

V druhej hypotéze bol formulovaný predpoklad rozdielov v jednotlivých kategóriách 

frustrogénnych životných podmienok a situácii vzhľadom na typ pracovnej pozície. Kruskal-

Wallisov H-test nepreukázal signifikantné rozdiely v miere frustrácie v jednotlivých životných 

oblastiach vzhľadom na typ pracovnej pozície. Výsledky U-testov resp. t-testu, ktoré skúmali 

rozdiely medzi konkrétnymi dvoma typmi pracovných pozícii, preukázali štatisticky významný 

výsledok len medzi skupinou učiteľov gymnázií a skupinou výkonných pracovníkov v miere 

frustrácie v materiálnej oblasti. Úroveň Cohenovho d (0,68) vypovedá o strednej sile efektu. 

Na základe výsledkov je tak možné konštatovať, že sa znenie hypotézy nepotvrdilo. 

Deskriptívne charakteristiky vzhľadom na jednotlivé typy pracovných pozícii sú prezentované 

v tabuľkách č. 3 a č.4. Výsledok Kruskal-Waliisovho H-testu je v tabuľke č. 5 a výsledky U-

testu resp. t-testu v tabuľke č. 6. 
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Tabuľka 3.  

Deskriptívne charakteristiky jednotlivých typov pracovnej pozície. 

frustrogénna 

životná oblasť 

typ pracovnej 

pozície 
n Priemer  SD 

frustrogénna 

životná oblasť 

typ pracovnej 

pozície 
n Priemer  SD 

materiálna 

oblasť 

učiteľ 

gymnázium 96 0,60 0,81 
zdravotná 

oblasť 

učiteľ 

gymnázium 98 0,72 0,83 

učiteľ SOŠ 
44 0,53 0,75 

učiteľ SOŠ 
45 0,87 1,05 

vrcholový 

(top) 

manažér 
16 0,38 0,68 

vrcholový 

(top) 

manažér 
16 0,69 0,71 

stredný 

manažér 30 0,47 1,03 

stredný 

manažér 30 0,62 0,88 

prvostupňový 

manažér 20 0,53 1,08 

prvostupňový 

manažér 20 0,68 0,83 

výkonný 

pracovník 35 0,11 0,61 
výkonný 

pracovník 35 0,42 0,72 

kultúrna 

oblasť 

učiteľ 

gymnázium 97 0,27 1,03 

vzťahová 

oblasť 

učiteľ 

gymnázium 95 0,39 0,50 

učiteľ SOŠ 
44 0,27 1,22 

učiteľ SOŠ 
43 0,35 0,70 

vrcholový 

(top) 

manažér 
16 0,53 1,13 

vrcholový 

(top) 

manažér 
16 0,65 0,75 

stredný 

manažér 30 -0,02 1,34 

stredný 

manažér 30 0,24 0,82 

prvostupňový 

manažér 20 0,15 1,14 

prvostupňový 

manažér 20 0,51 0,79 

výkonný 

pracovník 35 -0,01 0,90 
výkonný 

pracovník 35 0,35 0,65 
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Tabuľka 4.  

Deskriptívne charakteristiky jednotlivých typov pracovnej pozície. 

frustrogénna 

životná oblasť 

typ pracovnej 

pozície n Priemer  SD 

frustrogénna 

životná oblasť 

typ pracovnej 

pozície n Priemer  SD 

pracovná 

oblasť 

učiteľ 

gymnázium 94 0,71 0,83 

oblasť 

sebarealizácie 

učiteľ 

gymnázium 98 0,64 0,68 

učiteľ SOŠ 
43 0,60 0,77 

učiteľ SOŠ 
45 0,65 0,73 

vrcholový 

(top) manažér 16 0,55 0,76 

vrcholový 

(top) manažér 16 0,77 0,96 

stredný 

manažér 30 0,72 1,29 

stredný 

manažér 30 0,64 0,72 

prvostupňový 

manažér 20 0,48 1,02 

prvostupňový 

manažér 20 0,83 1,09 

výkonný 

pracovník 35 0,53 0,98 
výkonný 

pracovník 35 0,34 0,80 

rodinná 

oblasť 

učiteľ 

gymnázium 90 0,57 0,78 

celkové skóre učiteľ 

gymnázium 86 0,57 0,51 

učiteľ SOŠ 
42 0,80 0,89 

učiteľ SOŠ 
39 0,58 0,61 

vrcholový 

(top) manažér 16 0,77 1,12 

vrcholový 

(top) manažér 16 0,62 0,70 

stredný 

manažér 30 0,43 0,92 

stredný 

manažér 30 0,44 0,81 

prvostupňový 

manažér 20 0,81 0,96 

prvostupňový 

manažér 20 0,57 0,80 

výkonný 

pracovník 35 0,49 0,79 
výkonný 

pracovník 35 0,32 0,60 

Tabuľka 5.  

Výsledok Kruskal-Waliisovho H-testu 

parametre 
materiálna 

oblasť 

kultúrna 

oblasť 

pracovná 

oblasť 

rodinná 

oblasť 

zdravotná 

oblasť 

vzťahová 

oblasť 

oblasť 

sebarealizácie 

celkové 

skóre 

U 11,36 6,54 3,09 7,19 6,70 4,91 9,24 9,06 

z 5 5 5 5 5 5 5 5 

p .045 .257 .686 .207 .244 .426 .100 .107 
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Tabuľka 6.  

Výsledky U testu resp. t-testu vzhľadom na jednotlivé kombinácie typov pracovnej pozície 

porovnávané skupiny parametre MO KO PO RO ZO VO SO CS 

učiteľ gymnázium vs. 

výkonný pracovník 

U 1022 1268 1371 1379 1227 1523 1159 1008 

z -3,437 -2,256 -1,457 -1,098 -2,527 -,741 -2,867 -2,841 

p .001*** .024 .145 .272 .012 .459 .004 .004 

učiteľ gymnázium vs. 

prvostupňový manažér 

U 906 838 780 789 946 927 901 786 

z -,396 -,974 -1,194 -,875 -,247 -,175 -,571 -,598 

p .692 .330 .232 .382 .805 .861 .568 .550 

učiteľ gymnázium vs. 

stredný manažér 

U 1340 1190 1385 1107 1316 1117 1420 1012 

z -,578 -1,531 -,146 -1,500 -,876 -1,793 -,286 -1,756 

p .563 .126 .884 .134 .381 .073 .775 .079 

učiteľ gymnázium vs. 

vrcholový manažér 

U 632 736 664 711 754 644 769 670 

z -1,139 -,339 -,748 -,085 -,248 -,982 -,127 -,170 

p .255 .735 .455 .932 .804 .326 .899 .865 

učiteľ SOŠ vs. 

výkonný pracovník 

U 516 621 678 554 586 743 544 493 

z -2,523 -1,498 -,751 -1,879 -1,988 -,101 -2,392 -2,057 

p .012 .134 .453 .060 .047 .919 .017 .040 

učiteľ SOŠ vs. 

prvostupňový manažér 

U 427 394 387 413 420 404 419 363 

z -,189 -,674 -,644 -,106 -,429 -,386 -,443 -,432 

p .850 .500 .519 .915 .668 .700 .658 .665 

učiteľ SOŠ vs. stredný 

manažér 

U 644 572 618 440 598 561 645 486 

z -,177 -,987 -,303 -2,200 -,839 -,947 -,327 -1,204 

p .860 .324 .762 .058 .402 .344 .744 .228 

učiteľ SOŠ vs. 

vrcholový manažér 

U 318 324 325 304 335 270 348 308 

z -,579 -,483 -,334 -,562 -,413 -1,269 -,198 -,074 

p .562 .629 .739 .574 .680 .204 .843 .941 

vrcholový manažér vs. 

stredný manažér 

U 216 189 219 206 226 160 240 200 

z -,569 -1,190 -,497 -,798 -,337 -1,854 -,012 -,923 

p .570 .234 .619 .425 .736 .064 .991 .356 

vrcholový manažér vs. 

prvostupňový manažér 

U 149 131 149 148 159 135 148 149 

z -,351 -,953 -,351 -,387 -,032 -,817 -,385 -,366 

p .725 .340 .725 .699 .974 .414 .700 .714 

vrcholový manažér vs. 

výkonný pracovník 

U 221 214 270 246 214 224 204 215 

z -1,216 -1,365 -,214 -,704 -1,381 -1,157 -1,580 -1,320 

p .224 .172 .831 .481 .167 .247 .114 .187 

stredný manažér vs. 

prvostupňový manažér 

U 291 292 257 229 283 242 271 272 

z -,189 -,160 -,853 -1,436 -,339 -1,154 -,578 -,564 

p .850 .873 .394 .151 .734 .248 .563 .572 

stredný manažér vs. 

výkonný pracovník 

t 395 511 460 514 436 459 354 482 

df 63 63 63 63 63 63 63 63 

p .087 .993 .495 .799 .311 .573 .121 .472 

prvostupňový manažér 

vs. výkonný pracovník 

U 265 336 333 280 279 336 249 284 

z -1,494 -,258 -,307 -1,245 -1,277 -,247 -1,794 -1,164 

p .135 .796 .759 .213 .202 .805 .073 .245 

učiteľ gymnázium vs. 

učiteľ SOŠ 

t 0,444 0,002 0,712 -1,482 -0,957 0,351 -0,118 -0,104 

df 138 139 135 130 141 136 141 123 

p .658 .998 .478 .141 .340 .340 .906 .917 

Pozn. MO = materiálna oblasť, KO = kultúrna oblasť, PO = pracovná oblasť, RO = rodinná oblasť, ZO = zdravotná 

oblasť, VO = vzťahová oblasť, SO = oblasť sebarealizácie, CS = celkové skóre dotazníka 
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5. DISKUSIA A ZÁVER 

Prezentované dáta tvoria časť z pilotáže výskumu, ktorý sa zaoberá inováciou pregraduálneho 

a postgraduálneho štúdia pedagógov a má za svoj cieľ postupne porovnať dáta učiteľov so 

skupinami povolaní, kde je nevyhnutný kontakt s ľuďmi. Predkladaný príspevok má za svoj 

cieľ určiť rozdiely v miere frustrácie v jednotlivých kategóriách životných podmienok a situácii 

vzhľadom na skupinu povolania (učitelia vs. manažéri v cestovnom ruchu) a vzhľadom na 

pracovnú pozíciu. 

Výsledky nepotvrdili znenie prvej hypotézy, ktorá predpokladala, že učitelia budú vykazovať 

vyššiu mieru frustrácie v celom spektre životných podmienok a situácii. Výsledky 

korešpondujú s metaanalýzou Droogenbroecka a Spruita (2015) a so slovenskou štúdiou 

Daniela a Szaba (1993), ktoré nepreukázali štatisticky významné rozdiely medzi učiteľmi a 

zamestnancami iných odvetví v miere psychických ťažkostí a frustrácie. Závery však 

nekorešpondujú s výsledkami štúdii Traversa a Coopera (2007), čo sa dá vysvetliť časovým 

odstupom realizácie výskumov, inou porovnávanou skupinou (manažéri vs. zdravotníci), 

rozdielnymi výskumnými metodikami či celou organizáciou výskumu.  

Výsledky týkajúce sa druhej hypotézy preukázali signifikantné rozdiely len medzi skupinou 

učiteľov gymnázií a výkonnými pracovníkmi v miere frustrácie v materiálnej oblasti. Výsledky 

súvisia so znením aktuálneho návrhu strategických zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, kde 

je formulované konštatovanie, že učiteľská profesia patrí na Slovensku k tým platovo 

poddimenzovaným a jedným z hlavných zámerov je zameranie sa na zvýšenie platov v podobe 

ich navýšenia až do úrovne 85% priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaného človeka (Učiace 

sa Slovensko, 2017). 

Výsledky štúdie nepreukázali signifikantný rozdiel až na jednu výnimku v miere frustrácie 

medzi učiteľmi stredných škôl a zamestnancami v cestovnom ruchu. To môže korešpondovať 

s tým, že do miery prežívania životnej frustrácie resp. životnej spokojnosti vstupujú hlavne 

hodnotiace procesy, ktoré súvisia s postojmi a záujmami človeka a nemusia sa viazať na 

pracovnú pozíciu človeka. Samotný druh profesie nemusí byť tak rozhodujúcim pri vytváraní 

perceptuálnych a hodnotiacich procesov (obzvlášť sebahodnotiacich), z ktorých vyplýva 

životná spokojnosť (Kubáni & Kandrík, 2004). Relevantnejším sa javia byť koncepty 

sebaúčinnosti, ašpiračnej úrovne, charakteristické črty prostredia (Cooke, Melchert, & Connor, 

2016), reziliencie a psychickej vulnerability, emočných a sociálnych kompetencií či viera 

v spravodlivý svet (Collie, 2015; Džuka, Dalbert, & Schmitt, 2013; Grenville-Cleave, 2012; 

Paulík, 2010; Sisask, 2014). Rozdiely vo výsledkoch oproti iným realizovaným štúdiám mohli 

byť modulované aj inou použitou metodikou a tým rozdielnym vymedzením konštruktu 

životnej spokojnosti. 

Prezentované výsledky a ich presah do praxe majú aj svoje obmedzenia. Výber výskumnej 

vzorky bol príležitostný a nemusel tak zohľadňovať charakter reprezentatívnosti. Parametre 

jednotlivých porovnávaných skupín sa medzi sebou líšili počtom probandov a rozdielom 

v priemernom veku a pomeru pohlavia. Vo výskume sa tiež nepodarilo odkontrolovať 

prítomnosť respondentov zamestnaných v rovnakej inštitúcii. Výsledky mohli byť aj skreslené 

mierou motivácie a úrovňou zdieľnosti respondentov. Závery a ich zovšeobecnenie na širšiu 

populáciu ako je výskumná vzorka môžu byť modulované aj konštruktom frustrácie ako opaku 
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životnej spokojnosti v jednotlivých životných oblastiach ako aj samotnou výskumnou 

metodikou na jej meranie. 

Napriek týmto konštatovaniam predstavuje prezentovaná štúdia vhľad do problematiky 

frustrogénnych životných oblastí u učiteľov s ich porovnaním so skupinou pracovníkov 

v cestovnom ruchu. 
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TEMPERAMENT AND ACHIEVEMENT MOTIVATION 

OF PROFESSIONAL SOLDIERS 

 

TEMPERAMENT A MOTIVACE K VÝKONU PROFESIONÁLNÍCH 

VOJÁKŮ 

 

Dominik BŘEŇ, Ondřej HEŘMAN 

 

Abstract: The reason to conduct this research was the opportunity to test a selection 

from the combat unit of the Army of the Czech Republic, concretely from 43rd Airborne 

Battalion at Chrudim. For purpose of the research, the 4Elements Personality Inventory 

(Bahbouh et al., 2012) and the Achievement Motivation Inventory – AMI (Schuler 

& Prochaska, 2011) were chosen. These tests were distributed to a random selection (N = 49), 

the respondents referred most often age in range 18–25 years. The results of the 4Elements 

Personality Inventory showed, that the Earth element was the most represented by 35.9 % 

(avg. 66. percentile), followed by Fire with 31.0 % (59. percentile). On contrary, Air was 

represented by 20.8 % (41. percentile), and Water only by 12.3 % (23. percentile). The AMI 

results showed, that the most significant scales were Preference for Difficult Tasks 

(avg. 75. percentile), Engagement (70. percentile) and Goal Setting (65. percentile). The lowest 

scores were measured at scales Flexibility (13. percentile) and Pride in Productivity 

(12. percentile). Because these soldiers are tested often and their career and participation 

in missions depend on the results, there is a great chance of desirability influence. The size 

of the selection can also be limiting. Based on the results, it could be tested if a candidate 

for joining the unit has got a suitable profile. 

Keywords: temperament; motivation; soldier; army 
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1. INTRODUCTION 

We have been seeing some significant changes in the nature of the war conflicts 

and international security in the postmodern era. The effectivity of weapons is constantly 

increasing, and new tools and technologies are being used (Hrstka, 2012). The number 

of soldiers directly involved in a combat has decreased and the focus is on small and medium-

sized units (Bernardová, 2012), which can flexibly act in different locations of the world (Galek, 

2012). Readiness for various types and kinds of operations and actions is expected from 

soldiers, because combat situations are more chaotic and variable than ever before. Units must 

orientate themselves quickly and function effectively under unexpected conditions and often 

in a specific political and cultural context (Bartone et al., 2008). Specialized units hold the key 

role in war conflicts nowadays, so the current preference for a professional concept of the army 

is only logical. 

The Army of the Czech Republic has been fully professional since 1st January 2005. Besides 

other, it includes a specialized battalion of paratroopers, located in Chrudim town. Their 

common task is to operate behind enemy lines. Other units massively depend on their success. 

Because of the nature of the paratrooper’s job, higher mortality relates to these types of units. 

That is why it is interesting to examine their motivation and personality. 

There have not been many studies of this specific topic conducted yet. The majority of previous 

works were realized for the needs of national security, so the outcomes are not available to the 

public. Authors of these confidential studies are e.g. Vlachová (1995), Pavlíková (2001) 

or Hendrych (2001, 2003). In the US Army, temperament and achievement relations were 

investigated e.g. by Olson and Borman (1986). The temperament was measured 

by the Assessment of Background and Life Experiences Inventory (Peterson, Hough, 

Ashworth, & Toquam, 1986). From three possible factors (Achievement, Dependability, and 

Adjustment), the ability was best predicted by Dependability. A similar topic was examined by 

Gade and Dudley (2004) in a large study of over 45 thousand new recruits, however, the authors 

only mention that the temperament predicted achievement better in concurrent than in the 

longitudinal validation. Dimitrova and Donchev (2013) tested temperament in the Bulgarian 

Army using Cloninger's Temperament and Character Inventory (1994). The sample (N = 534) 

comprised soldiers in the early military service, soldiers who had undergone one year 

of military service and military patients. In the case of the first two groups, the Adventurous 

temperament (high level of Novelty Seeking, low level of Harm Avoidance and Reward 

Dependence) occurred the most, in the second group even more (35 %) than in the first (22 %).  

Němečková and Stehlík (2006) used their own test EFEKT, which was developed in CASRI 

Psychological Laboratory, to investigate the achievement motivation of soldiers. The test was 

assigned to almost five thousand respondents (N = 4987) from the army, 71 % of whom were 

men, mostly over the age of 20. In an associated intelligence test, the best results were reached 

by respondents of the so called refusing type (i.e. motivated more by unsuccess avoidance than 

success achievement). However, the layout of different types was not mentioned. Poklek (2011) 

compared a total achievement motivation level in Polish soldiers, policemen, firefighters, 

border guard and prison service. He used the Questionnaire of Measuring Achievement 

Motivation (Widerszal-Bazyl, 1978), comprising 20 items, in which the respondent can mark 

more answers and his achievement motivation is then calculated from the total score. The 

soldiers had, on average, the highest scores, but the differences between groups were relatively 
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negligible, even though they showed up to be statistically significant. In a research conducted 

by Macovei and Argintaru (2016) in the Romanian Army, the work motivation of soldiers was 

influenced the most by work characteristics, workplace environment, merit recognition, career 

advancement, personal development, remuneration, and material rewards. These findings were 

used by Walia and Balu (2018) when examining the motivation of Indian officers serving 

in the army for over 20 years. Here, the motivation was influenced most by the work 

environment. Singh (2009) observed at the Indian Air Force that main motives differed across 

the ranks – while at the lower ranks (corporal, sergeant) the affiliation and esteem need were 

prevailing, with officers the self-actualization was the strongest need. Owens, Hoffman, and 

Knapp (2009) suggest Work Values Inventory (Super, 1970) and Rational Biodata Inventory 

(Kilcullen, Putka, McCloy, & Iddekinge, 2005) be used for the future soldier selection 

processes. 

In order to create and maintain peace, and considering the dynamic political and cultural 

developments, it is important to apply the most up-to-date psychological findings in the army 

context. The research presented in this paper was conducted due to the authors’ personal interest 

in army psychology and it was on the somewhat unique opportunity to test the selection 

of paratroopers from the 43rd Airborne Battalion. The very specific focus of this study, 

temperament and achievement motivation, was established after a consultation with former 

employees of the Department of Human Resources Expert Services of the Ministry of Defense.  

2. METHODS 

The chosen research design has a quantitative character but, considering the low number of 

studies on this topic, it partly has an explorative character as well. Data collection was realized 

in a form of a field research. 

2.1. Hypotheses 

Due to the above mentioned aspects of the paratroopers’ (and, more generally, soldiers’) 

job, we presumed that compared to population average, the average percentile of Fire and Earth 

will be higher, and the average percentile of Air will be lower in 4Elements Personality 

Inventory. As far as the hypothesis about possible outcomes of AMI is concerned, we presumed 

that the dimensions of Pride in Productivity, Fearlessness, Status Orientation, and Dominance 

will be more represented in the sample. In regard to the null hypothesis, there we expected 

no statistically significant differences in comparison with the population norms, while 

the alternative hypothesis was expected to show statistically significant results. 

2.2. Sample 

The sample contained soldiers from combat units of 43rd Airborne Battalion at Chrudim. The 

number of respondents (N = 49) covered almost 10 % of the complete sample. Participation in 

the research was voluntary, but this opportunity was given to randomly chosen soldiers for the 

reasons of elimination of intervening variables related to self-selection. 

The gathered socio-demographic data were: gender, age, the highest achieved education, the 

number of years served, the rank, the number of years served at 43rd Airborne Battalion, if the 

respondent has subordinates, if he has an intimate relationship and if he has children. 

To increase the respondents’ anonymity, the number of missions was not required information. 
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The exact rank was not mentioned either, only the relevant rank corps. The age was required in 

the form of range (18–25, 26–30, 31–35, 36–40, 41+ years). 

All respondents were men with a high school diploma, 22.4 % had subordinates, 67.3 % had an 

intimate relationship at the time of the research and 12.2 % had children. One respondent did 

not fill in the number of years served in army, others showed 0–21 years, most often 1 year (M 

= 3.0, SD = 3.94), and 0–16 years and most often 1 year served at 43rd Airborne Battalion at 

Chrudim (M = 2.0, SD = 2.74). Distribution of age and ranks is displayed in Table 1 and 2. 

 

Table 1  

Age distribution 

Age (range) Frequency Relative frequency Cumulative relative frequency 

18–25 years 25 51.0 % 51.0 % 

26–30 years 14 28.6 % 79.6 % 

31–35 years 5 10.2 % 89.8 % 

36–40 years 5 10.2 % 100.0 % 

40+ years 0 0 % 100.0 % 

 

Table 2  

Ranks distribution 

Rank corps Frequency Relative frequency Cumulative relative frequency 

Trainees & Troops 11 22.4 % 22.4 % 

Non-Commissioned Officers 35 71.4 % 93.9 % 

Warrant Officers 2 4.1 % 98.0 % 

Officers 1 2.0 % 100.0 % 

 

2.3. Data collection tools 

For the data collection the 4Elements Personality Inventory (Bahbouh et al., 2012) 

and Achievement Motivation Inventory – AMI (Schuler & Prochaska, 2011) were chosen. 

Originally, it was had intended to also use the Sensation Seeking Scale (Zuckerman et al., 1964), 

but in order to shorten the total length of the testing phase, the authors decided against it. 

Questionnaires were filled out in a paper form.  

Elements Personality Inventory is based on an antique illustration of temperament 

by using the four main elements – Fire, Water, Earth, and Air. It is a modern tool, which was 

used mainly because of its graspable intuitiveness, but also because it maintains all 

the psychological standards. This inventory comprises 100 items to which the respondent 

chooses one of the possible answers “yes”, “no” or “I do not know”. Each element is covered 

by 25 items. Typical traits presented by Fire are dominance, dynamics, impulsiveness, self-

confidence and ambition. People who have this element as a dominant one are fiery 

hot-blooded. Other people typically describe them as people who are “on fire”. They focus on 
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performance and often prioritize themselves over the others. Water, on the other hand, 

represents empathy, gentleness, thoughtfulness, calm and submissiveness. Water types deeply 

admire art, have a great feel for nature and they are empathetic. They are great at taking care 

of others, which manifests itself often in their choice of career. Earth symbolizes stability and 

certainty. Individuals with the majority of Earth element are realistic, systematic, practical and 

they are usually good at self-control. They dislike changes, they literally “stick to the ground”. 

Air represents optimism, spontaneity and relaxation. Air types are communicative, they prefer 

independence and easily adapt to various situations. They are successful in connecting 

with others, but are also likely to fluctuate often (Bahbouh et al., 2012). 

The final fifth draft of the questionnaire was tested on 1514 persons (Bahbouh, 

Rozehnalová, & Sailerová, 2012). Reliability of these four scales was expressed 

by Cronbach's α, the values for the Czech version of the questionnaire are .794 for Air, 

.835 for Earth, .889 for Fire and .805 for Water (Bahbouh, Rozehnalová, & Sailerová, 2012). 

Furthermore, there was explorative factor analysis with VARIMAX rotation conducted, 

which confirmed the intended four-factors layout of the questionnaire. This layout seems, 

due to the specific properties of each scale, to be the most appropriate (Bahbouh, Rozehnalová, 

& Sailerová, 2012). The validity of the questionnaire was examined by comparing estimates 

and results of the scales, correlation with the expert rating and content validation. Construct 

validity was examined by comparing with other psychological tests as NEO Personality 

Inventory and Myers Briggs Type Indicator. This was the case mainly due to the examination 

of convergence of some scores. Also, this was in order to limit the possibility of the data 

containing the same information as some other concepts (Abramčuk, 2011). And last but not 

least, the Sociomapping method was used for better understanding of the relations between 

scales (Bahbouh, Rozehnalová, & Sailerová, 2012). 

Achievement Motivation Inventory – AMI (Schuler & Prochaska, 2011) is based 

on integrating multiple theoretical and empirical works focused on this topic. The aim 

of this inventory is to provide achievement motivation profile in a profession within a career 

context. It comprises 17 dimensions (Compensatory Effort, Competitiveness, Confidence 

in Success, Dominance, Eagerness to Learn, Engagement, Fearlessness, Flexibility, Flow, 

Goal Setting, Independence, Internality, Persistence, Preference for Difficult Tasks, Pride 

in Productivity, Self-Control, Status Orientation) presented by 10 items for each dimension. 

Therefore, there are 170 items in total. A respondent indicates the degree of consent on a scale 

from 1 (“not at all”) to 7 (“fully agree”). It is one of the possible methods for measuring 

motivation in the military context, used e.g. by Langr, Kalvoda, and Pokorný (2015). 

The standards for the AMI questionnaire were originally set on German population. 

The sample contained 1985 persons in five different samples (economy students, high school 

students, grammar school students, employees of financial companies and professional 

athletes). The Czech sample used for standardization of the second edition 

(Schuler & Prochaska, 2011) comprised 654 persons (260 men, 394 women). Age of the 

probands was between 18 and 80, the average age was 31.63 with the standard deviation of 9.83. 

The coefficient of internal consistency is 0.89, retest coefficient is 0.86. Content validity of the 

test is based on various theories of achievement motivation and psychology of personality 

concepts – formulation of scales interpretation was strictly bound to the content of items. 

To clarify what the number and the structure of the elementary achievement motivation 

components are in a professional context, the intercorrelation of all the AMI scales which 

applies to the data of all samples was conducted and the average value of this correlation is .34. 

For further validation, after this intercorrelation of scales values, the main components were 

analyzed, followed by VARIMAX rotation. The data we obtained thanks to this process can be 

described by a three-factors layout (ambition, independence, task-related motivation), which 
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describes 63 % of the total variation. The AMI questionnaire was also tested in terms 

of construct validity, specifically in its relation to the general five-factors personality model. 

It seems to be appropriate to assume that achievement motivation as a total orientation of 

behavior is related to personality variables, which was confirmed in the following comparison. 

When testing the criterion validity those criteria were taken into consideration, which could be 

connected to achievement motivation – age, gender, study, profession, hobbies, and sports. 

2.4. Procedure 

In February 2017 the command of the battalion was contacted and the contact person for data 

collection was determined. Actual data gathering was carried out by the personal presence of 

the authors in November. The research was briefly presented to respondents, after which they 

each received a numbered inventory battery, which was assigned in a random order. Informed 

consents were picked up separately to secure anonymity. 

2.5. Ethics 

All respondents were over 18 years of age. According to the Act No. 101/2000 Coll., 

on the Protection of Personal Data, the respondents were informed who conducted the research, 

for what purpose, what was to be the approximate length of this research and what the 

possibilities were for getting access to the results. Every attendant signed an informed consent 

with participation in the research, and it was made clear that withdrawal was possible at any 

time with no need to indicate reasons. Respondents were assured that all the data gained will 

be used only for the purposes of the research and that there is no risk in taking part in it. 

The research was carried out with the consent of commander of the battalion.  

2.6. Results 

Two respondents from the original sample (N = 51) withdrew from the research and handed 

neither the informed consent nor the inventories; therefore, they were not included in the 

research. One respondent did not fill in the Achievement Motivation Inventory. The data 

gathered were transformed into the electronic form using the Microsoft Excel and the electronic 

version of the data collection tools. For data analysis, the graphic visualization and the SPSS 

and JASP programs were used. 

2.7. Statistical analysis 

Due to the abnormal distribution of the data, the percentiles of the sample were 

compared to population averages using the one-sample Wilcoxon test on chosen significance 

level α = .05. The results are displayed in Table 3 and 4. 
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Table 3  

Elements Personality Inventory results 

Element Avg. percentile Avg. share Median St. deviation Skewness Kurtosis p 

Fire 59.0 31.0 % 63 25.7 -0.42 -0.54 .019 

Water 23.0 12.3 % 14 22.7 1.32 0.68 < 

.001 

Earth 65.9 35.9 % 73 24.9 -0.75 -0.34 < 

.001 

Air 40.5 20.8 % 44 22.0 0.01 -0.92 .011 

 

Table 4  

Achievement Motivation Inventory – AMI results 

Scale Avg. percentile Median St. deviation Skewness Kurtosis p 

Pref. for Difficult Tasks 74.7 83 25.5 ‐1.19 3.22 < .001 

Engagement 69.6 74 24.5 ‐1.06 3.13 < .001 

Goal Setting 65.4 65 25.0 -0.26 2.01 .001 

Confidence in Success 55.6 55 21.4 -0.10 2.42 .088 

Competitiveness 52.4 52 19.8 0.29 2.25 .633 

Self-Control 51.8 56 22.9 -0.27 1.99 .521 

Eagerness to Learn 48.0 52 24.3 -0.04 1.83 .571 

Dominance 45.6 47 21.1 0.09 1.93 .163 

Status Orientation 43.7 40 15.7 0.50 2.81 .008 

Compensatory Effort 39.8 33 26.8 0.47 2.05 .011 

Persistence 39.1 36 16.3 0.57 2.60 < .001 

Flow 35.8 34 19.5 0.17 1.80 < .001 

Independence 32.2 28 19.1 0.92 3.50 < .001 

Fearlessness 30.2 26 15.4 1.03 3.82 < .001 

Internality 29.1 25 20.9 0.64 2.64 < .001 

Flexibility 13.4 10 11.4 2.01 7.33 < .001 

Pride in Productivity 12.0 5 16.5 2.29 8.57 < .001 

 

For the correlation of the results with the socio-demographic data the Spearman’s correlation 

coefficient was used. Age and the years served at the 43rd Airborne Battalion correlated the 

most with Eagerness to Learn (.29 and .30), the years served at army negatively correlated with 

Pride in Productivity (-.29). Rank had the strongest relation to Persistence (.37) and 

Fearlessness (0.29), having the subordinates had the relation to Engagement (.32) 

and a negative correlation with Competitiveness (-.34) and Pride in Productivity (-.29). 
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3. INTERPRETATION 

Higher Fire ranking was to be expected within the context of the nature of the paratrooper’s 

job. The fact that the Earth was even more present shows that, for the success of a combat unit, 

self-control and ability to stay calm is perhaps more important than courage 

and self-confidence. It seems somewhat logical that Air (average share of 20.8 %) occurred less 

frequently, for it represents behavior, which is relatively the opposite to above stated element. 

The Water element was not included in the hypotheses. Its occurrence was the lowest (12.3 %), 

which can be caused by the relative “unfavorableness” of water-represented traits in rather 

masculine environment as is a combat unit. 

Regarding the achievement motivation, it is important to bear in mind that this inventory does 

not examine the actual performance or motivation in general, but subjective motives to perform. 

On top of that these motives are described by an individual, as a self-rating, and this self-rating 

of individual was compared to the population self-rating average. A reference system 

of an individual also plays an important role. For example, one can presume that considering 

the requirements of a situation in the terms of fearlessness, paratroopers (who were present 

at combat and are used to dangerous situations) will consider many situations less dangerous 

than the public would. Pride in Productivity scale, which scored the least amongst paratroopers 

(avg. 12. percentile), can be seen as relatively individualistic need and such a one is suppressed 

in the very cooperative setting of the army. A similar interpretation can be used when regarding 

scales Internality (avg. 29. percentile), Autonomy (avg. 32. percentile) and Dominance (avg. 

46. percentile) – not every soldier desires to command the others. The second lowest score for 

the Flexibility scale is understandable considering the connection with the high occurrence of 

Earth element. Status Orientation (avg. 44. percentile) and Competitiveness (avg. 52. 

percentile) would be probably more shown up at soldiers, who try to get into the airborne 

battalion or by comparing this sample with other army units. 

The highest average percentiles were presented by scales Preference for Difficult Tasks 

(avg. 75. percentile), Engagement (avg. 70. percentile) and Goal-Setting (avg. 65. percentile). 

This can point to an actual work of paratroopers, which is very challenging and demanding. 

Statistically insignificant scores of Eagerness to Learn, Self-Control and Confidence in Success 

scales can be seen as motives, which are not crucially important to paratroopers, but are still 

important for them to be present in a similar way to the population average.  

4. DISCUSSION 

The focus of this research was the temperament and nature of achievement motivation of 

professional soldiers. The sample (N = 49) was composed of randomly selected soldiers 

of 43rd Airborne Battalion at Chrudim. 4Elements Personality Inventory and Achievement 

Motivation Inventory were used for data collection. The socio-demographic data: years served, 

relationship status and having subordinates were gathered as well. The examiners were present 

at the data collection stage. The anonymity of respondents was secured by randomized number 

coding. The manually written data were transformed into an electronic form and evaluated 

afterwards. Due to the abnormal distribution of data, the percentiles of the sample were 

compared to population average using the one-sample Wilcoxon test on chosen significance 

level α = .05.  
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The most frequently represented elements were Earth (avg. 66. percentile) and Fire 

(avg. 75. percentile), whereas Air (avg. 41. percentile) and Water (avg. 23. percentile) were 

represented considerably less frequently. The highest percentiles of motivation scales were 

measured in Preference for Difficult Tasks (avg. 75. percentile), Engagement 

(avg. 70. percentile) and Goal Setting (avg. 65. percentile) scales, the lowest at Flexibility 

(avg. 13. percentile) and Pride in Productivity (avg. 12. percentile) scales. All the null 

hypotheses related to 4Elements Personality Inventory were rejected, because achieved levels 

of the p-value for Fire (.019), Earth (.001) and Air (.011) are of statistically significant deviation 

compared to the population average. With the Achievement Motivation Inventory, the null 

hypothesis was rejected at scales of Status Orientation (.008), Fearlessness (.001) and Pride in 

Productivity (< .001). Nonetheless, the average percentile in these scales was lower, and 

not higher, so exactly the opposite from our expectation. 

The already existing research deals with temperament and motivation of soldiers from a more 

general view. In a study of Olson and Borman (1986), of the temperament factors, 

Dependability was the best predictor of ability. If we assume, that entering the airborne battalion 

and staying at one reflects the high ability of respondents, it could be associated with the highest 

average share of Earth, which is associated with responsibility. The higher level of Novelty 

Seeking, the lower level of Harm Avoidance and Reward Dependence and a generally 

adventurous type of temperament, which prevailed at soldiers in the study of Dimitrov and 

Donchev (2013), is theoretically closest to the features of Air and Fire. In paratroopers, both 

elements were represented differently compared to regular population – the Fire was 

represented more and the Air was represented less. While in the Bulgarian Army the share of 

adventurous temperament in soldiers after one year of service compared to the soldiers in the 

early service was much higher (35 % against 22 %), there was no significant correlation 

between Fire and Air share and years served observed. As for the motivation, Walia and Balu 

(2018) and also Macovei and Argintaru (2016) focused mainly on external factors which 

influence work motivation, while our study was concerned mostly with internal motivation. In 

a comparison of Polish armed forces and firefighters realized by Poklek (2011), the soldiers 

displayed the highest total achievement motivation level. Achievement Motivation Inventory 

also consists a total achievement motivation scale, but due to its operationalization and way of 

gaining (sum of gross scores in individual scales) it was not considered and the average 

40. percentile has due to the already mentioned reference system problematics,  low testifying 

value. In the study of Němečková and Stehlík (2006) the soldiers of the “refusing” type 

(motivated by unsuccess avoidance) achieved the best results in an intelligence test. From AMI 

scales, the Compensatory Effort (effort given to avoid the unsuccess) seems to be closest to it. 

The paratroopers reached on average 40. percentile. Based on the outcomes of our study, it 

could be assumed, that this type of motivation is not crucial for success at an airborne battalion, 

however, considering the absence of other data makes concrete conclusions impossible. 

Although the age, years served and rank naturally do not completely correlate, it is worth 

mentioning, that the correlations of age and years served relatively correspond with the 

outcomes of the Indian Air Force research of Singh (2009). While in the air force at the higher 

ranks the achievement motivation and self-actualization need grew and the esteem need 

receded, the age and the years served at airborne battalion correlated the most with Eagerness 

to Learn (an effort to develop oneself and to extend one's knowledge) and years served in the 

army negatively correlated with Pride in Productivity (ambitiousness, motivation by the feeling 

of proudness coming from success). 
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Desirability influence is considered the main limit of this research because the paratroopers and 

their careers depend on the outcomes of various psychological tests, which they must fill in 

often. Although we tried to eliminate this influence by having a personal and transparent 

approach towards the respondents with emphasis on anonymity, we cannot consider this 

influence fully eliminated. Another limitation of this research is its sample size, which does not 

allow to generalize the outcomes. The future research could focus on other combat units of the 

Army of the Czech Republic. Together with long-term monitoring of work results of the 

respondents and cooperation with IT Specialists, it would be possible to create a software, 

which could (based on a rating principle) predict the performance of the candidates willing to 

join the combat units. A different way to conduct future research could compare the results 

of paratroopers with members of special forces of other armed units, such as the Rapid Reaction 

Unit. 

We consider the gained knowledge to be useful not only for the follow on research but also 

for the commanders of combat units. It is possible to use the gained knowledge in candidate 

selection process within the army – if these results would be accepted as representative enough, 

required candidate profile in terms of achievement motivation and temperament could 

be assessed with its help. 
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MOBBING V PRACOVNOM PROSTREDÍ OZBROJENÝCH ZLOŽIEK 

SR 

 

MOBBING IN THE WORKING ENVIRONMENT OF SLOVAK ARMED 

FORCES 

 

Ivana TOMAN ČERGEŤOVÁ, Slavomír ŠAMIN   

 

 

Abstrakt: Mobbing v prostredí ozbrojených zložiek je veľmi špecifickým problémom. Ozbrojené 

zložky sú charakteristické pracovným prostredím, v ktorom sa ťažko odlišuje konflikt od 

mobbingu. Účelom našej štúdie bolo zhodnotiť údaje získané od zástupcov ozbrojených síl a 

Policajného zboru. Na základe predloženej prípadovej štúdie vyjadrovali účastníci výskumu 

svoj postoj k situácii na pracovisku, ktorá má znaky šikanovania. Taktiež opisovali podobné 

situácie, s ktorými sa priamo oni stretli na svojom pracovisku. Výsledky našej štúdie poukazujú 

na fakt, že aj v ozbrojených zložkách dochádza vo veľkej miere k mobbingu. Takéto správanie 

je však potláčané z pozície autority a situácia je riešená odchodom z pracoviska. Dôsledkom 

pre prax psychológa je najmä obraz človeka pracujúceho pod výrazným tlakom povinností v 

tak dôležitom segmente, akým je armáda či polícia. Poruchy duševnej rovnováhy, ktoré sú často 

spájané s touto problematikou, môže prameniť nielen z tlaku externého, ale aj interného 

prostredia. 

Kľúčové slová: mobbing, obeť, ozbrojené zložky 

 

Abstract: Mobbing in the armed forces environment is a very specific problem. The armed 

forces are characterized by a working environment in which conflict is difficult to distinguish 

from mobbing. The purpose of our study was to evaluate the data obtained from representatives 

of the Slovak army and the police corps. Based on the presented case study, the research 

participants expressed their attitude towards the situation in the workplace that has the signs 

of bullying. They also described similar situations with which they directly met at their 

workplace. The results of our study point to the fact that even in the armed forces there is a 

great deal of mobbing. However, such behavior is suppressed by the position of authority and 

the situation is solved by leaving the workplace. As a result, the psychologist's practice is 

especially the image of a person working under a strong pressure of duty in such an important 

segment as the army or the police. Mental disturbances that are often associated with this issue 

can be caused not only by external pressure but also by the internal environment. 

Keywords: mobbing, victim, armed forces 
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1. ÚVOD 

Pracovná spôsobilosť na povolanie je spojená s prepájaním požiadaviek pracovného prostredia 

na osobnosť uchádzača (Macháč, 1966). Požiadavky práce v ozbrojených zložkách sú veľmi 

špecifické (Mikšík, 2006) a majú súvislosť s osobnostnými predpokladmi nevyhnutnými na 

plnenie tohto povolania, ktoré sa viažu najmä na prácu so zbraňou a taktickú prípravu (Bender, 

1991; Švrlo, 2003). Tento veľmi hierarchicky usporiadaný systému vykazuje výnimočné 

pracovné špecifiká, akými sú nosenie uniformy a zaradenie v systéme prostredníctvom 

udelenia hodnosti. Okrem stability a vysokého sociálneho statusu prináša má táto práca aj 

negatíva, medzi ktoré patrí aj zvýšené riziko zlyhania a zvýšený výskyt šikany.  

1.1. Mobbing ako deštruktívny sociálny proces na pracovisku 

Mobbing je deštruktívny sociálny jav, ktorý negatívne ovplyvňuje výkon povolania (Šmahaj, 

2017) a ktorý je prejavom šikany na pracovisku bez možnosti predvídania vývoja ďalších 

negatívnych prejavov voči obeti (Duffy & Sperry, 2012). Mocenská asymetria vychádza často 

z formálneho rozloženia moci, závislosti obete na pôvodcovi mobbingu (Šmahaj, 2017) 

a recipročnom prepojení skupinovej dynamiky, organizačných činiteľov a osobnostných 

predpokladov zamestnancov (Cakirpaloglu, 2014). Následky mobbingu a šikany sú veľmi 

podobné (Olšovská, 2013). Často sú spojené s nadmerným pracovným zaťažením (Divncová 

& Siváková, 2014) a výskytom ochorení z rôzneho neurologicko-psychiatrického (Kostev, 

2014) či psychosomatického spektra (Shalkross, Ramsay & Barker, 2010; Takaki, 2010; 

Figueiredo-Ferraz, 2015). Medzi ďalšie dôsledky mobbingu patrí rezignácia obete a následné 

opustenie pracovnej pozície. Pracovná spokojnosť a miera životnej pohody je znížená (Bano & 

Malik, 2015), pričom v organizácii je typicky znížená aj úroveň rešpektu voči pracovníkov ako 

znak firemnej kultúry (Shalkross, Ramsay & Barker, 2010). Tieto dôsledky sa o to výraznejšie 

prejavujú v prostredí ozbrojených zložiek, ktoré nesú veľmi špecifické prejavy pracovného 

prostredia.  

1.2. Ozbrojené zložky SR a špecifiká pracovného prostredia 

Ozbrojené zložky v jednotlivých krajinách – a teda armáda, polícia – sa od seba navzájom 

odlišujú. Hlavným zdrojom týchto odlišností medzi krajinami sú najmä spôsob samotnej 

štruktúry tejto profesionálne orientovanej organizácie, ďalej platnými normami, prípravou 

a samotným životom príslušníkov. Jedná sa o poslanie (Britt & Bliese, 2003), ktoré je 

profesionalizované, pričom tento proces je plne v rukách štátu. Medzi ďalšie špecifiká tohto 

pracovného prostredia patrí vysoká formálnosť, štruktúrovanosť a autonómnosť. Pre vstup do 

zamestnaneckého pomeru je nevyhnutné splniť jasné kritériá – trestná a spoločenská 

bezúhonnosťou, psychická a fyzická zdatnosť a odbornosť potrebná na vykonávanie špecifickej 

funkcie. Z psychologického hľadiska sú vysoké nároky kladené na intelektuálnu úroveň, 

psychickú a emocionálnu stabilitu, osobnostné a morálno-vôľové kvality (Švrlo, 2003).  

Z pohľadu osobnostných nárokov spojených so špecifickými požiadavkami pracovného 

prostredia (Mikšík, 2007) sú významné aj predpoklady determinujúce kvalitu výkonu, ktorá je 

spojená so svedomitosťou, otvorenosťou a nižšou mierou extroverzie (McCormack & Mellor, 

2003). Povolanie v ozbrojených zložkách môžeme vnímať ako exponovanú profesiu, v ktorej 

dochádza k dlhodobej konfrontácii sa s ľudským utrpením a existenciálnymi otázkami života 

a smrti (Zahálková, 2003). Optimálny osobnostný profil je spojený so schopnosťou rýchlo 
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a zodpovedne sa rozhodovať (Pavlica, 1985), inovatívne taktizovať (Mumford, 2000), aktívne 

integrovať s reálnymi životnými kontextami (Mikšík, 2006) a vysporiadať sa s vysokými 

nárokmi na zvládanie stresu psychogénneho charakteru (Adler & Dolan, 2006) a preťaženia 

(Zahálková, 2003), či pocitu izolácie, bezmocnosti a vnímaného nebezpečenstva (Bartone, 

1998) prostredníctvom psychologickej prípravy zameranej na intencionálnu, operačnú 

a aktivačno-regulačnú zložku (Dianiška, 2007). V tomto prostredí je sebaistota, nižšia 

anxiozita, ochota riskovať a zúčastniť sa nebezpečných situácií (Jobe, 1983) súčasťou 

osobnostnej štruktúry. V prípade zvýšených symptómov bojového stresu sa preukazuje ako 

významná sociálna opora a externé miesto kontroly riadenia (Solomon & Mikulincer, 1990). 

Vyššiu pracovnú spokojnosť však prežívajú aj ľudia s interným miestom kontroly riadenia 

(Martin, 2005). Naopak psychický diskomfort je reprezentovaný mierou prežívanej 

skľúčenosti, rozladenia a impulzívnou reaktivitou (Mikšík, 2006).  

1.3. Dimenzie riadenia kontroly a pracovná spokojnosť 

Miesto riadenia kontroly je jedným zo zaujímavých psychologických konštruktov, ktorý môže 

byť moderátorom v oblasti výkonu, psychickej adaptácie a prežívania duševného zdravia 

(Gebhardt & Bosschot, 2002). Dôvodom je najmä fakt, že potreba kontroly v pracovnej sfére 

je žiadanou osobnosťou charakteristikou, pričom zároveň je aj jednou z najsilnejších ľudských 

motívov (Bandura, Deci, Ryan, White in: Gebhardt & Bosschot, 2002). Ľudia s interným 

miestom riadenia v prípade nespokojnosti uprednostňujú zmenu zamestnania (Vecchio, 1981), 

pričom externalisti o nej iba hovoria (Maltby, 2007). To potvrdzuje súvislosť tendencie 

k manipulácii s nižšou mierou prežívanej pracovnej spokojnosti (Richford, Fortune, 2001) 

a zároveň súvislosť s očakávaným konaním druhých (Dauser, Anderson, 1995). Internalisti 

vnímajú úspech v závislosti od správania sa subjektu (Lefcourt in McCormick, Hoekman, 

Smith, 2000) a tým môže byť zaujímavým konštruktom pre náš výskum v prostredí 

ozbrojených zložiek SR. 

1.4. Výskumný problém 

Predmetom našej výskumnej štúdie bol záujem o úlohu presvedčení o možnosti kontrolovať 

pracovné podmienky, ktoré sú reprezentované konštruktom miesto kontroly riadenia (LOC) 

zameraným na pracovnú oblasť. Tento konštrukt vnímame ako jeden z najsilnejších motívov 

podieľajúcich sa na pracovnej spokojnosti (Bandura, Deci, Ryan, White in: Gebhardt, Bosschot, 

2002) pochádzajúci z generalizovaného očakávania človeka o svete a moderuje pracovnú 

výkon (Gebhardt, Bosschot, 2002). Pracovná spokojnosť ako subjektívny komplexný jav 

spojený s výkonom profesie (Kollárik, 1986; Rymeš, 1998) môže v súvislosti s vhodnou 

štruktúrou osobnosti a dimenzie miesta kontroly správania (Spector, 1988) podporiť motiváciu 

zamestnanca. Vedecký cieľ nášho výskumu sa zameral práve na prepojenie týchto konštruktov. 

Zároveň sme však chceli ozrejmiť význam sociálneho prostredia u ozbrojených zložiek SR, 

ktoré môže byť determinované výskytom zvýšenej dominancie a šikany.  

V nadväznosti na výskumný cieľ sme predpokladali, že existuje pozitívny vzťah medzi  

dimenziou internality k preživaniu pracovnej spokojnosti v prostredí ozbrojených zložiek SR. 

Zároveň sme predpokladali, že významným faktorom spokojnosti bude práve sociálna 

atmosféra vo vzťahu k internalite. Zároveň sme predpokladali, že úroveň otvorenosti voči 

skúsenosti má negatívny vzťah a úroveň emocionálnej lability pozitívny vzťah k dimenzii 

externého LOC. V prípade úrovne svedomitosti sme očakávali pozitívny vzťah k dimenzii 
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interného LOC. Rovnako sme predpokladali negatívny vzťah emocionálnej lability k celkovej 

pracovnej spokojnosti. Taktiež sme predpokladali, že osoby pracujúce v ozbrojených zložkách 

SR budú primerane vnímať prítomnosť mobbingu na pracovisku. Na základe našich 

predpokladov sme si stanovili výskumnú otázku, ktorá sa viazala na frekvenciu výskytu šikany 

na pracovisku a riešenia danej situácie.  

2. METÓDY 

2.1. Výskumný dizajn 

Výskumný dizajn bol zvolený vzhľadom k cieľom a dostupným metódam merania. Výskum 

bol realizovaný vo forme neexperimentálneho výskumného plánu. Údaje boli spracúvané 

a analyzované štatistickou procedúrou. Výskumný súbor bol získavaný zámerným výberom 

a to nenáhodným a závislým typom. Cieľovou skupinou boli osoby pracujúce v ozbrojených 

zložkách SR a to v povolaní vojak a policajt. Zameranie sme vybrali z dôvodu cieleného 

záujmu o dané profesie. Výskum prebiehal v dvoch fázach, kde prvá bola zameraná na 

získavanie údajov o základných konštruktoch nášho výskumu a druhá bola cielená exploračne 

na otázky výskytu šikany v pracovnom prostredí. Všetci účastníci boli oboznámení 

s podmienkami a rizikami nášho výskumu informovaným súhlasom. 

2.2. Metódy štatistického spracovania 

Pri popise výskumnej vzorky a jednotlivých premenných sme použili deskriptívnu a inferenčnú 

štatistiku s využitím kritéria štatistickej významnosti. Údaje sme spracovali pomocou 

štatistického programu SPSS a MS Office – Excel. Po deskriptívnej analýze sme previedli 

korelačnú analýzu (Pearson) na zistenie súvislosti medzi premennými. Reliabilitu výsledkov 

sme overili pomocou Cronbachovej alfy. 

2.3. Výskumný súbor 

Výskumu sa zúčastnilo 85 príslušníkov ozbrojených síl SR – pracovné zaradenie: vojak, 

policajt – vo veku od 20 do 40 rokov (vekový priemer 26,7 roka). Súbor tvorilo 15 žien (17,6%) 

a 70 mužov (82,4%). Všetci respondenti boli v štátnom zamestnaneckom pomere a vykonávali 

túto činnosť dlhšie ako 2 roky. 

2.4. Meracie nástoje 

Všetky účastníci výskumu sa zúčastnili oboch fáz výskumu. V prvej fáze boli použité 

výskumné metódy s položkovou sebavýpovednou dotazníkovou štruktúrou. K hodnoteniu 

merania dimenzie miesta riadenia kontroly správania v pracovnej oblasti sme použili Škálu 

pracovného miesta kontroly riadenia správania (Work Locus of Control Scale; Spector, 1988). 

Táto škála bola zostrojená v 80 rokoch minulého storočia a skladá sa zo 16 výrokov týkajúcich 

sa zamestnania. Respondent vyjadruje mieru súhlasu, resp. nesúhlasu na 6-bodovej stupnici (od 

úplne súhlasím po úplne nesúhlasím). Na deskripciu osobnostnej štruktúry respondentov sme 

použili dotazník NEO-FFI (Goldbert, 1992), ktorý obsahuje fenotypové variácie prítomné 

v pozorovateľnom správaní vysvetliteľnom piatimi faktormi (emocionálna labilita, extraverzia, 

otvorenosť voči skúsenosti, prívetivosť a svedomitosť). Dotazník je postavený na 

deskriptívnom modeli zatrieďujúcom osobnostné črty do piatich veľkých faktorov – tzv. Big 

Five. Ako poslednú z dotazníkových metód sme použili Dotazník motivácie a spokojnosti 
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manažérov (Kollárik, 2006), ktorý sa skladá z troch častí. V tretej časti, použitej v našom 

výskume, sa respondent vyjadruje k spokojnosti a zároveň dôležitosti jednotlivých čiastkových 

faktorov – úspech, uznanie, postup, osobný rast, sebarealizácia, prestíž, autorita, právomoc, 

zodpovednosť, nezávislosť, pracovné podmienky, zaujímavosť práce, plat, istota, podniková 

filozofia, pracovný tím, vzťahy na pracovisku a štýl vedenia). Spokojnosť a dôležitosť faktorov 

sa posudzuje na 5-bodobej škále (od maximálna dôležitosť / spokojnosť po minimálna 

dôležitosť / spokojnosť). Koeficient vnútornej konzistencie dotazníka bol ,868 (Cronbachovo 

alfa). V druhej fáze výskumu sme respondentov požiadali o prečítanie predloženej prípadovej 

štúdie a opis vlastných skúseností s mobbingom. Účastníci výskumu mali možnosť 

identifikovať sa s predloženým prípadom osoby, ktorá prežívala tento typ šikany na pracovisku 

a následne sa vyjadriť, či majú na svojom pracovisku skúsenosť s takýmto jednaním a ako bola 

situácia riešená či vyriešená. 

3.  VÝSLEDKY 

Z údajov získaných výskumom sme zisťovali vzájomné súvislosti pomocou korelácií medzi 

testovanými premennými. Vzťah medzi celkovou pracovnou spokojnosťou a jej štyrmi 

skupinami faktorov a dimenziami miesta kontroly sme identifikovali v negatívnom smere 

v dvoch prípadoch (Tabuľka 1).  

 

Tabuľka 1 

Koeficienty korelácie (Pearson) medzi dimenziami WLCS a faktormi DMSM 

HS  Interný LOC Externý LOC 

Pracovná  spoko jnosť  

Osobn ý p ro f i t  

Moc 

Charakte r  p ráce  

Sociá lna  a tmos fé ra  

0 .130  

0 .030  

0 .105  

0 .150  

0 .167  

-0 .219*  

          -0 .066  

          -0 .123  

          -0 .15é  

 -0 .413**  

* p ≥ 0,05;  **p ≥ 0, 01 

 

Na základe uvedených výsledkov štatistického testovania korelácií medzi sledovanými 

premennými môžeme konštatovať, že medzi celkovým skóre pracovnej spokojnosti, vrátane jej 

štyroch hlavných skupín faktorov, a interného miesta kontroly existuje len veľmi slabý a 

nesignifikantne pozitívny vzťah. Vysoká miera pracovnej spokojnosti (celkové skóre) má tak 

veľmi slabú súvislosť s mierou interného miesta kontroly (r = 0.13). Externá dimenzia miesta 

kontroly však vykazuje slabú, signifikantne negatívnu koreláciu s celkovou pracovnou 

spokojnosťou (r = -0.219). Vysoká miera externého LOC sa tak slabšie viaže s nízkou mierou 

pracovnej spokojnosti. Veľmi slabý negatívny vzťah možno postrehnúť  medzi  externým  

miestom  kontroly  a faktormi  moc   (r = -0.123) a charakter práce (r = -0.15). Faktor sociálna 

atmosféra v organizácii stredne signifikantne negatívne koreluje s externým miestom kontroly 

(r = -0.413). Vysoká miera faktora sociálna atmosféra má súvislosť s nízkym skóre v externom 

mieste kontroly. 
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Vzťah medzi dimenziami miesta kontroly (interná/externá) a štruktúrou osobnosti (ako ju 

opisuje NEO-FFI) sme zisťovali taktiež pomocou korelácií (Tabuľka 2). Na základe výsledkov 

korelačných vzťahov môžeme konštatovať, že medzi externým miestom kontroly (externý 

LOC) a emocionálnou labilitou existuje signifikantne pozitívna korelácia. Možno usudzovať, 

že vysoká miera externého miesta kontroly sa slabšie viaže s vysokým skóre emocionálnej 

lability (r = 0.27). Medzi externým miestom kontroly a faktorom otvorenosť voči zážitkom 

existuje signifikantne negatívny vzťah. Faktory prívetivosť a extraverzia vykazujú negatívne 

korelácie s externým miestom kontroly. Vysoká miera externého LOC sa viaže s nízkym skóre 

v extraverzii (r = -0.146), a má slabšiu súvislosť s faktormi prívetivosti (r= - 0.206) a otvorenosti 

voči zážitkom (r = - 0.225). Korelačné koeficienty uvedené v Tabuľke 2 tiež ukazujú, že medzi 

faktorom svedomitosť a interným miestom kontroly existuje signifikantná (pozitívna) 

korelácia. Faktor emocionálna labilita negatívne koreluje s interným miestom kontroly. Vysoká 

miera interného miesta kontroly sa tak slabšie, ale signifikantne viaže s vysokou mierou 

svedomitosti  (r = 0.227) a slabo (nesignifikantne) súvisí nízkym skóre v emocionálnej labilite 

(r = -0.158). 

 

Tabuľka 2 

Koeficienty korelácie (Pearson) medzi faktormi NEO-FFI a dimenziami WLCS 

H S Interný LOC Externý LOC 

E mo c io ná l na  l a b i l i t a  

E x t r a ve r z i a  

O t vor en os ť  vo č i  s kúse no s t i  

P r í ve t i vos ť  

S ve d o mi to sť  

- 0 . 15 8  

0 . 10 1  

0 . 12 7  

0 . 04 7  

 0 .2 27 *  

 0 .2 70 *  

- 0 . 14 6  

 - 0 .2 25 *  

- 0 . 20 6  

-0 . 0 6 8  

* p ≥ 0,05;  **p ≥ 0, 01 

 

Tabuľka 3  

Koeficienty korelácie (Pearson) medzi pracovnou spokojnosťou, jej faktormi a NEO-FFI faktormi 

H S Neuroticizmus Extraverzia Otvorenosť Prívetivosť Svedomitosť 

P ra co vná  

s po ko j n os ť  

 

Os ob n ý  p ro f i t  

 

M oc  

 

Ch ara k t e r  p r ác e  

 

S o c iá l na  

a t mo s fé ra  

-0 . 0 8 3  

 

-0 . 0 2 0  

-0 . 0 9 7  

-  0 . 0 40  

 

- 0 . 23 7*  

0 . 17  

 

0 . 11 2  

0 . 10 2  

0 . 06 5  

 

0 . 28 8* *  

-0 . 0 8 3  

 

-0 . 1 0 7  

-0 . 0 4 4  

-0 . 0 2 3  

 

0 . 08 3  

0 . 13 8  

 

0 . 13 9  

0 . 04 3  

0 . 04 4  

 

0 . 21 8*  

0 . 19 6  

 

0 . 16 1  

0 . 18 1  

0 . 19 1  

 

0 . 11 9  

* p ≥ 0,05;  **p ≥ 0, 

 



98 

Vzťahy medzi pracovnou spokojnosťou, jej hlavnými skupinami faktorov a štruktúrou 

osobnosti uvádzame v Tabuľke 3. Na základe korelačných koeficientov môžeme konštatovať, 

že medzi celkovou pracovnou spokojnosťou a faktorom svedomitosť existuje slabá pozitívny 

korelácia (r= 0.196). Signifikantne pozitívny vzťah vidíme medzi skupinou faktorov 

pomenovaných ako sociálna atmosféra a faktormi extraverzia a prívetivosť. Korelačný 

koeficient medzi sociálnou atmosférou a extraveziou je r =0.288 a medzi sociálnou atmosférou 

a prívetivosťou je r = 0.218. Vysoká miera spokojnosti vo faktore sociálna atmosféra má slabší, 

ale signifikantný súvis s vysokou mierou extraverzie aj prívetivosti. Zároveň medzi 

neuroticizmom (emocionálna labilita) a sociálnou atmosférou existuje signifikantne negatívny 

vzťah. Korelačný koeficient je r = -0.237 , z čoho usudzujeme, že vysoká miera spokojnosti so 

sociálnou atmosférou má slabší, ale signifikantný súvis s nízkou mierou neuroticizmu 

(emocionálna labilita). Faktor svedomitosť pozitívne, ale veľmi slabo koreluje s faktormi 

charakter práce (r = 0.191), moc (r = 0.181), osobný profit (r = 0.161). Vysoká miera 

svedomitosti má len veľmi slabý súvis s vysokou mierou spokojnosti s faktormi charakter práce, 

moc a osobný profit. 

Z hľadiska frekvencie výskytu mobbingu v ozbrojených zložkách SR každý 2. respondent 

potvrdil v našom výskume vlastnú skúsenosť s mobbingom, prípadne bol svedkom na jeho 

pracovisku počas výkonu povolania. Podľa údajov, ktoré naši respondenti uviedli, až 97% 

týchto prípadov bolo vyriešených odchodom pracovníka z daného pracoviska (vrátane 

preradenia na iné pracovisko).   

4. DISKUSIA 

Naša výskumná štúdia sa zameriavala na skúmanie vzájomných vzťahov medzi osobnostnou 

štruktúrou, dimenziami lokalizácie kontroly správania a pracovnou spokojnosťou u osôb 

pracujúcich v ozbrojených zložkách SR. Na základne výsledkov našich zistení sme došli 

k viacerým záverom. Pracovná spokojnosť ako komplexný jav na pracovisku môže závisieť od 

rôznych faktorov, ako sú osobnostné vlastnosti či dve dimenzie miesta riadenia kontroly 

správania ako citlivosti voči interným a externým silám a kontroly nad výsledkami vlastnej 

práce.  

Na základne výsledkov našej štúdie môžeme konštatovať, že sme nepotvrdili pozitívnu 

signifikanciu vzťahu medzi celkovým skóre pracovnej spokojnosti (vrátane jej hlavných 

faktorov) a interného miesta kontroly u našej výskumnej vzorky. Vysvetlením môže byť práve 

fakt, že prostredí ozbrojených zložiek SR pôsobia silné externé faktory, ktoré môžu pracovníci 

iba ťažko ovplyvniť. Z daného dôvodu môže dochádzať k skresleniu vnímania situácie v práci, 

čím je situácia respondentami čítaná z ich pozície ako nekontrolovateľná z ich strany. Túto našu 

interpretáciu môže potvrdiť aj výsledok slabej signifikantnej negatívnej korelácie externej 

dimenzie miesta kontroly s celkovou pracovnou spokojnosťou. Napriek tomu sme 

identifikovali stredne signifikantnú negatívnu koreláciu faktoru sociálnej atmosféry s externým 

miestom kontroly, čo zodpovedá našim predpokladom, že ľudia s externým LOC postrehujú aj 

vo vzťahoch k iným silnejšie pôsobenie externých faktorov. 

Zaujímavými zisteniami sú súvislosti medzi osobnostnou štruktúrou a dimenziami miesta 

kontroly, na základe ktorých môžeme usudzovať, že pracovníci v ozbrojených zložkách SR 

s externým miestom kontroly vykazujú vyššiu mieru emocionálnej stability. Toto zistenie môže 

súvisieť s faktom, že tieto osoby majú nižšiu schopnosť kontroly okolitého prostredia 

a emocionálne labilní ľudia v tejto oblasti sa prejavujú podľa Costu (1986) ako  napätí, 
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nervózni, nepokojní, neistí, labilní. Negatívny vzťah s faktorom otvorenosť voči skúsenostiam 

môže potvrdzovať, že ľudia s externým miestom kontroly menej radi riskujú a experimentujú 

(Jobe, 1983) a negatívny smer korelácie aj v prípade extraverzie môže súvisieť s uzavretosťou, 

mlčanlivosťou a orientáciou na úlohy (Costa, 1986). V prípade interného LOC sú 

identifikované korelácie práve v opačnom smere.  

Analýzou súvislostí jednotlivých osobnostných faktorov a faktorov pracovnej spokojnosti 

môžeme vnímať sociálnu atmosféru ako významný faktor, ktorý negatívne súvisí 

s neuroticizmom ako prejavom emocionálnej lability a pozitívne s extraverziou 

a prívetivosťou. Tento faktor sa zameriava na zisťovanie spokojnosti so vzťahmi na pracovisku 

a so štýlom vedenia a pracovným tímom. V našej výskumnej vzorke dochádzame k zisteniam, 

že neexistuje vzťah s pracovnou spokojnosťou a LOC. Rozdielne zistenia Furnham & Steele 

(1993) uvádzajú, že externalisti majú výraznejšie altruistické a kolektivistické postoje 

a internalisti sa vyznačujú viac sebeckosťou a individualistickým spôsobom konania, čo je 

v prípade povolania vojak a policajt veľmi rizikové a nežiadúce. Práve potvrdenie týchto 

záverov by pre nás mohlo byť zaujímavým predmetom ďalšieho štúdia. Dôvodom je aj 

predpoklad, že kolektivistické postoje môžu viesť k zníženej ochote výrazných otvorených 

prejavov podpory v prípade mobbingu na pracovisku. Napriek tomu, že v ozbrojených zložkách 

sa toto správanie vyskytuje, podpora prichádza skôr mimo pracoviska bez prejavov voči 

nadriadenému alebo okoliu priamo na pracovisku. Pohľad na tento negatívny sociálny jav je 

skreslený práve samotným obsahom povolania.  

Zaujímavým je pre nás zistenie, že v našom výskume sa preukázala zvýšená citlivosť 

respondentov na vnímanie výskytu mobbingu na pracovisku. Tento zásadný rozdiel s údajmi 

v inej odbornej literatúre môže byť spôsobený najmä faktom, že sme pri snahe o identifikovanie 

takýchto situácií využili prípadovú štúdiu, ktorú mali respondenti vztiahnuť na vlastnú 

skúsenosť. Takýto spôsob zisťovania frekvencie výskytu určitého javu mohol u respondentov 

vyvolať zvýšenú citlivosť alebo uvedomenie si praktického spôsobu výskytu tohto javu 

v pracovnom prostredí.   

Okrem predkladaných zistení vidíme aj limitácie nášho výskumu. Tieto sú spojené 

s nenáhodným výberom respondentov a nerovnomerného zastúpenia či už z pohľadu veku 

alebo pohlavia. Vnímame tiež obmedzenia sebavýpovedných meracích metód, ktoré mohli 

ovplyvniť kvalitu našich dát na základe ich subjektivity a potreby zvýšenej miery sebapoznania 

a ochoty otvorene vyjadrovať sa zo strany respondentov k predkladaným témam a oblastiam. 

5. ZÁVER 

Našou prácou sme sa snažili podať pohľad na vzťahy medzi dimenziami lokalizácie kontroly, 

faktormi osobnosti a pracovnou spokojnosťou v ozbrojených zložkách SR, ktorá môže byť 

významne ovplyvnená výskytom šikany na pracovisku. Špecifiká tohto pracovného prostredia 

sú pre nás významné z rôznych uvádzaných dôvodov. Sociálnu atmosféru v práci vnímame ako 

významnú oblasť pracovnej spokojnosti, ktorú môže častý výskyt mobbingu v týchto pozíciách 

deformovať vzhľadom na obsah vykonávanej profesie. Výsledky nášho výskumu by mohli 

v budúcnosti podnietiť záujem ďalších odborníkov o jeho pokračovanie a rozvoj. 

Psychologický výskum v prostredí ozbrojených zložiek je veľmi špecifickou oblasťou, keďže 

pracovné prostredie ponúka vopred usporiadanie pracovných vzťahov a taktiež pracovnej 

činnosti. Vysoké požiadavky na pracovný výkon a jeho presnosť a efektívnosť sú prepojené 

s kvalitou pracovného prostredia. Odchody pracovníkov z pracoviska sú výrazne nechcené, 
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nakoľko do zamestnanca v ozbrojených silách sú vkladané značné finančné a aj nefinančné 

investície. Sociálna atmosféra v tejto pracovnej činnosti sa preukazuje ako rovnako významný 

faktor spokojnosti pracovníkov, ako aj v iných pracovných pozíciách. Osobnostné predpoklady 

na toto povolanie sú extrémne náročné a z daného dôvodu by nemali byť podceňované. V praxi 

by sme ocenili, keby boli výsledky psychologického testovania, ktorému sú pracovníci 

ozbrojených síl pri prijímaní do služby vystavení, boli zužitkované pri ich nasledovnom 

hodnotení a rozvoji v priebehu výkonu práce. Tieto môžu smerovať aj ku zvyšovaniu kvality 

sociálneho prostredia a jeho osobitostí. Znamená to, že zaradenie pracovníka do pracovnej 

skupiny alebo kolektívu by sme odporúčali podmieniť jeho osobnostnej a charakterovej 

štruktúre. Zároveň v oblasti mobbingu by bolo vhodné vytvoriť adaptačné programy vhodné 

pre rozvoj zvládania záťažových situácií. Taktiež by bolo možné uplatniť rolu psychológa ako 

ambasádora myšlienky práce so šikanovaním na pracovisku, ktorá je v prípade silne 

hierarchického pracovného prostredia často prehliadaná a menej vnímaná.  
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POSTOJE K ZAMESTNANOSTI SENIOROV V ZÁVISLOSTI NA 

MIERE AGEIZMU 

 

ATTITUDES TOWARDS THE EMPLOYMENT OF SENIORS 

DEPENDING ON THE DEGREE OF AGEISM 

 

Lena ČUPKOVÁ, Taťjana BÚGELOVÁ, Zuzana FUCSKOVÁ 

 

Abstrakt: Príspevok prináša čiastočné výsledky štúdie zameranej na čoraz aktuálnejšiu 

problematiku ageizmu a intergeneračnej diskriminácie v rámci pracovného a mimopracovného 

prostredia. Hlavným cieľom výskumu bolo overenie vzťahu vybraných prediktorov k postojom 

k zamestnanosti seniorov u jedincov v produktívnom veku. Výskumu sa zúčastnilo 114 

respondentov (43,9% mužov, 56,1% žien) v produktívnom veku. Vekové rozpätie respondentov 

sa pohybovalo v intervale od 21 do 59 rokov (M=37,81). Do testovacej batérie bola zahrnutá 

Škála ambivalentného ageizmu (Cary, Chasteen, Remedios, 2017) a Škála postojov 

k zamestnanosti seniorov ako autorský nástroj. Pre spracovanie údajov sme použili metódu 

viacnásobnej hierarchickej lineárnej regresie pomocou metódy stepwise. Preukázalo sa, že 

štyri prediktory sú v štatisticky významnom vzťahu s mierou postojov k zamestnanosti seniorov, 

a to vek, zdieľanie spoločnej domácnosti so seniorom, miera benevolentného a miera 

hostilného ageizmu. V závere príspevku sú výsledky podrobnejšie analyzované. Význam 

výsledkov a možné vysvetlenia sú uvedené v diskusii.  

 

Kľúčové slová: postoje; seniorský vek; ageizmus; postoje k zamestnanosti seniorov 

 

Abstract: Presented contribution brings partial results of a study focusing on currently very 

actual topic of ageism and intergenerational discrimination within the working and non-

working environment. The main goal of presented research was to find out relation of selected 

predictors to Attitudes Towards the Employment of Seniors (ATES) of individuals of working 

age. 114 respondents of working age (43,9% men, 56,1% women) have participated. The age 

range of respondents ranged from 21 to 59 years (M = 37.81). It was used the Ambivalent 

Ageism Scale (Cary, Chasteen, Remedios, 2017) and Attitudes Towards the Employment of 

Seniors Scale created by us. We used the method of multiple hierarchical linear regression 

using the stepwise method for data processing. It was found that four following predictors 

significantly saturate the rate of ATES: age, sharing a household with the elderly and degree 

of benevolent and hostile ageism. The results are analyzed in more detail at the end of the 

contribution. The meaning of the results and possible explanations are stated in the discussion.  

  

Key words: attitudes; senior age; ageism; attitudes towards employment of seniors 
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Staroba je jednou z etáp vývinu jedinca a prirodzenou súčasťou ontogenetického vývinu. 

Orientačne je možné ju vymedziť za pomoci kalendárneho veku a OSN označila za seniorov 

ľudí starších ako 65 rokov. U nás na Slovensku je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov. Od 

01. 01. 2018 sa predlžuje o 139 dní, ku ktorým budú každoročne pribúdať ďalšie dni v závislosti 

od vývoja priemernej dĺžky života v SR. Dôchodkový vek sa bude teda zvyšovať. Treba 

podotknúť, že aj posledná etapa ľudského života je rozdelená do niekoľkých období a rôzni 

autori sa odlišujú v spôsoboch periodizácie staroby. Treba podotknúť, že starnutie nie je len 

individuálnym, ale je aj spoločenským javom. Následok zmien plodnosti a úmrtnosti chápeme 

ako proces populačného starnutia, ktoré sa stáva v nasledujúcich rokoch nezvratným. 

Slovensko patrí v súčasnej dobe spolu s Írskom k najmladším krajinám v rámci Európy. 

Posledná prognóza OSN tvrdí, že pri udržaní súčasnej úrovne plodnosti a aj pri jej miernom 

náraste, sa v prvej polovici 21. storočia stane Slovensko jednou z najstarších svetových 

populácií (Potančoková, 2002). Čoraz diskutovanejšou témou sa v poslednej dobe stávajú 

následky demografického starnutia na ekonomickú a sociálnu oblasť. Punch a Pearce (2000) 

dodáva, že demografické starnutie v rámci Európy bude mať v budúcnosti neodmysliteľný 

vplyv na štruktúru európskej pracovnej sily, ktorá bude starnúť rovnakou rýchlosťou akou 

starne celá populácia. V súčasnej dobe je pracovná sila v Európe tvorená približne dvomi 

tretinami z mladšej pracovnej sily (do 45 rokov) a v budúcnosti autori predpokladajú postupné 

vyrovnávanie podielu mladšej a staršej pracovnej sily.  

V poslednom čase sa v súvislosti s tematikou seniorov zameriava pozornosť výskumníkov na 

problematiku v spoločnosti sa často vyskytujúcich mýtov a stereotypov o starobe a starnutí, 

ktoré vznikajú z rôznych právd a poloprávd. Palmore (1981) demonštroval asi najznámejšiu 

koncepciu mýtov a stereotypov o starnutí, ktorá spomína mýty ako: „zlý zdravotný stav“, 

„chudoba“, „fyzický vzhľad“, „závislosť“, „sexualita a impotentnosť“, „mentálny úpadok“, 

„neužitočnosť“, „negatívne osobnostné dispozície“, „osamelosť a izolovanosť“. Treba 

podotknúť, že tieto mýty o starobe sa do značnej miery podieľajú na formovaní ageizmu 

v spoločnosti. Jednou z najkomplexnejších definícií spomínaného javu je definícia, ktorá 

ageizmus rozumie ako ideológiu zakladajúcu sa na presvedčení o kvalitatívnych nerovnostiach 

vo fázach ľudského života, ktorá sa prejavuje procesmi symbolickej aj reálnej, systematickej 

diskriminácie a stereotypizácie jedincov a ich skupín vzhľadom k chronologickému veku, 

alebo vzhľadom k ich príslušnosti k určitej vekovej kategórii (Vidovićová, 2008). Starší ľudia 

môžu čeliť vekovej stigme vo forme hostilného alebo benevolentného ageizmu a ich 

kombináciou vzniká ageizmus ambivalentný. North a Fiske (2013) tvrdia, že benevolentný 

ageizmus vychádza z vekových stereotypov, ktoré zobrazujú starých ľudí v dobrom svetle, ale 

ako inkompetentných a hostilný ageizmus vyplýva z vekových stereotypov, ktoré starých ľudí 

zobrazujú v zlom svetle. Lubelcová (2014) tvrdí, že ageizmus sa veľmi často prejavuje 

stereotypizáciou alebo vekovou diskrimináciou, napríklad na trhu práce vo vzťahu k starým 

pracovníkom a negatívnymi postojmi jedincov voči zamestnávaniu seniorov .  
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1.1. CIEĽ, HYPOTÉZY VÝSKUMU 

Cieľom výskumu bolo zistiť, ktoré z nami vybraných premenných sú vo vzťahu k postojom 

k zamestnanosti seniorov. Vo výskume sme si stanovili nasledujúce hypotézy. 

H1: Predpokladáme, že existujú prediktory, ktoré budú v signifikantnom vzťahu s postojmi  

    k zamestnanosti seniorov u vzorky respondentov v produktívnom veku. 

 H1.1:  Predpokladáme, že prediktory ako rod, vek, miesto bydliska, vzdelanie, počet 

členov pracovného kolektívu , počet seniorov v pracovnom kolektíve a spoločná domácnosť so 

seniorom budú v signifikantnom pozitívnom vzťahu k miere postojov k zamestnanosti seniorov 

u vzorky respondentov v produktívnom veku, presnejšie ženy, jedinci s vyšším vekom, jedinci 

žijúci v meste, jedinci s vyšším vzdelaním, s vyšším počtom členov pracovného kolektívu, 

vyšším počtom seniorov v pracovnom kolektíve a respondenti obývajúci spoločnú domácnosť 

so seniorom budú vykazovať vyššiu toleranciu k zamestnanosti seniorov.  

 H1.2:  Predpokladáme, že prediktory ako benevolentný a hostilný ageizmus bude 

v signifikantnom  negatívnom vzťahu k miere postojov k zamestnanosti seniorov u vzorky 

respondentov v produktívnom veku, presnejšie jedinci s vyššou mierou benevolentného 

a hostilného ageizmu budú vykazovať nižšiu toleranciu k zamestnanosti seniorov.  

2. METÓDA 

2.1. Výskumný súbor 

Do výskumného súboru bolo nenáhodným príležitostným výberom vybraných 114 

respondentov. Súbor tvorili len  zamestnaní  respondenti v trvalom pracovnom pomere a do 

výskumu boli zahrnuté rôzne profesie. Zastúpenie z hľadiska rodu bolo relatívne vyrovnané. 

Počet mužov bol 50 a počet žien bol 64. Vekové rozpätie respondentov sa pohybovalo 

v intervale od 21 do 59 rokov a priemerný vek bol 37,81 rokov. V tabuľke č. 1 a je podrobnejšie 

uvedené zastúpenie respondentov podľa rodu a veku.  

 

Tabuľka 1  

Zastúpenie respondentov z hľadiska rodu a veku 

 N Percentuálne 

zastúpenie 

(%) 

Min Max M SD 

Muži 50 43.9 24 56 39.02 10.036 

Ženy 64 56.1 21 59 36.86 13.834 

Spolu 114 100 21 59 37.81 12.310 

Poznámka: N – počet osôb; Min – minimum (vek); Max – maximum (vek); M – priemer (vek); SD – 

smerodajná odchýlka (vek) 
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Čo sa týka najvyššie dosiahnutého vzdelania, zahrnuli sme do analýzy 21 respondentov so 

stredoškolským a 93 respondentov s vysokoškolským vzdelaním. Výskumnú vzorku tvorilo 35 

respondentov, ktorí bývali na vidieku a 78 respondentov bývajúcich v meste. 68 respondentov 

z našej výskumnej vzorky uviedlo, že v ich pracovnom kolektíve nie je prítomný zamestnanec 

v postproduktívnom veku a 46 respondentov uviedlo prítomnosť seniora, pričom počet 

seniorov prítomných v pracovnom kolektíve sa pohyboval v rozmedzí 1 až 20 seniorov. 

V tabuľke č. 2 je podrobnejšie uvedené zastúpenie respondentov z hľadiska vzdelania, miesta 

bydliska, sektora, v ktorom pracujú a z hľadiska prítomnosti seniora v pracovnom kolektíve. 

 

Tabuľka 2  

Zastúpenie respondentov z hľadiska vzdelania, miesta bydliska, sektora, v ktorom 

pracujú  z hľadiska prítomnosti seniora v pracovnom kolektíve 

  Muži Ženy Spolu 

  N Percentuálne 

zastúpenie 

(%) 

N Percentuálne 

zastúpenie 

(%) 

N Percentuálne 

zastúpenie 

(%) 

Vzdelanie SŠ 14 28.0 7 10.9 21 18.4 

VŠ 36 72.0 57 89.1 93 81.6 

Miesto 

bydliska 

Vidiek 10 20.0 26 40.6 36 31.6 

Mesto 40 80.0 38 59.4 78 68.4 

Sektor Verejný 45 90.0 33 51.6 78 78 

Súkromný 5 10.0 31 48.4 36 36 

Prítomnosť 

seniora  

v kolektíve 

Nie  38 76.0 30 46.9 68 59.6 

Áno 12 24.0 34 53.1 46 40.4 

Poznámka: N – počet osôb  

 

 Čo sa týka domácej sféry a zdieľania spoločnej domácnosti so seniorom bolo zastúpenie vo 

vzorke nasledovné: 65 respondentov nezdieľa spoločnú domácnosť so seniorom a 49 

respondentov žije v jednej domácnosti so seniorom, z toho 37 respondentov žije s nepracujúcim 

a 12 s pracujúcim seniorom. V tabuľke č. 3 je podrobnejšie uvedené zastúpenie respondentov 

z hľadiska prítomnosti seniora v domácnosti a z hľadiska skutočnosti, či je prítomný senior 

nepracujúci alebo pracujúci. 
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Tabuľka 3  

Zastúpenie respondentov z hľadiska prítomnosti seniora v domácnosti a z hľadiska skutočnosti, 

či je prítomný senior nepracujúci alebo pracujúci. 

 Prítomnosť seniora 

v domácnosti 

Zamestnanosť 

seniora N 

Percentuálne 

zastúpenie 

(%) 

 Nie  65 57.0 

 Áno Nepracujúci 37 32.5 

  Pracujúci 12 10.5 

Spolu   114 100 

Poznámka: N – počet osôb 

 

2.2. Výskumné nástroje 

 Do testovacej batérie boli zahrnuté štyri výskumné nástroje. Na meranie postojov k 

zamestnanosti seniorov sme používali nami vytvorený dotazník – Škálu postojov k 

zamestnanosti seniorov, ktorá pojednáva o miere tolerancie jedinca k zamestnanosti seniorov. 

Za účelom konštrukcie konečnej podoby škály obsahujúcej 20 položiek sme realizovali 

predvýskum, ktorý bol realizovaný na vzorke 56 respondentov vybraných nenáhodným 

príležitostným výberom. Uvedeným postupom a výpočtom Cronbachovej alfy sme do konečnej 

podoby dotazníka vyselektovali 20 položiek s najlepšou reliabilitou. Prostredníctvom 

exploratívnej faktorovej analýzy sme extrahovali zo škály 1 faktor a na základe toho tvrdíme, 

že nástroj je vo výslednej podobe jednodimenzionálnou škálou, pozostávajúcou z 20 položiek. 

Za účelom vytvorenia názornej predstavy obsahu škály uvádzame príklady položiek: „Každý 

človek po dovŕšení dôchodkového veku by mal odísť z práce do dôchodku“ alebo „Zamestnaní 

seniori majú pri práci vysokú chybovosť“. Postojová škála obsahuje 6 bodovú bipolárnu 

odpoveďovú stupnicu od 1 do 6, kde 1 znamená silno nesúhlasím a 6 znamená silno súhlasím. 

Celkové hrubé skóre dotazníka vypočítame súčtom všetkých dvadsiatich položiek finálnej 

verzie, pričom na dosiahnutie konečného hrubého skóre je nutné rekódovať položky číslo 1, 2, 

4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20. Čím viac bodov respondenti v škále dosiahnu, tým 

pozitívnejšie postoje voči zamestnanosti seniorov vykazujú. Za účelom overenia reliability 

nami vytvorenej škály na meranie postojov k zamestnanosti seniorov sme použili výpočet 

vnútornej konzistencie – Cronbachovu alfu, ktorej hodnota je .943.  

 Na zisťovanie miery ageizmu respondentov bola použitá Škála ambivalentného 

ageizmu. Škála ambivalentného ageizmu AAS (the Ambivalent Ageism Scale) bola vyvinutá a 

validizovaná autormi Cary, Chasteen a Remedios (2017) ako 13 položkový nástroj, ktorý sýtia 

2 faktory (benevolentný ageizmus a ambivalentný ageizmus). V konečnej verzii obsahuje AAS 

teda 2 subškály: 1) Benevolentný ageizmus – Táto subškála obsahuje 9 položiek, a to položky 

č. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9. Dimenzia sa zameriava na zisťovanie miery, do akej jedinci vnímajú 

starých ľudí v pozitívnom svetle, ale zároveň ako inkompetentných. Kombináciu týchto dvoch 



110 

spôsobov vnímania starých ľudí označujú autori pojmom paternalistické predsudky a práve 

uvedená subškála sa zameriava na zisťovanie miery paternalistických predsudkov jedincov. 

Príkladom je položka: „Je vhodné sa so starými ľuďmi rozprávať pomaly, lebo im môže chvíľu 

trvať, kým pochopia veci, ktoré sú im povedané.“ 2) Hostilný ageizmus – Táto subškála 

obsahuje 4 položky, a to položky č. 10, 11, 12, 13. Táto dimenzia sa zameriava na zisťovanie 

miery, do akej jedinci vnímajú starých ľudí v negatívnom svetle a zároveň ako 

inkompetentných. Teda uvedená subškála sa zameriava na zisťovanie hostilných ageistických 

predsudkov voči starým ľuďom. Príkladom je položka: „Starí ľudia sú záťažou pre systém 

zdravotníckej starostlivosti a ekonomiku.“AAS obsahuje 6 bodovú bipolárnu odpoveďovú 

stupnicu od 1 do 6, kde 1 znamená silno nesúhlasím a 6 znamená silno súhlasím. Za účelom 

overenia reliability Škály ambivalentného ageizmu sme použili výpočet vnútornej konzistencie 

– Cronbachovu alfu, ktorej hodnoty sú .905 pre celú škálu, .876 pre subškálu benevolentného 

ageizmu a .871 pre subškálu hostilného ageizmu.  

 Testovacia batéria bola doplnená dotazníkom, zameraným na zisťovanie socio-

demografických údajov výberového súboru, ktorý pozostáva z dvanástich otázok, zameraných 

na zisťovanie pohlavia, veku, počtu odpracovaných rokov, miesta bydliska respondentov, 

vzdelania, informácií ohľadom kontaktu so seniormi v pracovnej sfére a informácie ohľadom 

miery kontaktu so seniormi v domácej sfére. 

2.3. Analýza dát 

Získané údaje sme analyzovali a spracovali za pomoci štatistického programu SPSS. 

Nazačiatku sme použili deskriptívnu štatistiku, za pomoci ktorej sme popísali našu výskumnú 

vzorku. Následne sme inferenčnou štatistikou spracovávali, analyzovali a overovali údaje. Za 

účelom overenia reliability používaných nástrojov sme použili výpočet vnútornej konzistencie 

– Cronbachovu alfu. Následne sme pomocou skewness overovali normalitu rozloženia. 

Výpočet kolinearity nám preukázal uspokojivé výsledky, a preto sme z analýzy nemuseli 

vylúčiť žiaden z prediktorov. Za účelom identifikovania prediktorov, ktoré sú v signifikantnom 

vzťahu k miere postojov k zamestnanosti seniorov sme použili viacnásobnú hierarchickú 

lineárnu regresiu pomocou metódy stepwise.  

3. VÝSLEDKY 

V skúmanom bloku hypotéz sa predpokladalo ,že prediktory ako rod, vek, miesto bydliska, 

vzdelanie, počet členov pracovného kolektívu, počet seniorov v pracovnom kolektíve 

a spoločná domácnosť so seniorom budú vykazovať signifikantne pozitívny vzťah ku postojom 

k zamestnanosti seniorov u vzorky respondentov v produktívnom veku, presnejšie ženy, jedinci 

s vyšším vekom, jedinci žijúci v meste, jedinci s vyšším vzdelaním, s vyšším počtom členov 

pracovného kolektívu, vyšším počtom seniorov v pracovnom kolektíve a respondenti obývajúci 

spoločnú domácnosť so seniorom budú vykazovať vyššiu toleranciu voči zamestnanosti 

seniorov, a zároveň prediktory ako benevolentný a hostilný ageizmus budú vykazovať 

signifikantne negatívny vzťah ku postojom k zamestnanosti seniorov u vzorky respondentov 

v produktívnom veku, presnejšie jedinci s vyššou mierou benevolentného a hostilného ageizmu 

budú vykazovať nižšiu toleranciu k zamestnanosti seniorov. Výsledky kolinearity preukázali 

uspokojivé hodnoty pre každú zo skúmaných premenných.na overenie uvedenej hypotézy bola 

použitá metóda viacnásobnej hierarchickej lineárnej regresie pomocou metódy stepwise. 

Analýza preukázala existenciu prediktorov, ktoré sú vo vzťahu k miere postojov 
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k zamestnanosti seniorov, no potrebnú hladinu štatistickej významnosti nakoniec nadobudli iba 

štyri prediktory. Výsledky analýzy sú uvedené v tabuľke č. 4  

 

Tabuľka 4  

Regresné modely pre vek, rod, vzdelanie, počet členov pracovného kolektívu, prítomnosť 

seniora v pracovnom kolektíve, počet seniorov v pracovnom kolektíve, spoločnú domácnosť so 

seniorom, benevolentný a hostilný ageizmus ako prediktory a postoje k zamestnanosti seniorov 

ako kritérium (akceptované modely; p ˂ .05)  

 R R²-change b T p 

Postoje k zamestnanosti seniorov (Ftotal (4, 109) = 54,215; p˂.000) 

Vek .50 .25 .23 2.563 .012 

Senior v domácnosti .58 .09 6.37 3.225 .002 

Hostilný ageizmus .78 .27 -1.8 -5.895 .001 

Benevolentný ageizmus .82 .05 -.724 -4.198 .001 

Poznámka. Spoločná domácnosť so seniorom nadobúda hodnoty 0 a 1 kde 0 kóduje prítomnosť 

seniora v domácnosti a 1 kóduje neprítomnosť seniora v domácnosti; hostilný a benevolentný 

ageizmus nadobúda hodnoty 1 až 6: vysoká hodnota indikuje silnú mieru konštruktu a nízka 

hodnota slabú mieru konštruktu; postoje k zamestnanosti seniorov nadobúdajú hodnoty 1 až 6: 

vysoká hodnota indikuje tolerantnejšie postoje a nízka hodnota indikuje intolerantné postoje. 

 

V prípade postojov k zamestnanosti seniorov bolo viacnásobnou hierarchickou lineárnou 

regresiou pomocou metódy stepwise zistené, že z testovaných prediktorov boli signifikantné 

štyri, a to vek, spoločná domácnosť so seniorom, benevolentný a hostilný ageizmus. Vek 

vysvetlil 25% variancie, zdieľanie spoločnej domácnosti so seniorom vysvetlilo 9% variancie, 

hostilný ageizmus vysvetlil 27% variancie a benevolentný ageizmus vysvetlil 5% variancie 

postojov k zamestnanosti seniorov. To znamená, že čím boli respondenti starší (b = .23), tým 

vykazovali vyššiu mieru tolerancie k zamestnanosti seniorov. Respondenti zdieľajúci spoločnú 

domácnosť so seniorom (b = 6,37) vykazovali vyššiu mieru tolerancie k zamestnanosti 

seniorov, a zároveň čím vykazovali respondenti vyššiu mieru hostilného ageizmu (b = -1,827) 

a čím vykazovali vyššiu mieru benevolentného ageizmu (b = -.820), tým boli menej 

tolerantnejší k zamestnanosti seniorov.  

4. DISKUSIA 

Prezentovaná analýza preukázala, že na postoje k zamestnanosti seniorov signifikantne 

vplývajú 4 prediktory, a to vek, spoločná domácnosť so seniorom, benevolentný a hostilný 

ageizmus. Preukázalo sa, že vek a spoločná domácnosť so seniorom je v štatisticky významnom 

pozitívnom k postojom k zamestnanosti seniorov, presnejšie jedinci s vyšším vekom 

a respondenti obývajúci spoločnú domácnosť so seniorom budú vykazovať vyššiu toleranciu 
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voči zamestnanosti seniorov, a zároveň sa preukázalo, že benevolentný a hostilný ageizmus sú 

v štatisticky významnom negatívnom vzťahu k postojom k zamestnanosti seniorov, presnejšie 

jedinci s vyššou mierou benevolentného a hostilného ageizmu budú vykazovať nižšiu 

toleranciu k zamestnanosti seniorov. 

Zistenie, že vek má určitý vzťah k tolerancii zamestnanosti seniorov sme odvodili 

z výskumných zistení, ktoré preukazujú skutočnosť, že vek vnímajúceho má vplyv na postoje 

k starým ľuďom a starnutiu. Jedným z takýchto výskumov je aj výskum Kite, Stockdale, 

Whitley a Johnson (2005), v ktorom sa preukázalo, že ľudia vo vyššom majú oveľa 

pozitívnejšie postoje k starnutiu ako mladí ľudia a autori dodávajú, že mladí ľudia budú mať 

väčší sklon k demonštrácii ageizmu. Z uvedeného tvrdenia teda vyplýva, že ľudia s vyšším 

vekom, majú vyššiu mieru tolerancie k zamestnanosti seniorov. Aj Rupp, Vodanovich a Credé 

(2005) podporili názor, že vek má vplyv na postoje k seniorom, kedy mladší participanti majú 

väčšiu tendenciu k ageistickým názorom ako starší participanti. Taktiež sme sa opierali 

o výskumné zistenia Allan a Johnson (2009), ktoré udávajú, že starší participanti vykazujú 

menej ageistické predsudky ako mladší participanti. Z uvedeného vyplýva, že starší participanti 

budú vykazovať vyššiu mieru tolerancie k zamestnanosti seniorov ako mladší participanti. 

Vyvodili sme, že vek môže byť jedným z prediktorov, ktorý je v signifikantnom pozitívnom 

vzťahu k postojom k zamestnanosti seniorov, nakoľko mladí ľudia, ktorí sa snažia nájsť si 

zamestnanie, ktoré by naplnilo ich očakávania, uspokojilo ich potreby a mohli by sa v ňom 

sebarealizovať, môžu často vnímať jedincov zotrvávajúcich na pracovisku po dovŕšení 

dôchodkového veku ako prekážku a ako niekoho, kto zaberá pracovné miesto mladšej 

generácii. Taktiež si mladší ľudia často nemusia uvedomovať, že problematika vekovej 

diskriminácie na pracovisku sa môže za normálnych okolností o niekoľko rokov týkať aj ich 

a ako človek starne, môže si podľa nášho názoru túto skutočnosť čoraz viac uvedomovať. Preto 

sa ageistické postoje a intolerantné postoje k zamestnanosti seniorov stávajú vekom 

tolerantnejšie. Na tomto mieste sa môžeme odvolať na tvrdenie Vidovićovej (2008), že vzniká 

možnosť, že jedinec, ktorý vekovo diskriminuje sa stane vekovo diskriminovaným.    

Ďalším z prediktorov, ktorého signifikantný pozitívny vzťah k postojom k zamestnanosti 

seniorov sa preukázal, bolo zdieľanie spoločnej domácnosti so seniorom. Uvedený predpoklad 

sme založili na predpoklade, že úroveň kontaktu so starými ľuďmi môže byť jedným 

z prediktorov, ktorý môže vplývať na spôsob, akým sú seniori vnímaní, pričom sa môže jednať 

o interakciu v osobnej sfére, vo vzdelávacej sfére a samozrejme aj v profesijnom kontexte. 

Kimuna, Knox a Zusman (2005) poukazujú na skutočnosť, že frekvencia kontaktu so starými 

ľuďmi sa bude odrážať v spôsobe, akým budú seniori a starnutie vnímané. Hall a Batey (2008) 

tvrdia, že priamy kontakt a skúsenosti so seniormi môžu okamžite a natrvalo zlepšiť postoje 

a názory o starnutí, zmeniť negatívne názory a stereotypy, ktoré môžu vyústiť do oveľa 

pozitívnejších pohľadov. Pri tvorbe predpokladu sme sa opierali o výskumné zistenia Lee 

(2009), ktoré preukázali, že študenti, ktorí pravidelne komunikovali so staršími ľuďmi, mali 

omnoho pozitívnejšie postoje a vykazovali menej anti-vekových predsudkov ako tí, ktorí so 

starými ľuďmi komunikovali menej často. Domnievame sa teda, že úroveň intergeneračnej 

expozície ovplyvňuje vnímanie starnutia, seniorov a taktiež vnímanie zamestnaných seniorov. 

Predpoklad, že zvýšený intergeneračný kontakt v domácnosti je jedným z prediktorov, ktorý 

vplýva na postoje k zamestnanosti seniorov, sme založili aj na výskume Voogt, Mickus, 

Santiago a Herman (2008). Autori tvrdia, že ide skôr o kvalitu a povahu intergeneračného 

vzťahu a charakter skúseností, ktoré majú dôležitý vplyv na vnímanie a postoje ku starým 
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ľuďom. Predpokladali sme, že kontakt so seniorom v domácom prostredí má osobnejší 

a intenzívnejší dopad na jedincove vnímanie starnutia.  

Ako ďalší prediktor, ktorý je vo vzťahu k miere postojov k zamestnanosti seniorov, sa 

preukázali obidve zložky ambivalentného ageizmu, t.j. benevolentný aj hostilný ageizmus. Ako 

sme predpokladali a v predchádzajúcej hypotéze aj potvrdili, tak obidve zložky vykazovali 

štatisticky významný, negatívny vzťah k miere postojov k zamestnanosti seniorov. Pri 

stanovení hypotézy sme sa opierali o výskumné zistenia Bergman a Bodner (2015), ktorí 

uvádzajú, že medzi ageistickými postojmi a tendenciou vyhýbať sa seniorom existuje pozitívny 

signifikantný vzťah. To znamená, že jedinci, ktorí sa vyznačujú negatívnejšími postojmi 

k seniorom, budú mať tendenciu vyhýbať sa situáciám, v ktorých by mohli prísť do kontaktu 

so staršími ľuďmi a naopak jedinci nevykazujúci ageistické postoje, nebudú vnímať takéto 

situácie ako problémové. Uvedené výskumné zistenia sme aplikovali aj na skúmanú 

problematiku, a to nasledovne: V pracovnej skupine a pracovnom prostredí sa nepopierateľne 

vyskytuje množstvo situácií, kedy prichádzame do úzkeho kontaktu s ostatnými 

zamestnancami. Jedinci vykazujúci vyššiu mieru ageizmu budú pravdepodobne vykazovať 

nespokojnosť, ak na ich pracovisku bude zamestnaný senior, čo by znamenalo vyššiu 

pravdepodobnosť kontaktu s ním. A naopak, jedinci nevykazujúci ageistické postoje nebudú 

pravdepodobne vidieť v kontakte so svojim kolegom – seniorom veľký problém. Za uváženie 

stoja aj jednotlivé zložky nami meraného ambivalentného ageizmu – benevolentného 

a hostilného ageizmu a ich súvis s postojmi k zamestnanosti seniorov. V obidvoch prípadoch 

ageizmu sme taktiež predpokladali negatívny signifikantný vzťah s postojmi k zamestnanosti 

seniorov. Pri utváraní tohto predpokladu sme sa opierali o výskumné zistenia Chasteen a Cary 

(2015), ktoré udávajú, že participanti, ktorí súhlasili s hostilnými ageistickými výrokmi, 

považovali 60 ročného muža, uchádzajúceho sa o pracovnú pozíciu za človeka, s ktorým budú 

problémy. Z toho sme usúdili, že vysoká miera hostilného ageizmu bude negatívne 

signifikantne korelovať s toleranciou k zamestnanosti seniorov. Druhou zložkou je ageizmus 

benevolentný, ktorý taktiež vychádza z vekovej stereotypizácie starých ľudí a North a Fiske 

(2013) udávajú, že benevolentný ageizmus zobrazuje starých ľudí síce celkom priaznivo, ale 

ako inkompetentných. Na základe uvedeného tvrdenia sme predpokladali, že ambivalentný 

ageizmus a jeho zložka benevolentný ageizmus bude signifikantne negatívne korelovať 

s toleranciou k zamestnanosti seniorov, nakoľko jedinec, ktorý bude seniora vnímať síce 

v dobrom svetle, ale ako inkompetentného, bude vykazovať menšiu toleranciu k skutočnosti, 

že takýto jedinec je v dôchodkovom veku ešte zamestnaný. Aj vo výskume Chasteen a Cary 

(2015) považovali participanti s vysokou mierou benevolentného ageizmu starých záujemcov 

o pracovnú pozíciu ako inkompetentných na výkon práce. 

 Pri interpretácii uvedených výsledkov by sme mali postupovať opatrne. Chceme 

poukázať na možné obmedzenia generalizácie výskumných výsledkov na celú populáciu 

jedincov v produktívnom veku, nakoľko nami získanú vzorku respondentov považujeme za 

nedostatočnú. Aj napriek snahe o získanie dostatočne veľkej a variabilnej vzorky sa 

domnievame, že problematika by mala byť skúmaná na väčšej vzorke jedincov v produktívnom 

veku. Za ďalšie ohrozenie považujeme nenáhodný príležitostný výber vzorky respondentov. 

K nedostatkom môžeme zaradiť dĺžku použitej testovej batérie, ktorá mohla byť v niektorých 

prípadoch dôvodom nezáujmu pokračovať vo vyplňovaní dotazníkov. K ďalším faktorom, 

ktoré mohli ovplyvniť výsledky, zaraďujeme rôzne situačné premenné ako napríklad únava 

z pracovného dňa, pracovná vyťaženosť, prítomnosť iných osôb pri vyplňovaní dotazníka. 

Taktiež výsledky potvrdzujúce skutočnosť, že zdieľaná domácnosť so seniorom je jedným 
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z prediktorov, ktorý je v signifikantnom pozitívnom vzťahu k zamestnanosti seniorov, mohli 

byť do istej miery zapríčinené aj dobrým zdravotným stavom práve tých seniorov, ktorí boli 

prítomní v domácnosti opytovaného respondenta. Samozrejme rolu tu zohráva aj pohlavie 

samotného seniora, s ktorým boli respondenti v kontakte, presnejšie muž – senior a žena – 

senior sú podľa výskumov vnímaní odlišne. Kite et al. (2005) zistil, že staršia žena je hodnotená 

oveľa negatívnejšie, ako starší muž. Ženy, ktoré sú šedivé sú často respondentmi považované 

za unavené, zničené alebo staré, zatiaľ čo šediví muži sú považovaní za skúsených 

a distingvovaných. Tieto skutočnosti zaraďujeme k ohrozeniam internej validity nášho 

výskumu a zároveň odporúčame pri nasledujúcom širšom skúmaní prejednávanej problematiky 

zohľadniť aj tieto premenné. Respondenti, ktorí sa výskumu zúčastnili, boli dôkladne 

oboznámení so spôsobom vyplňovania dotazníkov a boli informovaní o anonymite výskumu, 

o dobrovoľnosti účasti a o následnom využití získaných údajov. Ku kladným stránkam 

výskumu zaraďujeme dobrú reliabilitu použitých nástrojov. Hlbší náhľad do témy postojov 

k zamestnanosti seniorov by určite pomohol pri utváraní si predstavy o miere skúmaných 

premenných u jedincov v produktívnom veku, nakoľko problematika zamestnanosti seniorov 

sa stáva čoraz aktuálnejšia. Za pozitívum považujeme aj praktickosť uvedených zistení, keďže 

rôzne intervencie, zamerané na zvýšenie intergeneračného kontaktu, môžu napomôcť 

k zlepšovaniu postojov k zamestnanosti seniorov a postojov k seniorom na pracovisku, čo ako 

výsledky preukazujú, môže mať dopad na kvalitu skupinovej atmosféry. Skúmanú 

problematiku považujeme za, v dnešnej dobe, čoraz aktuálnejšiu, no žiaľ nie príliš skúmanú 

a navrhujeme, aby sa dostala do rozšírenejšieho predmetu záujmu. Pre ďalší výskum by mohlo 

byť zaujímavé zahrnúť do výskumnej vzorky nielen jedincov v produktívnom veku, ale aj 

študentov tesne pred ukončením štúdia, ba dokonca aj samotných seniorov.   

5. ZÁVER 

Cieľom predkladanej štúdie bolo odhalenie prediktorov, ktoré sa podieľajú na vysvetlení 

celkovej variancie miery postojov k zamestnanosti seniorov u zamestnaných jedincov 

v produktívnom veku v rámci pracovnej a súkromnej sféry. Následne sme zisťovali mieru 

hostility k seniorom na pracovisku v závislosti od sektora, v ktorom respondenti pracovali a na 

záver nás zaujal vzťah medzi mierou postojov k zamestnanosti seniorov a kvalitou skupinovej 

atmosféry v rámci pracoviska, na ktorom bol senior prítomný.    

Zistili sme, že štyri prediktory signifikantne sýtia mieru postojov k zamestnanosti seniorov, a to 

vek, zdieľanie spoločnej domácnosti so seniorom, miera benevolentného a miera hostilného 

ageizmu.  

Domnievame sa, že pokračujúci, širší výskum problematiky postojov k zamestnanosti seniorov 

by mohol byť prínosom. Ak by sa podobný výskum uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 

respondentov s prihliadnutím napríklad na nami navrhované premenné, mohol by byť prínosom 

k zvyšovaniu kvality intergeneračného kontaktu na pracovisku. Problematiku nami 

prejednávanej témy postojov k zamestnanosti seniorov považujeme za, v dnešnej dobe, čoraz 

aktuálnejšiu, no žiaľ nie príliš skúmanú a dúfame, že táto práca poskytne stimul pre ďalšie 

bádanie. 
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TEST ROZPOZNÁVÁNÍ EMOCÍ- ZPRÁVA O VÝVOJI TESTU 

 

EMOTION RECOGNITION TEST- REPORT ON THE TEST 

DEVELOPMENT 

 

Radvan BAHBOUH, Ivana FABIANOVÁ 

 

Abstrakt: ÚVOD: Tento článek informuje o postupu při vytváření výkonového testu 

diagnostikujícího schopnost rozpoznávat emoce. Z jednotlivých emocí byly vybrány základní 

emoce dle Ekmanovy koncepce - hněv, pohrdání, překvapení, radost, smutek, strach a 

znechucení (Ekman, 1993). Fotografie těchto emocí, předváděných školenými figuranty v plné 

i naznačené (subtilní) podobě, představovaly položky pilotní verze testu, z níž byla po položkové 

analýze vytvořena ve dvou krocích konečná podoba testu, která byla testována a 

psychometricky analyzována na novém vzorku. METODOLOGIE: Pilotní verzi testu se 133 

položkami vyplnilo na internetu 456 respondentů.  Respondentům byly fotografie emocí 

prezentovány v náhodném pořadí, po dobu 3 vteřin, aby následně zvolili ze sedmi základních, 

výše uvedených emocí. Doba na odpověď nebyla limitována. Správné odpovědi byly určené 

emocí, kterou figuranti cíleně předváděli, následně stvrzenou expertním posouzením. Hrubý 

skór byl dán počtem správně stanovených emocí. Každá položka byla hodnocena korelací 

s celkovým hrubým skórem testu. Po položkové analýze byly odebrány položky, u nichž byl 

některý z distraktorů volen častěji než správná odpověď, položky s příliš vysokou či nízkou 

obtížností (s pravděpodobností skórování nižší než 0,2, anebo vyšší než 0,8) a položky, jejichž 

korelace s celkovým hrubým skórem byla nižší než 0,2. Výjimku z tohoto pravidla představovaly 

pouze emoce radosti a překvapení, jejichž rozpoznávání bylo obecně snazší. K položkám byly 

následně doplněné i fotografie subtilnějších emočních výrazů. Takto získaná druhá verze testu 

obsahovala 71 položek a byla testována na vzorku. Po položkové analýze postupující podle výše 

uvedených principů byl celý test redukován na finální verzi. Konečnou verzi testu se 44 

položkami podstoupilo 334 respondentů (240 žen, 88 mužů, 6 pohlaví neuvedlo). VÝSLEDKY: 

Finální verze testu čítá 44 položek, se 4-8 položkami pro každou dimenzi (emoci). Průměrná 

doba vyplnění testu činila 6 minut a 14 sekund. Obtížnost položek jednotlivých dimenzí se 

pohybuje od 0.52 do 0.92. Průměrný hrubý skór je 28,7, medián 28, směrodatná odchylka 6,12 

a rozpětí 40 (minimální skór byl 4 a maximální 44). Průměrná mezipoložková korelace činí 

r=0,073, přičemž Cronbachovo alfa, jakož i split-half reliabilita byla shodně 0,77. Za 

předběžný důkaz validity je možné považovat signifikantně vyšší skór, kterého v testu 

dosahovali probandi z profesní skupiny psychologie a sociologie (p < 0,001, d = 0,67). 

VÝZNAM: Test umožňuje reliabilně a časově efektivně měřit jednu ze složek emoční inteligence 

- rozpoznávání emocí. Výstupem psychometrické analýzy jsou i předběžné normy. Nyní je třeba 

přistoupit k vytvoření reprezentativnějších norem a k shromažďování dalších důkazů validity, 

z nichž bude nejbližším krokem korelace se zlatým standardem výkonového testování emoční 

inteligence, testem MSCEIT.  Kromě využití testu k výzkumným účelům předpokládáme jeho 

využití v rámci sebepoznávací diagnostiky a rozvoje emoční inteligence.  

Klíčová slova: rozpoznávání emocí, Ekman, základní emoce, emoční inteligence 
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Abstract: INTRODUCTION: This article aims to inform about the process of creating a 

performance test measuring the ability to recognize emotions. Basic emotions- anger, contempt, 

surprise, joy, sadness, fear and disgust were selected according to Ekman's concept (Ekman, 

1993).Photographs of these emotions shown by trained participants in both full and implied 

(subtle) form were items of the pilot version of the test. After item analysis, the final form of the 

test was constructed, tested and psychometrically analyzed on a new 

sample.METHODOLOGY: 456 respondents completed the pilot version of the test with 133 

items. Items were presented at a random order, each for 3 seconds so that the respondents 

could consequently choose from the above mentioned 7 basic emotions. The response time was 

limited. Correct answers were given by the emotions that the respondents were deliberately 

demonstrating, consequently confirmed by an expert assessment. The rough score was given by 

the number of correctly identified emotions. Each item was evaluated based on its correlation 

with the total raw score of the test. After the item analysis, items where the distractors were 

chosen more often than the correct answer and items with too high or too low difficulty (with a 

scoring probability of less than 0.2 or above 0.8) as well as items which correlated below 0.2 

with the total raw score were omitted. The exception to this rule were only emotions of joy and 

surprise whose recognition were generally easier. The final version of the test with 33 items 

was administered to 334 respondents (240 women, 88 men, 6 participants who did not state 

their sex). RESULTS: The final version of the test has 44 items, with 4-8 items for each 

dimension (emotion). The difficulty of items in individual dimensions ranges from 0.52 to 0.92. 

The average raw score is 28,7, median 28, standard deviation 6,12 and variance 40 (minimal 

score was 4 and maximal was 44). Average inter-item correlation is r = 0,073, Cronbach's 

alpha as well as Split-half reliability are both equal to 0.77. The significantly higher score 

attained by respondents from the psychology and sociology professional group might serve as 

a preliminary evidence of validity (p < 0,001, d = 0,67). PURPOSE: The test measures emotion 

recognition, one of the components of emotional intelligence. In addition to reliability, the 

psychometric analysis also yielded preliminary norms. At this point, other validity tests using 

the golden standard MSCEIT test and self-assessment tool Bar-On will follow. The average 

completion time is 6 minutes, 14 seconds. 

Keywords: emotion recognition, Ekman, basic emotions, emotional intelligence 

  



119 

1. ÚVOD 

Poté, co představil Howard Gardner ve své vlivné knize o rozmanitých inteligencích koncept 

intrapersonální a interpersonální inteligence (Gardner, 1983), zvýšil se zájem o měření  

a rozvoj schopnosti vnímat emoce a zacházet s nimi – u sebe i u druhých. Významným 

impulsem tohoto zájmu byla Golemanova kniha (Goleman, 1995) o emoční inteligenci, v níž 

jmenuje mezi jednotlivými složkami emoční inteligence také rozpoznávání emocí u druhých. 

Ačkoli Golemanova kniha přispěla k obrovské vlně zájmu o tuto problematiku, je z vědeckého 

hlediska kritizována (Lilienfeld, Lynn, Ruscio, & Beyerstein, 2011). Jedním z důvodů je i fakt, 

že Goleman nenabídl žádné propracované nástroje k měření a zkoumání emoční inteligence. 

Vědecky propracovanější model nabízí Mayer a Salovey (1997), kteří definují emoční 

inteligenci jako schopnost vnímat a vyjadřovat emoce, začlenit emoce do myšlení, porozumění 

a jednání v souladu s emocemi vlastními a druhých lidí. Salovey, Mayer a Caruso (2012) 

zároveň vytvořili test MSCEIT, který lze považovat za zlatý standard testování emoční 

inteligence. Jedním ze subtestů tohoto testu je rozpoznávání emocí z tváří druhých osob. 

Rozpoznávání emocí je testovanou dimenzí i v dalších užívaných testech emoční inteligence, 

jako například Multimodal Emotion Recognition Test (Bänziger, Grandjean, & Scherer, 2009), 

kde jsou emoce rozpoznávány na základě výrazu v obličeji, pozice těla a hlasu, anebo Geneva 

Emotion Recognition test (Schlegel, Grandjean, & Scherer, 2014), kde jsou vedle výrazů 

v obličeji využité také doprovodné zvuky. Rozpoznávání výrazů v obličeji naopak chybí 

v diagnostických metodách, které vycházejí z chápání emoční inteligence jako rysu, nebo 

obecněji formulovaných kompetencí ovlivňujících naši schopnost uspět při řešení 

problémových situací, které se týkají našich vlastních emocí i emocí druhých osob. Za všechny 

takové testy uveďme alespoň Bar-Onův test emoční inteligence (1997), který je založen na 

sebeposuzovacích škálách.  

Pokud vnímáme rozpoznávání emocí jako schopnost, ve které můžeme být horší či lepší, nabízí 

se otázka, jakým způsobem zjistit, zda je stanovení emocí správné. Vždyť můžeme mít rozsáhlý 

soubor různých popisů emočních stavů, které si na obrázku zachycená osoba nemusí být ani 

plně vědoma. Kromě toho může do hry vstupovat i individuální či kulturní odlišnost.   

Těmto otázkám se již od konce 60. let věnovali Ekman a Friesen, kdy při svých výzkumech  

s různými vzorky, včetně domorodců na Papuy Nove Guiney (Ekman & Friesen, 1971), dospěli 

k seznamu šesti základních emocí, které byly podkladem jejich 110 položkového testu POFA, 

čili Pictures of facial expression (Ekman & Friesen, 1976) – těmito emocemi byly hněv, 

překvapení, strach, smutek, radost (v originále nazývaná happiness) a znechucení (disgust). K 

těmto emocím byly jako jedna z možností zařazené i emočně neutrální tváře. Ekman spolu s 

Friesenem vytvořili také kódovací systém Facial Action Coding System umožňující 

rozpoznávat základní emoce v obličeji (Ekman & Rosenberg, 1996). Samotný termín základní 

emoce je samozřejmě otázkou definice, kterou podrobněji rozebírá Ekman ve své práci (1999), 

kde dospívá k širšímu seznamu emocí, které lze z jím uváděných hledisek považovat za 

„základní“. O tom, že lze uplatnit při stanovení seznamu základních emocí různá kritéria svědčí 

například i to, že v tréninkovém nástroji pro rozvoj schopnosti zachytit mikrovýraz (emoční 

výraz, který se vlivem emoční sebekontroly objevuje jen na zlomek vteřiny) METT 

(microexpression training tool) (2003a), jakož i v tréninkovém nástroji SETT (subtle expression 

training tool) (2003a), pracuje jeho autor Ekman se seznamem zmíněných šesti emocí 

rozšířeným o emoci pohrdání.   
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Právě tyto tréninkové nástroje byly inspirací pro vytvoření našeho testu, v němž se však emoční 

výrazy objevují ve standardní délce 3 sekund. Na rozdíl od těchto nástrojů, které jsou chápány 

jako nástroje rozvojové, a nejsou u nich k dispozici psychometrické údaje, jsme usilovali o 

vytvoření standardizovaného výkonového testu.    

2. METODY 

Výkonová diagnostická metoda měřící schopnost rozpoznávat základní emoce z lidského 

obličeje, vznikla na základě Ekmanovy koncepce 7 základních emocí - radost, překvapení, 

pohrdání, smutek, strach, hněv, znechucení. Položky k testu byly vytvořeny s pomocí 19 

figurantů, proškolených ve vyjadřování těchto emocí v rámci Ekmanova certifikovaného 

tréninku ESAC– emotional skills and competencies. Všichni figuranti byli bílé pleti,  

7 mužů, 12 žen ve věku od 22 do 47 let. 

První pilotní verze obsahovala 133 položek, zařazeno bylo všech 7 emocí od 19 figurantů.  

Z velkého množství nafocených snímků u každé emoce byl arbitrárně vybrán ten, který 

vyjadřoval zadanou emoci nejlépe.  

Test byl k dispozici volně na webu po dobu 6 týdnů, potenciální probandi byli oslovování 

prostřednictvím sociálních sítí a e-mailem  

Po otevření odkazu si respondenti přečetli úvodní informace k testu a průběhu vyplňování. 

Seznámeni byli s podobou testových položek a s cílem testu. Každá položka se respondentovi 

zobrazila po dobu 3 sekund. Poté z obrazovky zmizela a zůstalo pouze 7 možností, z nichž měl 

respondent označit jednu, která byla dle jeho mínění správná. Čas na rozmyšlení správné 

odpovědi nebyl omezený. Jakmile byla odpověď odkliknuta, respondent nebyl seznámen s tím, 

jestli se jednalo o správnou nebo nesprávnou odpověď, a ihned mu byla zobrazena další 

položka. Položky se každému respondentovi zobrazovaly v náhodném pořadí, aby nedošlo ke 

zkreslení správných odpovědí efektem pořadí. Odměnou pro respondenty byl procentuální  

(z hlediska správných odpovědí) a percentilový (s do té chvíle testovanou populací srovnaný) 

výsledek úspěšnosti v testu. Test byl v polovině předělen instrukcí, aby si respondenti udělali 

přestávku. Vzhledem k délce testu jsme předpokládali, že by pro ně mohlo být vyplňování 133 

položek najednou náročné a mohla by se u nich projevit únava. 

Cílem pilotní verze bylo položkovou analýzou vybrat ty výrazy, které nejlépe odpovídaly 

doporučeným hodnotám položkové obtížnosti a diskriminace a vyřadit nejednoznačné výrazy - 

položky, u kterých byla jiná emoce volena častěji než předem určené správné řešení.  

Ve druhé pilotní verzi bylo testováno 71 položek, přičemž byly nově přidány i některé 

dodatečně nafocené, subtilnější, tedy jemněji naznačené emoce.  

Finální verze testu vznikla redukcí na 44 položek. A byla posléze testována na novém souboru 

probandů. 

3. VÝSLEDKY 

V první pilotní verzi byla nasbíraná data od 456 respondentů. Průměrná diskriminace položek 

(vypočítaná jako korelace položky s hrubým skórem) byla 0,18, celková průměrná obtížnost 

testu 0,74, průměrný reakční čas 3966 a Cronbachovo alfa 0,64. 
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Provedená položková analýza ukázala, že 5 položek mělo pravděpodobnost správného 

skórování nižší než 0,2 a 60 položek pravděpodobnost skórování vyšší než 0,8.  Výsledky pro 

jednotlivé emoce jsou v následující tabulce (tabulka 1).  

 

Tabulka 1 

Základní psychometrické údaje pilotní verze testu. 

Emoce Průměrná 

obtížnost 

Průměrný reakční čas  

(v milisekundách) 

Průměrná 

diskriminace 

položek 

Radost 0,98 2737 0,02 

Překvapení 0,80 3667 0,05 

Pohrdání 0,70 4400 0,16 

Smutek 0,64 4272 0,15 

Strach 0,54 4632 0,18 

Hněv 0,71 4367 0,12 

Znechucení 0,80 3689 0,14 

 

Nejsnazší bylo rozpoznání radosti (v průměru 0,98), což bylo patrné i na nejkratším reakčním 

čase (2737 milisekund). Důsledkem toho byla u radosti snížená diskriminační síla položek, 

měřená průměrem korelací s hrubým skórem testu (0,02). Vysokou snadnost a s ní související 

nižší hodnotu diskriminace mělo také překvapení (0,05). Nejobtížnější bylo naopak rozpoznání 

strachu (0,54), u něhož byla diskriminace, tedy průměrná korelace s hrubým skórem nejvyšší 

(0,18). První pilotní verze poskytla také data k zaměnitelnosti jednotlivých emočních výrazů 

(tabulka 2).  
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Tabulka 2                                                                                                                       

 Zobrazená emoce a odpovědi respondentů v hrubých skóre a procentech. 
 

                       Jakou emoci označili respondent 

  

Překvapení Strach Hněv Znechucení Pohrdání Smutek Radost 
  

HS % HS % HS % HS % HS % HS % HS % 

S
p
rá

v
n
á 

o
d
p
o
v
ěď

 

Překvapení 6905 0,80 1424 0,16 77 0,01 105 0,01 91 0,01 44 0,01 18 0,00 

Strach 2072 0,24 4637 0,54 219 0,03 1068 0,12 378 0,04 185 0,02 105 0,01 

Hněv 86 0,01 205 0,02 6162 0,71 643 0,07 857 0,10 606 0,07 105 0,01 

Znechucení 45 0,01 94 0,01 862 0,10 6955 0,80 642 0,07 53 0,01 13 0,00 

Pohrdání 121 0,01 72 0,01 112 0,01 1119 0,13 6093 0,70 478 0,06 669 0,08 

Smutek 266 0,03 778 0,09 594 0,07 539 0,06 933 0,11 5534 0,64 20 0,00 

Radost 36 0,00 19 0,00 11 0,00 27 0,00 83 0,01 22 0,00 8466 0,98 
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Z tabulky je vidět, že emoce radosti byla zaměňovaná minimálně, na rozdíl od strachu, kde byl 

výskyt záměn nejčastější, a to nejčastěji za překvapení.   

Výsledky také ukázaly, že se postupně snižovala reakční doba potřebná k rozpoznání položky. 

Respondenti se naučili během testu emoce rozpoznávat rychleji. Mírné zvýšení průměru 

reakčního času po 67. položce si vysvětlujeme zařazením odpočinkové přestávky mězi dvěmi 

polovinami testu.    

 

Obrázek 1Vztah mezi pořadím prezentované emoce a reakční dobou na tuto položku. 

Nasbíraná data také ukázala, že se během vyplňování testu, se zvyšujícím se pořadím 

prezentované položky, zvyšovala pravděpodobnost správné odpovědi (r=0,66, p<0,001) tj. pro 

respondenty bylo snazší emoce rozpoznávat a již v průběhu testu docházelo k učení.        
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Obrázek 2Vztah mezi pořadím prezentované položky a správností odpovědi. 

 

Mezistupněm ve vývoji testu byla verze se 71 položkami, která vznikla po odstranění 

nevyhovujících položek z pilotní verze a přidáním subtilnějších emočních výrazů, abychom 

snížili obtížnost a diskriminaci vybraných položek. Tato verze byla zvlášť testovaná a jejím 

výstupem byla konečná verze testu. 

Konečná verze testu obsahuje 44 položek, z toho 24 položek s ženskou figurantkou a 20 položek 

s mužským figurantem, z toho bylo 15 subtilnějších emočních výrazů.   

Níže je zastoupení celkového počtu položek a subtilních výrazů u jednotlivých emocí. 

 

Tabulka 3 

Zastoupení celkového počtu položek a z toho subtilních výrazů.  

Emoce Počet položek celkem Počet subtilních výrazů 

Hněv 8 4 

Pohrdání 8 1 

Překvapení 5 3 

Radost 4 2 

Smutek 7 2 

Strach 7 2 

Znechucení 5 1 

Konečnou verzi testu vyplnilo 334 respondentů, z toho 240 žen, 88 mužů, 6 lidí pohlaví 

neuvedlo. Přesné věkové zastoupení pro každou věkovou kategorii je uvedeno v tabulce níže.  
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Tabulka 4 

Zastoupení věkových kategorií ve vzorku 

 

 

 

 

 

 

Průměrný dosažený výsledek v testu je 28,68, medián 28, maximální skóre 44, minimální 4, 

směrodatná odchylka 6,12 a rozpětí 40 bodů (jedná se o  HS, tj. počet správně rozpoznaných 

výrazů, z celkového počtu 44).  Průměrná doba vyplnění testu byla 6 minut a 14 sekund. 

Cronbachovo alfa je 0,77. Split-half reliabilita se lišila při různých rozděleních, pohybovala se 

od 0,69 po 0,83, průměr je roven 0,77. Průměrná mezipoložková korelace činí 0,07. 

V následující tabulce jsou uvedené psychometrické údaje pro jednotlivé emoce. 

Tabulka 5 

Základní psychometrické údaje finální verze testu 

 

Emoce 
Průměrná 

obtížnost 

Průměrná 

diskriminace 

Průměrný reakční 

čas (v 

milisekundách) 

Hněv 0,66 0,35 5577 

Pohrdání 0,64 0,35 6482 

Překvapení 0,8 0,17 4403 

Radost 0,92 0,1 4050 

Smutek 0,53 0,36 6074 

Strach 0,52 0,34 5896 

Znechucení 0,64 0,3 4703 

Průměrná diskriminace položek celého testu je 0,28, průměrná obtížnost položek je 0,67, 

průměrný reakční čas 5312 milisekund, Mediánová hodnota průměrné položkové korelace 

jednotlivých emocí činila 0,35. 

Provedeny byly také doplňkové analýzy, Srovnáváno bylo 240 žen a 88 mužů. I když ženy (M= 

63,00, SD= 14,64) v testu dosahovaly průměrně vyššího výsledku než muži (M= 58,31, 

SD=16,12), tento rozdíl nebyl statisticky významný;  

t (454)=0,68, p = 0.25.  

Věková kategorie Počet lidí v kategorii 

méně než 17 11 

18-20 51 

21-29 183 

30-39 50 

40-49 26 

50-59 8 

60 a více 5 
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Kontrastní validizace byla provedena srovnáním nejpočetnější profesní skupiny "Psychologie 

a Sociologie" (n=95), která má statisticky významně lepší výsledky (M= 63,33, SD=14,01) 

oproti zbytku populace (M= 53,21, SD=15,88); t (94) =5,62, p < 0,001, d = 0,67. 

4. DISKUSE 

Výsledkem více než ročního procesu je vytvoření časově efektivního a reliabilního testu 

rozpoznávání emocí s odhadovanou dobou vyplňování nepřekračující 10 minut a odhadem 

reliability 0,77. 

Přestože stále probíhá diskuse o samotném pojmu základní emoce (Ekman, 1999) a existuje 

vícero přístupů k jejich podchycení lišících se výčtem jednotlivých kategorií, anebo použitými 

dimenzemi (náš výzkum) přijali jsme při konstrukci našeho testu Ekmanův seznam 

z pragmatických důvodů omezení možných odpovědí a také na základě zkušenosti 

s tréninkovými nástroji METT a SETT.  

Oprávněnost těchto možných voleb vidíme v jejich rozpoznatelnosti a malé zaměnitelnosti. Jak 

se ukázalo v pilotní verzi testu, je nejsnáze rozpoznatelnou emocí radost a nejméně snadno 

rozpoznatelnou emocí strach. Tento závěr odpovídá i jiným výzkumům rozpoznávání emocí. 

Zaměnitelnost strachu a překvapení byla komentována samotným Ekmanem (2003b) a je 

v souladu i s jinými výzkumy (Bahbouh, Vraný, & Zajícová, 2016). 

Protože snadná rozpoznatelnost emocí vedla k menší diskriminační síle některých položek, 

byly v další testované verzi zařazeny mezi plně projevené emoce i emoce subtilnější. Díky tomu 

se povedlo ve finální verzi testu snížit rozpoznatelnost emocí. Nejnižší průměrnou obtížnost 

mají emoce strachu (0,52) a smutku (0,53). Průměrná obtížnost všech položek vychází na 0,67. 

Medián průměrné položkové korelace činí pro jednotlivé emoce 0,35. 

Jednou z možných připomínek vůči tomuto testu může být fakt, že nejde o emoce přirozeně 

vzniklé, ale o emoce napodobované. Přestože jsme rizika nápodoby snížili tím, že šlo o osoby 

školené a výběr byl prováděn expertně z většího množství fotografií, mohl tento fakt některé 

položky opravdu ovlivnit. Na druhou stranu umožnil tento postup větší jednoznačnost 

v projevech i kategorizaci jednotlivých emocí. 

Psychometrická analýza je konečným kritériem vhodnosti těchto položek. A právě z hlediska 

této analýzy je patrná přijatelnost celého postupu snad jen s připomínkou snazší 

rozpoznatelnosti, a tedy i menší diskriminační síly položek radosti a překvapení. I přes nižší 

diskriminační sílu těchto emocí, jsme je v testu ponechali, mimo jiné i z důvodu face validity a 

validity obsahové. Jsou rovněž důležitými distraktory pro ostatní položky.   

Nejdůležitějšími nejbližšími kroky bude v souladu se Standardy pedagogického a 

psychologického testování (2001), opakované testy reliability, upřesnění norem a především 

shromáždění dalších důkazů validity. 

Za předběžnou validizaci testu lze považovat kontrastní validizaci profesní skupinou 

psychologů a sociologů, kteří dosáhli, dle očekávání, statisticky lepších výsledků ve srovnání s 

dalšími profesními skupinami. Další kontrastní validizace - srovnání studentů psychologie a 

studentů dějin umění – se nyní připravuje k publikaci.  



127 

Vytvořený test může sloužit jako diagnostický nástroj, který umožňuje měřit jednu ze složek 

emoční inteligence- rozpoznávání emocí u druhých lidí. Umožňuje tak jedince otestovat  

a zařadit dle výsledku k odpovídajícímu populačnímu percentilu. V této formě slouží především 

jako podklad k dalšímu rozvoji v oblasti zvýšení všímavosti vůči emočním signálům a 

následnému rozpoznávání.  

Věříme, že test najde své využití také v klinické a výzkumné oblasti, kde je prozkoumávaná 

schopnost rozpoznávat emoce u pacientů s depresí, bipolární afektivní poruchou či schizofrenií, 

kde se ukazuje, že lidé s těmito diagnózami více chybují v rozpoznávání emocí (Persad & 

Polivy, 2003; George, Huggins, Mcdermut, Parekh, Rubinow, & Post, 1998) a narušené 

rozpoznání výrazů radosti v obličeji u depresivních pacientů (Surguladze, Young, Senior, 

Brebion, Travis, & Philips, 2004). 

Kromě diagnostického využití, má test také rozvojový potenciál, což se ukazuje již v průběhu 

vyplňování. Jak bylo z nasbíraných dat zjištěno, probandi se zlepšovali ve správnosti odhadu  

i v rychlosti rozpoznávání emocí se zvyšujícím se pořadím položek, které byly zobrazovány  

v náhodném pořadí.  
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PREJAVY MANIPULÁCIE V OBCHODNOM SPRÁVANÍ – 

POROVNANIE  OBCHODNÍKOV A NIE-OBCHODNÍKOV Z INÝCH 

ODVETVÍ HOSPODÁRSTVA 

 

MANIFESTATIONS OF MANIPULATION IN TRADING BEHAVIOR – 

COMPARISON OF TRADERS AND NON-TRADERS FROM VARIOUS 

AREAS OF ECONOMY 

 

Miroslav FRANKOVSKÝ, Zuzana BIRKNEROVÁ, Anna TOMKOVÁ 

 

Abstrakt: V príspevku je pozornosť sústredená na problematikou manipulatívnych prejavov, v 

kontexte Machiavellizmu, ako významného faktora vyskytujúceho sa v obchodnom správaní. 

Údaje od obchodníkov a nie-obchodníkov boli získané prostredníctvom pôvodnej metodiky 

VYSEDI (zisťovanie prediktorov manipulatívnych prejavov) a dotazníka MPS (Machiavellian 

Personality Scale). Prezentované sú výsledky z uskutočneného výskumného projektu, ktorého 

sa zúčastnilo 502 respondentov. Významné rozdiely boli zistené v posudzovaní dvoch 

prediktorov manipulácie (metodika VYSEDI)  sebapresadenie a diplomacia. V obidvoch 

prípadoch vyššie skórovali obchodníci. Získané výsledky svedčia o tom, že zamestnanci v 

oblasti obchodu v porovnaní s nie obchodníkmi, vyjadrili vyššiu mieru súhlasu s použitím 

uvedených spôsobov správania. Je potrebné upozorniť, že obchodníci súhlasili s týmito 

spôsobmi správania, na rozdiel od nie obchodníkov, ktorí tieto spôsoby správania odmietli. 

Podobne boli významné rozdiely  zistené v posudzovaní dvoch atribútov prejavov 

Machiavellizmu (metodika MPS)  manipulácia a amorálnosť. Aj v tomto kontexte obchodníci 

súhlasili s týmito spôsobmi správania, na rozdiel od nie obchodníkov, ktorí tieto spôsoby 

správania odmietli. 

Kľúčové slová: obchodné správanie; manipulácia; Machiavellizmus; metodika VYSEDI; 

metodika MPS 

Abstract: The report focuses on the issue of manifestations of manipulation in the context of 

Machiavellism as a significant factor occurring in the trading behavior. Data from the traders 

and non-traders were obtained by means of the original CASEDI methodology (detecting the 

predictors of manifestations of manipulation) and the MPS questionnaire (Machiavellian 

Personality Scale). Presented are the results of the conducted research project which included 

participation of 502 respondents. Significant differences were detected in the assessment of two 

predictors of manipulation (CASEDI methodology) – Self-assertion and Diplomacy. In both 

cases, higher scores were acquired from the traders. The results obtained prove that the 

employees in the area of trade, as compared to the non-traders, expressed higher degree of 

agreement with the use of the aforementioned forms of behavior. It is important to note that the 

traders agreed with these behavior forms, as opposed to the non-traders, who declined these 

forms of behavior. Similarly, significant differences were detected also in the assessment of two 

attributes of manifestations of Machiavellism (MPS methodology) – Manipulation and 

Immorality. In this context, the traders also agreed with these forms of behavior, as opposed to 

the non-traders, who declined them. 

Keywords: Trading Behavior; manipulation; Machiavellism; CASEDI methodology; MPS 

methodology  
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1. MANIPULÁCIA 

Život je v súčasnosti v čoraz väčšej miere ovplyvnený organizáciami, inštitúciami 

a odosobnenými vzťahmi. Je to svet „Ja a Ono“ na rozdiel od sveta „Ja a Ty“ (Buber, 2005). 

V týchto vzťahoch sme predmetom záujmov a potrieb niekoho iného. Zároveň niekto iný je 

predmetom a záujmom našich potrieb. Manipulácia smeruje od iných ľudí k nám, ale zároveň 

smeruje od nás k iným ľuďom. S manipuláciou sa takto je možné stretnúť v rodine, medzi 

priateľmi, v práci, v každodennom styku aj s neznámymi ľuďmi, obchodné správanie 

nevynímajúc.  

Negatívny význam slova „manipulácia“ sa datuje do roku 1964, kedy bol tento pojem použitý 

ako výraz pre nepoctivé ovplyvňovanie voličov (Wróbel, 2008). Tento pojem, ktorý pôvodne 

označoval určitú manuálnu prácu, začal neskôr slúžiť k popisu javov, ktoré sa týkajú duševnej 

aktivity, ovplyvňovania ľudského správania. 

Manipulatívne správanie je možné niekedy rozpoznať a manipulácií sa vyhnúť alebo ju využiť 

v podobe kontramanipulácií (Wróbel, 2008). Nie zriedka sa však stáva, že manipuláciu človek 

nerozpozná. Stáva sa, že manipulácia je realizovaná tak šikovne, že ani len nezaznamenáme, že 

sa také niečo okolo nás deje. Manipulovaná osoba sa mylne domnieva, že o svojom správaní 

rozhoduje samostatne. Neuvedomuje si však, že je iba nástrojom, ktorý má v rukách skutočného 

pôvodcu slúžiť na dosahovanie preňho dôležitých cieľov (Wilson, Near & Miller, 1996). 

Manipulácia sa zásadne neprejavuje otvorene, ale v maskovanej podobe (Hirigoyenová, 2001). 

Manipulatívne správanie je v literatúre popisované v kontexte Machiavellizmu, ktorého 

koncept bol odvodený od mena Niccola Machiavelliho, významného talianskeho predstaviteľa 

renesančného myslenia a autora knižného diela Vladár (Machiavelli, 2010). Uvedené správanie 

je jedným z troch atribútov, zaradených spolu s narcizmom a psychopatológiou, do tzv. temnej 

triády - „Dark triad“ (Vernon, Villani, Vickers & Harris, 2008). Podľa Christieho & Geisa 

(1970) má manipulatívne správanie z hľadiska machiavellistickej osobnosti štyri hlavné 

charakteristiky, a to relatívny nedostatok citov v medziľudských vzťahoch, nedostatok záujmu 

o konvenčnú morálku, výraznú psychopatológiu osobnosti a malú oddanosť ideológii. Vo 

viacerých štúdiách sa preukázalo, že machiavellizmus súvisí hlavne s psychopatológiou 

(McHoskey, Worzel & Szyarto, 1998; McHoskey, 2001). Manipulatívne správanie je zacielené 

na naplnenie osobných cieľov a zvýšenie a udržanie moci nad ostatnými. Je chladné, plné 

zámerného klamstva (Geis & Moon, 1981), pochvál, ale aj nedostatku morálky (Grams & 

Rogers, 1989). Klamstvá sú väčšinou zamerané na manipuláciu a sebaprezentáciu, čo súvisí 

s narcizmom manipulátorov (Kashy & DePaulo, 1996; Vernon et al., 2008).  

Manipulatívne taktiky sú postavené proti záujmom ostatných ľudí. Vo výskumoch (McHoskey, 

Worzel & Szyarto, 1998; Paal & Bereczkei, 2007) bolo preukázané, že manipulátori neradi 

spolupracujú s druhými, majú nedostatok prosociálnej orientácie, idú si tvrdo za svojim cieľom, 

bez ohľadu na pocity a požiadavky iných (Andrew et al., 2008). Ich ciele, splnenie ich 

požiadaviek a presadenie názorov je prvoradé a nadriadené nad všetko. Analýzy Wilsona, 

Neara, & Millera (1996) preukázali aj to, že neetické taktiky manipulátorov v reálnom živote 

len zriedkavo vedú k dlhodobým úspechom. Ich úspech je väčšinou spätý s nejasnými 

situáciami, v ktorých sa vyskytujú asymetrické informácie. Nejasnosť situácií a snaha udržať 

túto nejasnosť je významným atribútom možného uplatnenia manipulátorov (Sakali, 

Richardson, & Thépaut, 2007).  

Jednotlivé typy manipulátorov špecifikoval Nazare-Aga (1999) na základe kritérií, ktoré súvisia 

predovšetkým so schopnosťou maskovať manipulatívny vplyv, ako sympatický manipulátor, 

okúzľujúci manipulátor, altruistický manipulátor, vzdelaný manipulátor, nesmelý manipulátor, 

manipulátor – diktátor. 
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V literatúre prezentované zistenia svedčia aj o skutočnosti, že niektoré vlastnosti manipulátorov 

môžu byť v určitých súvislostiach v prospech pracovnej činnosti a môžu byť z hľadiska 

splnenia stanoveného cieľa a vytýčenej úlohy veľmi prínosné a prospešné a v niektorých 

momentoch dokonca neodmysliteľné (Hunter, Gerbing & Boster, 1982). 

Na výskyt manipulatívnych prvkov v správaní obchodníkov upozornili viacerí autori, napr. v 

súvislosti ich profesionálneho prežitia (Vysekalová, 2004), so strachom a chamtivosťou 

(Cialdini, 2012a), ale aj v nadväznosti na etiku správania (Hanuláková 2002). Podľa 

Goldsteina, Martina & Cialdiniho (2014) obchodníci využívajú rôzne prostriedky manipulácie, 

pričom zákazníkov ovplyvňujú priamym, ako aj nepriamym spôsobom. Keďže sa manipulácia 

v obchode veľakrát nedá rozpoznať, autori venujú pozornosť aj definovaniu techník, ktoré 

umožnia rozpoznanie manipulátorov (Cialdini, 2012b; Brown, 2008).  

V tomto kontexte do popredia vystupujú viaceré otázky: „Či a nakoľko môžu byť prvky 

manipulácie zahrnuté v obchodnom správaní? Aké manipulačné prvky môžu byť využívané 

v tomto správaní a aké sú neprípustné? Aké sú kritéria usmerňujúce manipulačné správanie 

v obchode?“ Domnievame sa, že aj z hľadiska uvedených otázok, je hľadanie všeobecne 

akceptovateľnej odpovede na uvedené otázky neefektívne. Skúmanie využívania 

manipulačných prvkov v obchodnom správaní je vhodné špecifikovať v kontexte tohto 

správania. Prezentované výskumné zistenia založené na komparácii odpovedí obchodníkov a 

nie-obchodníkov môžu prispieť do diskusie o týchto otázkach.   

2. METÓDA 

Prezentovaného výskumného projektu sa zúčastnilo 502 respondentov, z toho 258 (51%) 

zamestnancov bolo z odvetvia obchodu a 244 (49%) zamestnancov pôsobilo v iných odvetviach 

hospodárstva (zdravotníctvo, výroba, administratíva, cestovný ruch, služby). Výber vzorky je 

možné charakterizovať ako dobrovoľníkov a zároveň bola využívaná aj metóda Snow Ball. 

S návratnosťou dotazníkov sa preto nevyskytli problémy. 

Respondenti z oblasti obchodu boli vo veku od 20 do 48 rokov, priemerný vek bol 29,23 rokov 

a smerodajná odchýlka bola 6,91 rokov. Z celkového počtu týchto respondentov bolo 138 

(54%) žien a 120 (46%) mužov. So stredoškolským vzdelaním bolo 106 (41%) a 

s vysokoškolským vzdelaním 152 (59%) respondentov. Zo súkromnej sféry boli získané údaje 

od 160 (62%) respondentov a zo sféry verejného sektora od 98 (38%) respondentov.  

Respondenti z iných oblastí hospodárstva boli vo veku od 20 do 47 rokov (priemerný vek bol 

27,92 rokov a štandardná odchýlka 6,40 rokov). Z hľadiska rodu bolo oslovených 152 (62%) 

žien a 92 (38%) mužov. So stredoškolským vzdelaním bolo 146 (60%) respondentov 

a s vysokoškolským vzdelaním 98 (40%) respondentov. Zo súkromnej sféry bolo 96 (39%) 

respondentov a zo sféry verejného sektora 148 (61%) respondentov. 

Vo výskume boli použité dve metodiky pre zisťovanie manipulatívnych prejavov správania. 

Aplikovaná bola pôvodná metodika VYSEDI (Vypočítavosť, Sebapresadzovanie, Diplomacia) 

zameraná na zisťovanie prediktorov manipulatívnych prejavov (Frankovský, Birknerová & 

Tomková, 2017; Frankovský, Birknerová, Tomková & Zbihlejová, 2018) a dotazník MPS 

(Machiavellian Personality Scale) zameraná na zisťovanie úrovne manipulácie (Dahling, 

Whitaker & Levy, 2009). Metodika VYSEDI bola validizovaná s využitím dotazníka MPS 

v štúdii autorov Frankovský, Birknerová &Tomková (2018). 

 Metodika VYSEDI (Frankovský, Birknerová & Tomková, 2017; Frankovský, Birknerová, 

Tomková & Zbihlejová, 2018) bola navrhnutá a overovaná pre účely zisťovania 

manipulatívnych prejavov v obchodnom a manažérskom správaní. Jednotlivé položky 

dotazníka boli inšpirované publikáciou Vladár od Niccola Machiavelliho (2010). Dotazník 
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obsahuje 17 položiek, na ktoré respondenti odpovedajú prostredníctvom škály 0 – rozhodne 

nie, 1 – nie; 2 – skôr nie ako áno; 3 – skôr áno ako nie; 4 – áno, 5 – rozhodne áno. Metodika 

umožňuje špecifikovať tri atribúty manipulatívneho správania: 

1. Vypočítavosť – respondenti, ktorí vyššie skórujú v tomto faktore viac veria  tomu, že 

ovládanie ľudí si treba udržať za každú cenu. Títo respondenti sa držia názoru, že je 

nevyhnutné hovoriť ostatným to, čo chcú počuť a je potrebné získavať poznatky preto, 

aby sa mohli využiť pri ovládaní druhých. Vypočítaví ľudia sú toho názoru, že keď 

dvaja súperia, je potrebné rozpoznať, koho víťazstvo je pre nich viac osožné a v každom 

prípade je prospešné opierať svoju moc o ovládanie ostatných ľudí. Cronbachova alpha: 

0,802.  

2. Sebapresadzovanie – respondenti, ktorí vyššie skórujú v tomto faktore sa vyznačujú 

tým, že sa domnievajú, že len taký človek je spoľahlivý, ktorý spolieha sám na seba a na 

vlastné sily. Úspešný človek musí mať vždy na pamäti, že sa musí vyhýbať spojencom 

silnejším, ako je on sám. Taktiež sa tento faktor pridŕža názoru, že kto inému dopomáha 

k uchopeniu moci, sám sebe podrezáva konár, na ktorom sedí. A následne ten, kto sa 

chce udržať pri moci, musí už vopred zvážiť všetky potrebné tvrdé opatrenia a vykonať 

ich naraz, aby sa k nim už neskôr nemusel vracať. Cronbachova alpha: 0,813.  

3. Diplomacia – respondenti, ktorí vyššie skórujú v tomto faktore sú charakterizovaní 

tým, že sa vyznačujú neustálym zhromažďovaním informácií, ktoré sa neskôr môžu 

využiť vo vlastný prospech. Využíva sa obratná diplomacia na ovládanie druhých 

a uprednostňuje sa komunikácia falošná a nepriama. Respondenti sa obklopujú 

schopnými ľuďmi a spoločnosťou všeobecne a prejavujú im v pravej chvíli štedrosť 

a uznanie. Cronbachova alpha: 0,808. 

Dotazník MPS vyvinuli autori Dahling, Whitaker & Levy (2009) pre lídrov v rámci zisťovania 

úrovne manipulácie. Konštrukt je založený na štúdiách o politických a náboženských 

extrémistických skupinách, ako lídri týchto skupín manipulujú s podriadenými (Christie, Geis, 

1970). Metodika obsahuje 16 položiek, ktoré sú posudzované na 5 – bodovej škále (1 – vôbec 

nesúhlasím, 5 – úplne súhlasím). Faktorovou analýzou boli vyextrahované 4 faktory 

charakterizujúce machiavellizmus, ktoré Dahling a kol. (2009) pomenovali:   

1. Amorálnosť – tí, ktorí vyššie skórujú v tomto faktore veria, že klamaním dosiahnu 

prevahu nad ostatnými. Vedia využiť informácie vo svoj prospech a len tak viesť 

rozhovor s druhými. Títo ľudia sa správajú neeticky, ak veria, že im to pomôže uspieť. 

Často robia podvody a sú schopní sabotovať iných, pokiaľ ohrozujú ich ciele. 

Cronbachova alpha: 0,790. 

2. Túžba po sociálnom statuse – vyššie skórujúci jedinci v tomto faktore vedia, že 

spoločenské postavenie je dobrým znakom úspechu v živote. Ich úsilie je zamerané na 

materiálne zabezpečenie a bohatstvo. Títo ľudia chcú byť bohatý a vplyvný. 

Cronbachova alpha: 0,709. 

3. Túžba po kontrole – osoby, ktorých charakterizuje vyššie skóre v tomto faktore, si 

užívajú to, že sú schopní mať kontrolu nad situáciou. V medziľudských vzťahoch sú tí, 

ktorí dávajú rozkazy a celková kontrola nad ostatnými ich maximálne uspokojuje. 

Cronbachova alpha: 0,831. 

4. Nedôvera – osoby, ktorých charakterizuje vyššie skóre v tomto faktore, nemajú radi 

tímovú prácu a druhým ľuďom nedôverujú. Ak už v tíme pôsobia, vzájomne si 

podrážajú kolená, pretože chcú byť jedineční. Sú motivovaní len na základe osobného 

zisku. Ich tvrdenie spočíva v tom, že iní bez akéhokoľvek zaváhania využijú situáciu vo 

svoj prospech, ak im preukáže v práci nejakú slabosť. Myslia si, že ľudia plánujú 

spôsoby, ako by na ich účet vyťažili zo situácie. Cronbachova alpha: 0,731. 

3.  VÝSLEDKY 
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Na základe hodnôt šikmosti a špicatosti bola použitá parametrická rozdielová štatistika. 

Výsledky matematicko-štatistickej analýzy potvrdili štatisticky významné rozdiely 

v posudzovaní vybraných prejavov manipulácie medzi obchodníkmi a respondentmi z iných 

odvetví hospodárstva (tabuľka 1 a tabuľka 2, graf 1 a graf 2).  

 

Tabuľka 1  

Porovnanie posúdenia vybraných atribútov prejavov manipulácie obchodníkmi a respondentmi 

z iných odvetví hospodárstva (metodika VYSEDI) 

VYSEDI Pracovná oblasť Priemer SD t p 

Vypočítavosť iné odvetvia hospodárstva 2,189 0,854 1,542 0,124 

obchodníci 2,331 0,979 

Sebapresadenie iné odvetvia hospodárstva 2,759 0,623 5,503 0,000 

obchodníci 3,129 0,728 

Diplomacia iné odvetvia hospodárstva 2,800 0,534 15,523 0,000 

obchodníci 3,707 0,639 

 

Štatisticky významný rozdiel bol zistený v posudzovaní dvoch atribútov prejavov manipulácie 

(VYSEDI) Sebapresadenie a Diplomacia. Sila účinku v kontexte Sebapresadenia bola 

reprezentovaná Cohenovým d (0,546) a Hedgesovým g (0,545) ako stredná úroveň veľkosti 

účinku. Sila účinku v kontexte  Diplomacie bola prezentovaná Cohenovým d (6,248) a 

Hedgesovým g (6,232) ako vysoká úroveň účinku. V obidvoch prípadoch vyššie skórovali 

obchodníci (graf 1). 
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Graf 1 Porovnanie posúdenia vybraných atribútov prejavov manipulácie  obchodníkmi 

a respondentmi z iných odvetví hospodárstva (metodika VYSEDI) 

 

Získané výsledky svedčia o tom, že zamestnanci pôsobiaci v oblasti obchodu v porovnaní so 

zamestnancami z iných odvetví hospodárstva, vyjadrili vyššiu mieru súhlasu so  spôsobmi 

správania, ktoré sýtia tieto atribúty manipulácie. Je potrebné upozorniť, že tak obchodníci ako 

aj respondenti z iných odvetví hospodárstva skórovali na súhlasnej časti škály. Rozdiely medzi 

týmito skupinami respondentov boli len v miere súhlasu s používaním uvedených foriem 

manipulatívneho správania. 

Aj matematicko-štatistická analýza rozdielov v odpovediach obchodníkov a zamestnancov z 

iných odvetví hospodárstva uskutočnená na základe údajov, ktoré boli získané metodikou MPS, 

potvrdila existenciou dvoch štatisticky významných rozdielov (tabuľka 2 a graf 2).  

 

Tabuľka 2  

Porovnanie posúdenia vybraných atribútov prejavov manipulácie  obchodníkmi 

a respondentmi z iných odvetví hospodárstva (metodika MPS) 

 MPS Pracovná oblasť Priemer SD t p 

Amorálnosť iné odvetvia 

hospodárstva 

1,378 0,678 12,336 0,000 

obchodníci 3,145 1,012 

Túžba po sociálnom statuse iné odvetvia 

hospodárstva 

1,663 1,124 13,236 0,000 

obchodníci 3,394 0,714 

Túžba po kontrole iné odvetvia 

hospodárstva 

2,482 0,958 1,276 0,210 

obchodníci 2,833 1,140 

Nedôvera iné odvetvia 

hospodárstva 

2,533 0,782 0,500 0,621 

obchodníci 2,639 0,728 
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Výrazné rozdiely boli zaznamenané v posudzovaní atribútov manipulatívnych prejavov 

Amorálnosť a Túžba po sociálnom statuse. Sila účinku v kontexte Amorálnosti bola 

reprezentovaná Cohenovým d (2,051) a Hedgesovým g (2,041) ako vysoká úroveň účinku. Sila 

účinku v kontexte  Túžby po sociálnom statuse bola prezentovaná Cohenovým d (1,838) a 

Hedgesovým g (1,850) ako vysoká úroveň účinku. Obchodníci v porovnaní so zamestnancami 

z iných odvetví hospodárstva dosiahli oveľa vyššie skóre v týchto dvoch ukazovateľoch. 

Obchodníci skórovali na súhlasnej časti škály a respondenti z iných odvetví hospodárstva 

vyslovili výrazný nesúhlas (graf 2). 

 

 

Graf 2 Porovnanie posúdenia vybraných atribútov prejavov manipulácie  obchodníkmi 

a respondentmi z iných odvetví hospodárstva (metodika MPS) 

Poradie skúmaných atribútov manipulácie v kontexte komparácie odpovedí obchodníkov 

a pracovníkov z iných odvetví hospodárstva na základe výpočtu sily účinku bolo Diplomacia, 

Amorálnosť, Túžba po sociálnom statuse, v rámci ktorých bola zistená vysoká úroveň účinku. 

Z hľadiska Sebapresadenia bola zistená stredná úroveň účinku. 

4. DISKUSIA 

V prezentovanom výskume bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi obchodníkmi 

a zamestnancami z iných odvetví hospodárstva v posúdení atribútov manipulatívnych prejavov 

metodikou VYSEDI, a to Sebapresadenie a Diplomacia a v posudzovaní atribútov 

machiavellizmu metodikou MPS, a to Amorálnosť a Túžba po sociálnom statuse. Vo všetkých 

týchto prípadoch vyššiu mieru súhlasu s týmito prejavmi manipulácie vyslovili obchodníci. 

Zároveň bola zistená vysoká, resp. stredná úroveň sily účinku z hľadiska týchto atribútov 

manipulatívnych prejavov. 

Pri komunikácii so zákazníkmi využívajú obchodníci rôzne techniky. Obchodníci si nenápadne 

zisťujú, do akej miery sa im podarilo uviesť zákazníka do pohodovej atmosféry a ako hlboko 

im dôveruje, do akej miery je zákazník ovplyvniteľný (Gudjonsson & Clark, 1986, podľa Beck, 

2007).  

Potrebné je, aby sa obchodník presadzoval diplomaticky, napr. navodením priateľskej 

atmosféry. Aj Carnegie (2007) vo svojich výskumoch zdôrazňoval význam priateľského 

nadviazania kontaktu. Prvý kontakt s klientom sa podľa neho realizuje v neformálnom duchu, 

preberajú sa bežné konverzačné témy, dochádza k uvoľneniu atmosféry, čím sa klient zbavuje 



137 

neistoty a začína sa cítiť príjemne. Obchodník chce navodiť pocit, že zdieľa podobné hodnoty 

a postoje. Uvedený zámer bol zistený aj vo výskume Birknerovej & Frankovského (2014), 

ktorého výsledky potvrdili pozitívnu súvislosť medzi manipuláciou a empatiou, resp. 

diplomaciou a empatiou v zmysle schopnosti preniknúť do pocitov, potrieb a myslenia iných 

ľudí. V kontexte uvedenej diskusie je potrebné upozorniť na skutočnosť, že v rámci 

konceptualizácie uvedených konštruktov nie je uvažovaný etický ani prosociálny rozmer. 

Naopak, zvládnutie atribútov diplomacie, empatie môže byť manipulátormi využité aj 

v neetickom, amorálnom kontexte. 

5. ZÁVER 

Murray (2014) predpokladá, že zákazník primárne hodnotí úspešnosť obchodu na základe 

osobných pocitov a skúseností, než na základe faktov a vlastností, čo umožňuje uplatniť 

manipulatívne spôsoby správania. Známe sú označenia produktov ako „vedecky overené“ 

(Damasio, 1994). Jedným z najvýznamnejších manipulatívnych pôsobení je podľa Nazare-Aga 

(1999) výrok obchodníkov: „Kto nevlastní tento výrobok, nežije plnohodnotným životom“. 

Taylor (2006) upozorňuje aj na apelovanie obchodníkov predovšetkým vo vzťahu k seniorom 

na zdravotné problémy v zmysle: „Zdravie je to najcennejšie“.  

Výsledky prezentovaného výskumu potvrdili významne vyššiu mieru súhlasu obchodníkov 

s využívaním manipulatívnych prejavov v obchodnom správaní. Konkrétne sa to prejavilo z 

hľadiska atribútov manipulatívneho správania Sebapresadenie, Diplomacia, Amorálnosť 

a Túžba po sociálnom statuse. V nadväznosti na uvedenú diskusiu k výsledkom výskumu je 

potrebné upozorniť na aspekt amorálnosti, s ktorým obchodníci vyslovili mierny súhlas. 

V tomto kontexte je možné diskutovať o otázkach akceptovateľnej miery a formy využívania 

manipulatívnych spôsobov správania obchodníkov, ale aj napr. manažérov, lekárov, učiteľov, 

rodičov a podobne.  

Identifikácia a špecifikácia akceptovateľných manipulatívnych spôsobov správania so 

zohľadnením ďalších súvislostí, napr. kultúrnych charakteristík, je jedným z možných zameraní 

ďalších výskumov v tejto problematike. Limity štúdie, ktoré sú zároveň aj možným 

nasmerovaním budúcich výskumov tejto problematiky je možné špecifikovať z hľadiska 

zakomponovania prezentovaných analýz do širšieho osobnostného kontextu, ako aj 

zohľadnením určitých socio-demografických charakteristík, resp. kultúrnych súvislostí. 

  

https://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=4302&pr=0.1&w_id=889&tstamp=1475651053&pid=817&cd=20f8eacacdba10395a570fbfc05d21cd&f=1
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HR AWARD - JAK VYTVOŘIT STANDARDNÍ EVROPSKÉ 

VÝZKUMNÉ PROSTŘEDÍ PRO PRACOVNÍKY CPS UTB 

 

HR AWARD - HOW TO CREATE A STANDARD EUROPEAN 

RESEARCH ENVIRONMENT FOR EMPLOYEES OF CPS TBU 

 

Aleš GREGAR, Ivana PEJŘOVÁ 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá strategickým řízením výzkumné organizace Centrum 

polymerních systémů (CPS), která je součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Jestliže 

chce výzkumná jednotka být konkurenceschopná v mezinárodním prostředí, nestačí mít k 

dispozici jen nejnovější technické zázemí a potřebné finance, musí mít také výkonný personál. 

K tomu směřuje projekt ESIF „Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na UTB ve Zlíně“. Výstupem 

projektu je získání ocenění „HR Award“, které je udělováno Evropskou komisí těm výzkumným 

organizacím, které splňují pravidla standardního chování v rámci evropského výzkumného 

prostoru. Standard evropského výzkumného prostředí je definován ve čtyřiceti principech 

stanovených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání 

výzkumných pracovníků. Implementace těchto principů předpokládá analýzu současného stavu 

uplatnění principů v podmínkách CPS a přípravu akčního plánu opatření k dosažení standardů 

stanovených v Chartě a Kodexu. Cílem realizace opatření v podmínkách CPS UTB bude změna 

pojetí řízení personálu a firemní kultury výzkumné organizace. 

Klíčová slova: výzkumná organizace, řízení personálu, HR Award, Evropská Charta&Kodex 

 

Abstract:This paper deals with the strategic management of Centre for Polymer Systems (CPS), 

which is the research part of Tomas Bata University in Zlín (TBU). If a research unit wants to 

be competitive in an international environment, it is not enough to have just the latest technical 

background and the necessary funding, it must also have the staff of high performance. This is 

what the ESIF project "Development of research and development capacities at TBU in Zlín" 

is aiming for. The output of the project is to receive the HR Award, which is awarded by the 

European Commission to those research organizations that meet the rules of standard 

behaviour within the European Research Area. The European Research Area standard is 

defined in the 40 principles laid down in the European Charter for Researchers and the Code 

of Conduct for the Recruitment of Researchers. The implementation of these principles 

presupposes a gap analysis of the current state of application of these principles in CPS and 

the preparation of an action plan of measures in order to achieve the standards set out in the 

Charter and the Code. The aim of the implementation of these measures in CPS TBU is to 

change the concept of human resource management and corporate culture of the research 

organization.  

Keywords: research organisation, HR management, HR Award, European Charter&Code 
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1. ÚVOD 

Strategické řízení výzkumné organizace orientované na vedení a rozvoj lidských zdrojů je v 

podmínkách České republiky novým tématem personálního řízení vysokoškolských 

/výzkumných organizací. Cílem příspěvku je proto podat informaci o prvních krocích, které se 

v tomto směru rozhodla udělat Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Implementace strategického 

řízení orientovaného na vedení a rozvoj personálu vyžaduje vytvořit v organizaci podmínky ke 

změně subjekt-objektového vztahu v řízení, kdy vztah nadřízený - podřízený se mění od vztahu 

subjekt - objekt manipulace, ke vztahu subjekt - subjekt spolupráce. K postupnému přechodu 

od technokratického k antropocentrickému (participativnímu) řízení, ke změně organizační 

kultury. Získání certifikátu Evropské komise Human Resource Excellence in Research Award 

(HR Award) směřující ke zdůraznění významu a podpoře implementace principů Evropské 

charty pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků 

(EC&C), jako cesty ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti výzkumné organizace, 

která pracuje v evropském výzkumném prostoru, k tomu může významně pomoci. 

Klíčovým faktorem úspěchu v řízení podniku/organizace v každé oblasti hospodářského i 

společenského života jsou lidé. Lidé, jejich výkonový potenciál, fyzický i psychický, je 

nejcennějším zdrojem pro trvalý a úspěšný rozvoj každé organizace, pro organizaci, která se 

zabývá výzkumem, vývojem a inovacemi to platí dvojnásob. Milkovich (1993), zdůrazňuje, že 

i když budovy, stroje a zařízení, finanční zdroje, jsou pro podnik nezbytné, zaměstnanci, lidské 

zdroje rozhodují o tom, jak úspěšný podnik bude. Ostatně už Tomáš Baťa (1927) to vyjádřil 

velmi srozumitelně: budovy, to jsou hromady cihel a betonu, stroje to je spousta železa, život 

tomu dávají teprve lidé, jen lidé schopní a ochotní myslet, tvořit a komunikovat mohou dát tento 

mrtvý kapitál do pohybu. Centrum polymerních systémů (CPS), výzkumná součást Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně, je právě v takové fázi svého rozvoje.  

Centrum zahájilo činnost v roce 2016, má k dispozici potřebné materiální a technické vybavení 

(budovu, laboratoře, přístroje, technologie) pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity v 

oblastech zpracování plastů, přípravy bioaktivních polymerních materiálů, přípravy materiálů 

se senzorickými vlastnostmi, přípravy kompozitů s elektrickými a magnetickými vlastnostmi, 

přípravy biokompozitních systémů, přípravy multifunkčních nanomateriálů, povrchové úpravy 

materiálů, gumárenské procesy a materiály. Má také potřebné lidské zdroje ve vysoce 

kvalifikovaných výzkumných pracovnících. Otázka je, jak dosáhnout potřebné úspěšnosti, 

excelentních výsledků ve výzkumné a vývojové práci? Vytvoření a postupné zavedení 

efektivního systému řízení lidských zdrojů je pro další úspěšný rozvoj této výzkumné jednotky 

nezbytným krokem.  

To je cílem projektu EU ESIF "Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na UTB ve Zlíně", který 

byl na CPS přijat k řešení pro období let 2018 – 2022. Výstupem projektu bude návrh a 

implementace strategického řízení výzkumné organizace orientovaný na vedení a rozvoj 

lidských zdrojů (HRS4R). Řešení projektu je spojeno se získáním ocenění "HR Award“, které 

je udělováno Evropskou komisí (EK) těm výzkumným organizacím, které splňují zásady 

standardního chování v evropském výzkumném prostoru. Standard chování v evropském 

výzkumném prostředí je definován ve čtyřiceti principech stanovených v Evropské chartě pro 

výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). 

Získání certifikátu EK "HR Award" je formálním kvalifikačním znakem příslušnosti výzkumné 

organizace ke společenství organizací, které sdílejí evropský výzkumný prostor umožňující 
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efektivní komunikaci, kooperaci, mobilitu, ale také financování výzkumu, vývoje a inovací 

zajišťujícího další ekonomický a společenské rozvoj a konkurenceschopnost zemí EU.   

Zpracování návrhu a implementace HRS4R vychází z analýzy současného stavu v uplatnění 

principů EC&C v podmínkách CPS UTB, identifikaci slabých míst (gap analýza) a přípravě 

akčního plánu opatření k postupnému dosažení standardů stanovených v EC&C. Realizace 

opatření v podmínkách CPS UTB povede ke změně v pojetí řízení personálu, nastavení 

strategické roviny řízení výzkumné organizace orientované na vedení a rozvoj lidských zdrojů, 

ale také formování firemní kultury orientované na přijetí a sdílení hodnot, principů a zásad 

chování v souladu s EC&C. 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Moderní koncept řízení lidských zdrojů je zaměřený na poskytování služeb, použití efektivních 

nástrojů, pro podporu liniových manažerů při vedení lidí a pomoc při dosahování cílů v souladu 

se strategickými cíli a orientací organizace (Moustaghfir, 2014). Dormal & Rakowska (2014) 

uvádí, že koncepce strategického řízení lidských zdrojů (SHRM) tvoří součást strategie řízení 

organizace díky své schopnosti orientovat se na hodnotu výkonnosti, jako zdroje pro 

dlouhodobý rozvoj organizace. Podle Storey (2001), SHRM je charakteristickým přístupem k 

řízení organizace, která směřuje k dosažení konkurenční výhody díky trvalému rozvoji vysoce 

angažované a výkonné pracovní síly. Řízení lidských zdrojů zahrnuje širokou škálu činností ve 

vztahu k různým profesím, organizačním úrovním, firmám, odvětvím a společnostem (Boxall 

a kol., 2007). Boxall uvádí, že hlavní charakteristiky HRM mohou být rozmanité (tvrdé nebo 

měkké), strategické, obchodně orientované, zaměřené na vzájemnost (stav, který existuje, když 

vedení a zaměstnanci jsou vzájemně závislí a oba mají prospěch z této vzájemné závislosti), 

zaměřené na jednotný názor (přesvědčení, že management a zaměstnanci sdílejí stejné cíle, a je 

proto v zájmu obou spolupracovat), zacházení s lidmi jako s majetkem nebo s lidským 

kapitálem. Podle Su a kol. (2018), v posledních 20 letech vedlo uznání významu strategického 

řízení lidských zdrojů k vyšší výkonnosti organizace díky lepšímu vedení zaměstnanců, což 

vyvolalo velký zájem výzkumníků a manažerů. 

2.1. Strategické řízení lidských zdrojů a organizační kultura 

V literatuře o managementu je používán pojem strategická úroveň řízení lidských zdrojů, nebo 

termín strategické řízení lidských zdrojů (SHRM). Je tím zdůrazněno, že efektivní řízení 

lidských zdrojů přispívá k výkonnosti a konkurenceschopnosti celé organizace. Poukazuje také 

na význam vztahů řízení lidských zdrojů s dalšími faktory, které tvoří organizační strukturu, 

včetně prvků ve vnitřním i vnějším prostředí organizace. Významný je také vliv řady 

stakeholderů (externích partnerů), kteří sledují a hodnotí efektivnost řízení organizace a určují 

podmínky pro její dlouhodobé přežití (Jackson et al., 2014). Strategická úroveň řízení lidských 

zdrojů se stává klíčovým aspektem zvyšování konkurenceschopnosti výzkumných organizací 

také ve vztahu k formování organizační kultury, která by měla být nedílnou součástí této 

strategie (Harrison & Bazzy, 2017). Organizační kultura je faktor, který vyjadřuje potřebné 

spojení s posláním, vizí a strategií organizace, nezávisle na velikosti a struktuře organizace 

(Kosiorek & Szczepańska , 2016). Gupta (2011) uvádí, že v různých technických a 

organizačních podmínkách má organizační kultura velký vliv na efektivnost řízení výzkumné 

organizace k vysoké výkonnosti. Literatura uvádí řadu názorů na vztah mezi organizační 

kulturou a jejím vlivem na toky znalostí v organizaci. Podle Scheina (1990) kultura organizace 
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představuje ucelený vzorec hodnot a přesvědčení, které se vyvinuly jako úspěšná řešení 

minulých problémů a výzev. Lze říci, že organizační kultura (formovaná strategickým řízením 

lidských zdrojů) představuje významný faktor, který ovlivňuje chování zaměstnanců a jejich 

postoje ke sdílení znalostí v organizaci (Hayton & Macchitella, 2013). 

2.2. Vztah mezi strategickým řízením lidských zdrojů a Evropskou chartou a Kodexem 

Na jarním zasedání Evropské rady (ER) v roce 2008 se Evropská komise (EK) ujala iniciativy 

týkající se podpory investic do rozvoje lidí, investic do rozvoje znalostí a inovací, do 

modernizace podmínek na trhu práce EU, a označila je za nejdůležitější oblasti obnovené 

Lisabonské strategie pro ekonomický růst a podpory růstu pracovních míst v EU. Evropská 

komise proto přijala již v roce 2005 Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex 

chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Evropská komise, 2005). Tyto dokumenty 

vymezují postavení a odpovědnost výzkumných pracovníků a managementu, roli jejich 

zaměstnavatelů a poskytovatelů finančních prostředků, stanoví principy řízení a vedení 

výzkumných pracovníků, postupy, jak zajistit, aby vyhledávání, výběr, příjem a rozvoj kariéry 

výzkumných pracovníků byl otevřený, průhledný, spravedlivý a zohledňoval dosažené 

výsledky práce.  

Vzhledem k iniciativě EK a novému pohledu, který přináší v Evropské chartě a Kodexu 

(EC&C) si řada organizací uvědomuje důležitost strategické roviny řízení lidských zdrojů 

(SHRM) a specifického zaměření na oblast vytváření technické infrastruktury a organizační 

kultury, která přitahuje talentované výzkumné pracovníky, umožňuje sdílení znalostí a 

podporuje výkonnost a úspěšnost výzkumné organizace. Řízení lidských zdrojů je v této 

souvislosti chápáno jako integrální součást strategického řízení výzkumné organizace k 

výkonnosti a konkurenceschopnosti. Iniciativa EK při vyhlášení výzvy k získání hodnocení 

(certifikátu) HR Excellence in Research Award (HR Award) směřuje ke zdůraznění významu 

a podpoře implementace principů EC&C, jako cesty ke zvýšení výkonnosti a 

konkurenceschopnosti výzkumné organizace, která pracuje v evropském výzkumném prostoru. 

Evropská charta a Kodex (EC&C) jako koncept řízení lidských zdrojů pro podmínky výzkumné 

organizace v EU, je jednou z významných iniciativ Evropské komise v rámci Evropského 

výzkumného prostoru (ERA). Cílem EK je zvýšit atraktivitu kariéry výzkumných pracovníků, 

podpořit jejich mobilitu a spolupráci, dosáhnout vysoké výkonnosti a konkurenceschopnosti 

výzkumu a inovací v EU. Strategické řízení lidských zdrojů je cestou, jak dosáhnout toho, aby 

lidské zdroje co nejúčinněji přispívaly k dosahování cílů strategického řízení organizace 

(Cascio, 2015). Fumasoli, Goastellec a Kehm (2015) zdůrazňují význam řízení lidských zdrojů, 

zaměření na standardizaci a diferenciaci akademických kariérních postupů, na nové formy 

řízení výkonnosti, hodnocení výzkumných pracovníků, změny v náboru pracovníků, 

pracovních podmínek a vnímání specifik pracovních vztahů v akademickém prostředí. V této 

souvislosti uvádí Bryson (2004), že během devadesátých let došlo k velkým změnám ve 

vysokoškolském vzdělávacím a výzkumném prostředí ve Velké Británii. Změny se týkaly 

především pracovního prostředí, pracovních podmínek a forem řízení akademických a 

výzkumných pracovníků. 

Úspěšné řízení rozvoje výkonnosti organizace musí být spojeno s přijetím konceptu 

strategického řízení lidských zdrojů a zdůrazněním významu formování odpovídající 

organizační kultury. Úsilí o dosažení certifikátu Evropské komise HR Exellence in Research 
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Award je spojeno s vytvoření standardního vnitřního prostředí výzkumné organizace podle 

principů EC&C, které zakládají efektivní strategické řízení lidských zdrojů, zdůrazňují význam 

formování odpovídající organizační kultury a v konečném důsledku vedou k úspěšnému řízení 

výkonnosti a konkurenceschopnosti výzkumné organizace. 

3. METODY 

Cílem projektu je návrh a implementace strategického řízení orientovaného na vedení a rozvoj 

lidských zdrojů výzkumné organizace (HRS4R). Kritériem pro zpracování návrhu HRS4R je 

soulad se zásadami standardního chování v rámci evropského výzkumného prostoru. Standard 

chování v evropském výzkumném prostředí je definován ve čtyřiceti principech stanovených v 

Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných 

pracovníků (EC&C). Zpracování návrhu HRS4R vychází z analýzy současného stavu uplatnění 

principů EC&C v podmínkách CPS a identifikace slabých míst (gap analýza). Při analýze byly 

použity tyto metody: analýza textu Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu 

chování pro přijímání výzkumných pracovníků (ECH&C), analýza řídicích norem vztahujících 

se k etickému chování pracovníků UTB, analýza řídicích norem vztahujících se k etickému 

chování pracovníků CPS, rešerše „best practices“ vztahujících se k etickému chování 

pracovníků a manažerů výzkumné organizace ve vybraných zemích EU, analýza názorů 

pracovníků a manažerů CPS na míru uplatnění jednotlivých principů EC&C v prostředí CPS.  

Analýza názorů pracovníků a manažerů CPS na míru uplatnění jednotlivých principů EC&C 

byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Dotazník zahrnuje celkem 40 principů, které 

stanovuje EC&C jako obecné zásady a požadavky upřesňující úlohu odpovědnosti a práva 

výzkumných pracovníků, managementu, jejich zaměstnavatelů a investorů. V jednotlivých 

položkách dotazníku respondenti ohodnotí míru uplatnění daného principu v podmínkách svého 

pracoviště. Čtyřicet principů EC&C je v dotazníku rozděleno do čtyř skupin: A. Etické a 

profesionální aspekty, B. Nábor pracovníků, C. Pracovní podmínky a sociální zabezpečení, D. 

Vzdělávání a školení.  

A. Etické a profesionální aspekty: 1. Svoboda výzkumu, 2. Etické zásady, 3. Profesní 

odpovědnost, 4. Profesní přístup, 5. Smluvní a zákonné povinnosti, 6. Odpovědnost, 7. Řádné 

postupy v oblasti výzkumu, 8. Šíření a využívání výsledků, 9. Veřejný závazek, 10. 

Nediskriminace, 11. Systém hodnocení. 

B. Nábor pracovníků: 12. Vyhledávání, 13. Nábor (Kodex), 14. Výběr, 15. Transparentnost, 16. 

Hodnocení zásluh, 17. Změny v časovém pořadí životopisů, 18. Uznávání zkušeností s 

mobilitou, 19. Uznávání kvalifikace, 20. Služební věk, 21. Jmenování post-doktorandů.  

C. Pracovní podmínky a sociální zabezpečení: 22. Uznávání profese, 23. Výzkumné prostředí, 

24. Pracovní podmínky, 25. Stabilita a stálost zaměstnání, 26. Financování a mzdy, 27. 

Rovnováha mezi pohlavími, 28. Rozvoj kariéry, 29. Hodnota mobility, 30. Přístup k odbornému 

poradenství, 31. Práva duševního vlastnictví, 32. Spoluautorství, 33. Výuka, 34. Stížnosti a 

odvolání, 35. Účast v rozhodovacích subjektech. 

D. Vzdělávání a školení: 36. Vztahy s dohlížejícími osobami, 37. Povinnosti spojené s 

kontrolou a řízením, 38. Nepřetržitý profesní rozvoj, 39. Přístup ke vzdělávání a nepřetržitému 

rozvoji výzkumníků, 40. Kontrola. 



146 

Jednotlivé principy představují rámec pro chování pracovníků, manažerů a zaměstnavatelů, 

který je vede k odpovědné profesionální činnosti v jejich pracovním prostředí a ke vzájemnému 

uznávání. Cílem EC&C je zajistit, aby vztahy mezi výzkumnými pracovníky, manažery a 

zaměstnavateli přispěly k úspěchu při vývoji, transferu, sdílení a rozšiřování znalostí a při 

rozvoji kariéry výzkumných pracovníků.  

Pro vyjádření názoru, použijí respondenti čtyřbodovou hodnotící škálu 1 až 4, kde: 1 = princip 

plně uplatněn, 2 = princip skoro, ale ne plně uplatněn, 3 = princip částečně uplatněn, 4 = princip 

nedostatečně uplatněn. U každé položky je pro respondenty možnost uvést volné sdělení. 

Na úvodní straně dotazníku je uvedena informace o cílech šetření a instrukce pro vyplnění 

dotazníku. V závěru dotazníku je samostatná část zaměřená na identifikační údaje respondentů: 

pohlaví, věk, délka praxe ve výzkumu, délka praxe na UTB.  

Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni výzkumní pracovníci CPS, všichni vedoucí 

výzkumných skupin, všichni manažeři CPS. Mezi respondenty byla zařazena i skupina 

externích partnerů CPS, abychom získali názory respondentů, kteří vzhledem k těsné spolupráci 

mohou vnitřní prostředí CPS posoudit pohledem z venku. Externí partneři byli managementem 

CPS vybráni tak, aby byly zastoupeny firmy ze Zlínského kraje i celé České republiky, ryze 

české firmy i firmy se zahraničním kapitálem, firmy od malých až po velké, a firmy s různou 

četností dosavadní spolupráce. Předpokládané počty v jednotlivých skupinách respondentů: 60 

výzkumných pracovníků CPS Čechů, 20 výzkumných pracovníků CPS cizinců, 5 vedoucích 

výzkumných skupin, 5 manažerů CPS, 20 externích partnerů CPS. 

Sběr dat probíhal ve skupinách, respondenti vyplnili dotazník tužka-papír, úvodní informaci a 

instrukci pro vyplnění dotazníku dostali respondenti od řešitelů projektu. Časový limit pro 

vyplnění dotazníku nebyl stanoven, respondenti mohli volně komunikovat se zadavateli šetření.  

Skupiny respondentů v dotazníkovém šetření 

1. šetření: výzkumní pracovníci CPS, vedoucí výzkumných skupin, management CPS 

2. šetření: výzkumní pracovníci CPS a vedoucí výzkumných skupin, management CPS 

3. šetření: výzkumní pracovníci CPS a vedoucí výzkumných skupin, management CPS 

4. šetření: výzkumní pracovníci CPS (cizinci)  

5. šetření: externí partneři CPS 

Vzhledem k tomu, že data budou sebrána od všech výzkumných pracovníků CPS (základní 

soubor), pro vyhodnocení dat dotazníkového šetření bude použita popisná statistika 

(aritmetický průměr, medián, směrodatná odchylka). Vztahová statistika (korelační analýza) 

bude hodnotit jen některé možné závislosti mezi hodnocením jednotlivých položek dotazníku 

a vybranými identifikačními charakteristikami respondentů. 

Gap analýza umožní identifikaci slabých míst v uplatnění principů EC&C ve výzkumné 

organizaci CPS a následné vytvoření návrhů relevantních opatření pro postupnou změnu řízení 

lidských zdrojů v souladu s principy EC&C. 

Pro vytvoření návrhů na opatření a zpracování Akčního plánu realizace navržených opatření ke 

změně řízení lidských zdrojů v souladu s principy EC&C byla zvolena metoda Focus Group 

(FG).  Byly vytvořeny 3 skupiny účastníků FG: 
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1. FG: 12 výzkumných pracovníků CPS  

2. FG: 12 výzkumných pracovníků CPS (cizinci)  

3. FG: 4 vedoucí výzkumných skupin CPS, 5 manažerů CPS, 3 externí partneři. 

V úvodu jednání FG byli účastníci seznámeni s výsledky gap analýzy a formou řízené diskuse 

navrhovali opatření k eliminaci slabých míst v uplatnění principů EC&C v podmínkách CPS. 

Diskuse směřovala k formulaci relevantních opatření pro krátkodobý (1 rok) a dlouhodobý 

časový horizont realizace. FG vedli řešitelé projektu, délka trvání cca 2 hodiny. 

V současné době probíhá zpracování výsledků dotazníkového šetření, gap analýzy a výsledků 

focus group. Řešitelé mají k dispozici jen dílčí poznatky, které jsou uvedeny v následující části 

příspěvku ve formě diskuse.  

4. DISKUSE A ZÁVĚR 

Předběžné výsledky analýzy dokumentů, dotazníkového šetření, gap analýzy a focus groups 

ukazují, že postupy používané v CPS v oblasti řízení lidských zdrojů jsou zaměřeny spíše jen 

na základní administrativní procesy spojené s pracovně právní agendou personálního řízení. 

Chybí manažerská a strategická rovina řízení a vedení personálu, která by transformovala 

stávající administrativní koncept personálního řízení na řízení lidských zdrojů, jako integrální 

součást strategického řízení celé výzkumné organizace. To, že lidé, výzkumní pracovníci, jsou 

nejcennějším zdrojem úspěchu, konkurenceschopnosti organizace (v evropském výzkumném 

prostoru), je jen prohlášením top managementu CPS, reálně použitelné nástroje řízení a 

systémové podmínky pro řízení personálu na střední a vrcholové úrovni řízení, nejsou 

vytvořeny a implementovány. Předběžné výsledky analýzy velmi strukturovaně ukazují místa, 

kde, jaké nástroje řízení a jaká systémová opatření je potřebné vytvořit a implementovat pro 

liniovou a strategickou rovinu řízení tak, aby výkonový potenciál pracovníků, který má 

organizace k dispozici, pracoval efektivně pro dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů 

výzkumné organizace.  

Opatření ke změně personálního řízení budou směřovat, podle předběžných výsledků analýzy, 

do tří oblastí potřebných pro implementaci manažerského konceptu efektivního řízení lidských 

zdrojů. Jsou to technické a organizační podmínky pro systém řízení a vedení lidí (systémové 

nástroje řízení), rozvoj kvalifikace (jak na straně managementu, tak na straně výzkumných 

pracovníků) a rozvoj motivace (manažerů i výzkumných pracovníků). Příprava a implementace 

změny personálního řízení v CPS má ještě jednu významnou souvislost - vztahový rámec. Je to 

snaha o získání certifikátu EK "HR Exellence in Research Award", jako potvrzení o směřování 

ke standardu chování v evropském výzkumném prostředí, který je definován ve čtyřiceti 

principech stanovených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro 

přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). Proto budou opatření ke změně personálního řízení 

směřovat do oblasti etických a profesionálních aspektů, náboru a výběru pracovníků, 

pracovních podmínek a sociálního zabezpečení, a vzdělávání a profesionálního rozvoje 

pracovníků. Podle výsledků analýzy budou návrhy opatření zaměřeny na přípravu a 

implementaci hodnocení pracovníků a vnitřního hodnocení výzkumné organizace, karierního 

řádu pracovníků CPS, samostatná pozornost bude věnována podpoře skupiny doktorandů a 

post-doktorandů, otázkám gender a age managementu, rovným příležitostem, pracovním 

podmínkám a podmínkám odměňování a zvyšování kvalifikace. Pro dlouhodobý rozvoj 
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výzkumné organizace bude také potřebné se zabývat opatřeními na podporu rozvoje 

mezinárodní spolupráce a internacionalizace, mezisektorové spolupráce a transferu 

výzkumných poznatků do praxe a popularizace výsledků výzkumu a vývoje pro stakeholdery a 

širokou veřejnost. CPS se pak bude moci zapojit do evropského výzkumného prostředí jako 

rovnocenný partner kvalitních evropských výzkumných organizací. 

Základním dokumentem pro implementaci opatření ke změně personálního řízení v CPS bude 

Akční plán, zpracovaný pro jednotlivé oblasti transformace systému řízení personálu na 

manažerský koncept řízení lidských zdrojů.  Akční plán zahrnuje také měřitelné ukazatele pro 

hodnocení postupu implementace jednotlivých opatření. Akční plán bude otevřený dokument, 

který stanoví úkoly pro realizaci v časovém horizontu jednoho roku až tří let, průběžně bude 

aktualizován a doplňován. Pro sestavení akčního plánu opatření, jejich zpracování a 

implementaci jsou používány metody týmové práce, focus group, workshop a další metody 

zajišťující přímou aktivní účast výzkumných pracovníků a managementu CPS na jejich tvorbě 

a implementaci.  

Důležitým aspektem implementace změny řízení personálu CPS je informovanost všech 

pracovníků i stakeholderů CPS. Ale také vzdělávací aktivity pracovníků všech úrovní, kteří 

jsou do realizace opatření Akčního plánu přímo zapojeni. Plán vzdělávacích aktivit je součástí 

Akčního plánu a jeho realizace je podporována financováním z projektu EU ESIF.  

Samostatnou částí Akčního plánu je Komunikační plán CPS. Cílem komunikačního plánu je: 

1. Zajistit dostatek relevantních informací k projektu HR Award jako podporu implementace 

evropského standartu řízení výzkumných pracovníků na CPS. 

2. Zajistit relevantní informace k projektu HR Award pro externisty a širokou veřejnost. 

3. Zajistit potřebné doklady o komunikaci k projektu pro kontrolu EK k získání certifikátu HR 

Award. 

Cílové skupiny: výzkumní pracovníci CPS, management CPS, pracovníci UTB, management 

UTB, externí partneři, široká veřejnost, kontrolní orgán EK. 

Způsoby komunikace: webové stránky CPS, webové stránky UTB, FB CPS, hromadný e-mail 

zaměstnanců CPS, prostory CPS (InfoPoint, postery, zdi, schodiště), tiskoviny (Universalia, 

Zlínský deník, odborný časopis), porady managementu, fotodokumentace, archiv.  

Časový plán řešení projektu EU ESIF "Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na UTB ve Zlíně", 

který byl na CPS přijat k řešení pro období let 2018 – 2022, je zpracován na období do konce 

roku 2018 a na další období do roku 2022. Pro období do konce roku 2018 je klíčové zpracování 

kvalitní gap analýzy a Akčního plánu. Postup řešení a výsledek bude hodnocen pracovní 

skupinou Evropské komise. Pokud bude hodnocení EK pozitivní, CPS bude propůjčen certifikát 

HR Award, jako označení organizace, která úspěšně nastoupila cestu k implementaci 

strategického řízení výzkumné organizace orientované na vedení a rozvoj lidských zdrojů 

(HRS4R), a směřuje ke standardnímu chování výzkumné organizace v evropském výzkumném 

prostoru podle principů EC&C. V průběhu dalšího postupu řešení projektu do roku 2022 (a 

další dva roky udržitelnosti), bude ze strany EK realizován režim opakovaného hodnocení 

aktualizace Akčního plánu a postupu implementace transformačních kroků směřujících k 

nastavení strategické roviny řízení výzkumné organizace orientované na vedení a rozvoj 

lidských zdrojů (HRS4R), ale také formování organizační kultury orientované na přijetí a 
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sdílení hodnot, principů a zásad chování v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné 

pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C).  

Cílem příspěvku bylo podat informaci o prvních krocích, které se ve směru transformace 

směřující k nastavení strategické roviny řízení výzkumné organizace orientované na vedení a 

rozvoj lidských zdrojů (HRS4R) rozhodla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně udělat. Věříme, že 

tyto informace mohou být zdrojem pro rozšíření psychologického poznání pro manažerskou 

praxi nejen ve výzkumných organizacích.   
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PSYCHOSOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY RIZIKOVÝCH SKUPÍN 

POMÁHAJÚCICH PRACOVNÍKOV 

 

PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS OF RISK GROUPS IN 

HELPING PROFESSIONS 

 

Monika HRICOVÁ, Soňa LOVAŠOVÁ 

 

Abstrakt: Pomáhajúci pracovníci sú ohrození zvýšeným rizikom dopadu stresu, vyhorenia a 

iných negatívnych dôsledkov plynúcich z pomáhania. Zámerom príspevku je prezentovať koľko 

percent oslovenej populácie pomáhajúcich pracovníkov (N = 738, náhodný výskumný výber) 

má symptómy zvýšených stresu, emocionálneho vyčerpania, vyhorenia a riziko sekundárnej 

traumy. Následne sa pozrieť aj na konkrétne psychosociálne charakteristiky ako je profesia, 

dĺžka praxe, počet hodín s klientom alebo vek u identifikovaných rizikových skupín. Výsledky 

ukazujú, že až 87% pomáhajúcich pracovníkov vníma zvýšený stres plynúci z pomáhania. 

Taktiež 27% vykazuje symptómy emocionálneho vyčerpania, ako prvého stupňa vyhorenia, 

ktoré však zatiaľ neprerástli do depersonalizácie alebo cynizmu. Okrem toho je 10% 

ohrozených sekundárnou traumou z pomoci druhým. 

Kľúčové slová: pomáhajúci pracovníci, vnímaný stres, sekundárna trauma, riziko vyhorenia 

 

Abstract: Helping professions are at increased risk of experiencing stress, burnout, secondary 

trauma and other negative consequences in relation to helping. The aim of the paper is to 

present how many percent of the assisted population (N = 738, randomized research) has 

symptoms of increased stress, emotional exhaustion, burnout and the risk of secondary trauma. 

Specific psychosocial characteristics such as the profession, length of practice, number of hours 

with the client, or age in risk groups are also discussed. The results show that up to 87% of 

helping workers perceive increased stress from helping. Also, 27% show symptoms of 

emotional exhaustion as a first degree of burnout, but they have not yet gone into 

depersonalization or cynicism. In addition, 10% are at risk of secondary trauma. 

Keywords: helping profession, perceived stress, secondary trauma, burnout 
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1. POMÁHAJÚCI PRACOVNÍCI 

Vykonávanie profesie sociálneho pracovníka sa často opisuje a vníma ako ideálny stav 

nevyhnutnej pomoci klientovi v ťažkej životnej situácii. Levická a Mrázová (2004) uvádzajú, 

že sociálny pracovník by sa mal zaujímať o ľudí, mal by chcieť pomáhať a mal by mať úctu 

k životu. Náročnosť pomáhajúcej profesie sociálnej práce vyplýva z jej osobitnej pozície vo 

vzťahu ku klientovi, kde súčasťou profesionálneho výkonu práce je participácia na riešení jeho 

problémov. V tejto súvislosti Barnett a Cooper (2009) uvádzajú, že pracovníci pomáhajúcich 

profesií sú veľmi často ohrozovaní nadmerným stresom a syndrómom vyhorenia. Poskytujú 

pomoc druhým, aj keď ich vnútorné a vonkajšie zdroje môžu byť preťažené. Oblasť sociálnej 

práce patrí z hľadiska vzniku a rozvoja syndrómu vyhorenia k najrizikovejším (Köverová, 

Ráczová, 2017).  

Mann (2004) dodáva, že v dôsledku intenzívnej práce s emóciami klienta, trpia pomáhajúci 

pracovníci tiež únavou z pomáhania v podobe sekundárnej traumy. Sekundárna trauma 

reprezentuje zástupnú stresujúcu skúsenosť, ktorá je výsledkom pôsobenia vyrozprávaného 

príbehu o traume niekým, kto ju priamo prežil (Cunningham, 2003). Môže byť dôsledkom 

priamej pomoci pri stresujúcej udalosti, napríklad v podobe krízovej intervencie po hromadnej 

autonehode. Napriek tomu, že sociálny pracovník nie je priamo obeťou závažnej udalosti, môže 

mať táto udalosť na neho rovnaký dopad. V dôsledku toho môže pociťovať prejavy sekundárnej 

traumy v podobe desivých snov, pocitov bezmocnosti alebo častých myšlienok na situáciu 

klienta.  

Pracovníci pomáhajúcich profesií sú ohrozovaní zvýšeným rizikom negatívneho dopadu 

vybraných psycho-sociálnych premenných plynúcich z pomáhania (Um, Harrison, 1998). 

Pomáhanie druhým sprevádza zvýšené riziko emocionálneho stresu a vyčerpania ako dôsledok 

zodpovednosti a zaangažovanosti pri pomoci druhým (Figley, 2002). Pracovníci v oblasti 

sociálnej praxe predstavujú z hľadiska rôznorodosti pracovných pozícií a dosiahnutého 

vzdelania veľmi nesúrodú skupinu. Dôvodom je široké portfólio poskytovaných služieb a 

klientskych problémov. Prináša to so sebou vyššiu mieru ohrozenia rôznymi negatívnymi javmi 

a zároveň rôznorodosť v miere ohrozenia danými javmi. Nakoľko viaceré výskumné zistenia 

potvrdili (napr. (Eskildsen et al. 2015; Lesage, Berjot, Deschamps 2015;  Skiles, Hinson 1989; 

Stauner, Konkoly 2006; Ting, Jacobson a Sanders 2011; Waszkowska, Andysz, Merecz 2014), 

že pomáhajúci pracovníci sú ohrozovaní zvýšeným dopadom viacerých negatívnych dôsledkov 

z pomáhania, nás v uvedenom príspevku zaujímalo, koľko percent nami oslovených 

pomáhajúcich vníma zvýšenú úroveň stresu, sekundárnej traumy a syndrómu vyhorenia.  

1.1.   Negatívne dôsledky vykonávania pomáhajúcich profesií 

Nadmerný stres, vyhorenie a prežívanie sekundárnej traumy majú vplyv na zdravotný stav 

jedinca, nastáva nárast emocionálneho vyčerpania a pocitov úzkosti (Redeke, Mahoney, 2000). 

Ovplyvnená môže byť celková kvalita života a súčasne aj spokojnosť v práci, výkonnosť 

a efektivita práce sociálnych pracovníkov.  

Problematikou stresu a úrovňou jeho prežívania sa výskumníci zaoberajú už dlhšiu dobu. 

Skúmané boli rôzne pomáhajúce cieľové skupiny, ako študenti (Cohen, Kamarck, Mermelstein 

1983; Jacob et al. 2012; Lesage, Berjot, Deschamps 2015; Palekar, Mokashi 2014; Rajkumar, 

Nehra, Arya 2014) a pracovníci pomáhajúcich profesií (Eskildsen et al. 2015; Lesage, 

Berjot, Deschamps 2015;  Stauner, Konkoly 2006; Ting, Jacobson a Sanders 2011; 

Waszkowska, Andysz, Merecz 2014). 
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Z historického hľadiska bol stres skúmaný v počiatkoch najmä z biologického hľadiska. Za 

autorov prvých teórií stresu sú považovaní Cannon a Selye (cit podľa Evans et al. 2012). 

Cannon (cit podľa Evans et al. 2012) je autorom fyziologickej teórie, ktorá je postavená na 

princípe Sympathetic-Adrenal Medullary (SAM) system. Stres vníma ako určitú poplachovú 

reakciu organizmu v zmysle útok-útek.   

Selye (1978) vychádzal z patologickej triády General Adaptation Syndrome (GAS). Stres 

definoval ako všeobecnú reakciu organizmu na požiadavky, ktorým je organizmus vystavený. 

Považuje ho za stav, ktorý sa prejavuje špecifickým syndrómom na základe všetkých 

v organizme nešpecificky  navodených zmien (Selye 1978). Jeho prvé teórie vyvolali vo 

vedeckom svete veľký záujem a samozrejme aj rozporuplné názory. 

Psychologické modely stresu sa vyvinuli nezávisle od biologických modelov a zamerali sa na 

vplyv psychologických faktorov na reakcie na stres. Najznámejším z týchto modelov je 

transakčný model vyvinutý Lazarusom a jeho kolegami (Lazarus, Folkman, 1987). Podľa tohto 

modelu je stres výsledkom interakcie medzi človekom a životným prostredím. Stres pritom 

nevzniká len z dôvodu výskytu nejakých udalostí, súvisí s kognitívnym hodnotením udalosti a 

stratégiou zvládania, ktorá je používaná na riešenie danej udalosti, a ktorá tiež ovplyvňuje 

úroveň prežívaného stresu (Evans et al. 2012). 

Jednu z novších teórií predstavuje teória alostatického zaťaženia (McEwen, 1998), ktorá 

ponúka dynamický pohľad na stres ako nepretržité úsilie tela dosiahnuť alostázu resp. stabilitu 

prostredníctvom zmien. Podľa tejto teórie neexistuje žiadny ideálny stav telesného fungovania. 

Keď je osoba konfrontovaná so stresorom, sú aktivované fyziologické stresové systémy, aby sa 

našla nová rovnováha.  

Ľudské výkony v strese závisia od viacerých faktorov súvisiacich s jednotlivcom a od 

špecifických vlastností situácie, v ktorej sú vykonávané. (Bourne, Yarpush 2003). Účinky 

stresu na výkonnosť človeka vo všeobecnosti môžu byť veľmi ťažko predvídateľné na 

individuálnej úrovni. Intenzita určitého stresora môže byť zvýšená bez merateľného účinku na 

výkon jedinca, zatiaľ čo rovnaké zvýšenie môže byť spojené s dramatickým zhoršením výkonu 

iného jedinca. Či už ide o dispozíciu alebo skúsenosť, niektorí jednotlivci sú jednoducho lepšie 

schopní alebo vybavení, než iní, ako zvládnuť stres (Staal 2004).  

Sociálni pracovníci sú často vystavovaní traumatickým životným skúsenostiam svojich 

klientov a správaniu, ktoré s nimi súvisí (Skiles, Hinson 1989; ). Pre pracovné podmienky 

realizácie sociálnej práce v SR je  charakteristické (Lovašová, 2014) nízke platové ohodnotenie, 

veľké množstvo klientely, nedostatok času,  nedostatok celkových finančných prostriedkov pre 

výkon povolania (pracovné priestory a vybavenie) a negatívne vnímanie spoločnosťou 

(podporované médiami). Tieto podmienky spolu s náročnosťou profesie sociálneho pracovníka 

spolu vytvárajú taký súhrn stresorov, že je možné predpokladať, že vnímanie stresu u týchto 

pracovníkov bude vysoké, čo potvrdzujú rôzne štúdie (Eskildsen et al. 2015; Lesage, 

Berjot, Deschamps 2015;  Skiles, Hinson 1989; Stauner, Konkoly 2006; Ting, Jacobson 

a Sanders 2011; Waszkowska, Andysz, Merecz 2014 ). 

Neoptimálne environmentálne (teda aj pracovné) podmienky predstavujú požiadavky, ktoré 

môžu presahovať schopnosti zvládania jedinca. Taká nerovnováha medzi požiadavkami na 

životné prostredie a schopnosťami odozvy organizmu je označovaná ako stres (McGrath 1970). 

Sociálna práca, podobne ako iné pomáhajúce profesie, predstavuje sama o sebe v rámci 

realizácie záťaž a vyžaduje od realizátorov zvládanie rôznych stresorov. Potvrdzuje sa pritom 

súvislosť medzi stresom a inými negatívnymi javmi v práci, ale aj negatívna korelácia medzi 

stresom a sociálnou oporou (Skiles, Hinson 1989).  

   



155 

2. METÓDA 

2.1. Výskumný súbor 

Výskumný súbor pozostával zo 739 pracovníkov pomáhajúcich profesií, konkrétne 

zamestnankýň a zamestnancov v oblasti sociálnych služieb (vychovávatelia, ošetrovatelia, 

sociálni pracovníci, psychológovia, sociálni terapeuti), (opatrovatelia a ošetrovatelia (32,1 %), 

vychovávatelia (26,3 %), sociálni pracovníci (26,2 %), psychológovia, pedagógovia a terapeuti 

(13,2 %)). Jednotlivé zariadenia boli vyberané a vylosované zo zoznamu poskytovateľov 

sociálnych služieb, ktorý je prístupný na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR (https://www.employment.gov.sk/sk). Výber prebehol pomocou generátora náhodných 

čísel tak, aby boli proporcionálne zastúpené sociálne zariadenia zo všetkých ôsmich krajov 

Slovenska. Týmto spôsobom bolo vybraných 14 pracovísk, ktoré boli následne kontaktované 

telefonicky a po získaní ich súhlasu s účasťou (pričom bola splnená podmienka anonymity) bol 

realizovaný zber dát. Dotazníkové batérie boli jednotlivým pracoviskám zasielané poštou. 

Následne dotazníky vypĺňali zamestnanci oslovených zariadení dobrovoľne. Priemerný vek 

respondentov bol 44,04 (SD = 10,33), pričom najmladší respondent mal 20 rokov a najstarší 

65. Na výskume participovalo 81 mužov a 658 žien, čo odráža reálne disproporčné rodové 

zastúpenie v skúmaných profesiách. Priemerný počet odpracovaných rokov praxe bol 13,11 

(SD = 10,49).  

2.2.  Nástroje merania 

Škála vnímaného stresu (PSS-10, Perceived Stress Scale, Cohen, Kamarack, Mermelstein, 

1983; slovenská verzia Hricová, Ráczová, Lovašova, v tlači) reprezentuje sebaposudzovací 

dotazník, zameraný na zhodnotenie miery vnímaného stresu jedincom v priebehu ostatného 

mesiaca na 5-bodovej škále Likertovho typu s verbálnymi kotvami od 0 - nikdy až do 4 - veľmi 

často. Škála pozostáva z desiatich položiek, pričom šesť (p1, p2, p3, p6, p9, p10), je negatívne 

formulovaných v zmysle pocitov bezmocnosti a hnevu (napr. „Ako často za posledný mesiac 

ste sa cítili nervózny/-a alebo „vystresovaný/-á“?). Spolu tvoria subškálu 1. Zvyšné štyri 

položky (p4, p5, p7, p8) vyjadrujú jedincom vnímanú sebaúčinnosť a schopnosť zvládať 

problémy (napr. „Ako často za posledný mesiac ste cítili, že sa veci odohrávajú tak, ako to 

chcete Vy?“) a pred výpočtom celkového skóre je potrebné ich prepólovať. Tieto položky 

reprezentujú subškálu 2. Pri vyhodnotení celkového skóre platí, že čím vyššie skóre jedinec 

dosiahne, tým vyššiu mieru stresu percipuje. Výsledné skóre sa ráta spočítaním všetkých 

desiatich položiek. Položky sú formulované všeobecne (znenie slovenskej verzie dotazníka 

uvádzame v závere článku). Vnútorná konzistencia bola 0,87.  

Profesionálna kvalita života (ProQOL, Professional Quality of Life Scale, Stamm, 2010; 

slovenská verzia Köverová, 2018). Dotazník sa zameriava na subjektívne hodnotenie kvality 

života v súvislosti s vykonávaním pomáhajúcej profesie. Slovenská verzia dotazníka pozostáva 

z dvoch faktorov a to ProQOL-CS (Zadosťučinenie z pomáhania) napr. „Schopnosť pomáhať 

ľuďom ma napĺňa spokojnosťou“ a ProQOL-STS (Sekundárny traumatický stres) napr. „Cítim 

sa tak, akoby som zažíval traumu niekoho, komu pomáham.“ . V pôvodnej verzii je aj faktor 

ProQOL-B (Vyhorenie), ktorý sme do analýz nezaradili z dôvodu, že Köverová (2018) 

potvrdila, že .PorQOL má len dvojfaktorovú štruktúru pozostávajú z faktorov: ProQOL-CS a 

ProQOL-STS. Úlohou respondenta je na 5 bodovej škále  (0 = nikdy, 5 = veľmi často) v 

položkách ohodnotiť, ako často v priebehu posledného mesiaca zažil uvedené. Vnútorná 

konzistencia položiek vo faktore zadosťučinenie z pomáhania dosiahla hodnotu 0,80 a 

sekundárny traumatický stres bola 0,85.  

https://www.employment.gov.sk/sk
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Maslachovej dotazník vyhorenia (MBI-HSS, Maslach Burnout Inventory, Maslach, Jackson, 

Leiter, 1996). Dotazník sa zameriava na subjektívne hodnotenie miery vyhorenia u pracovníkov 

pomáhajúcich profesií. Pozostáva z 22 položiek rozdelených do troch faktorov: emocionálne 

vyčerpanie MBI-EV (stav fyzického a psychického vyčerpania, napr. „Na konci pracovného 

dňa sa cítim na dne so silami.“), depersonalizácia MBI-D (necitlivosť voči klientom, napr. 

„Mám pocit, že s niektorými klientmi jednám ako s neosobnými vecami.“) a z faktoru osobné 

uspokojenie MBI-OU (nepriamy ukazovateľ vyhorenia v podobe miery osobného uspokojenia 

s pracovnou kompetenciou a pracovným výkonom, napr. „Som schopný/-á veľmi účinne 

vyriešiť problémy svojich klientov.“). Úlohou respondenta je na 6-bodovej škále (0 = nikdy, 6 

= denne) zakrúžkovať možnosť, ktorá ho najviac vystihuje. Pre výpočet skóre platí, že čím 

vyššie skóre tým vyššia miera meranej premennej v jednotlivých faktoroch. MBI-HSS meria v 

každej škále úroveň premennej v troch stupňoch – vysoký, mierny, nízky. Zaradenie do stupňa 

sa uskutočňuje prostredníctvom bodových intervalov. Pre faktor emocionálneho vyčerpania: 

nízky stupeň 0-16 bodov, mierny 17-26 a vysoký 27 a viac bodov; pre faktor depersonalizácie: 

nízky stupeň 0-6, stredný 7-12 a vysoký 13 a viac bodov; pre faktor osobné uspokojenie: nízky 

stupeň nad 39 bodov, mierny 32-38 a vysoký pod 31 bodov.  Vnútorná konzistencia pre faktor 

emocionálneho vyčerpania bola 0,86, pre faktor depersonalizácie 0,73 a pre faktor osobné 

uspokojenie 0,72.  

3. VÝSLEDKY 

V prezentovanom príspevku sa zaoberáme mierou prežívaného stresu, mierou ohrozenia 

sekundárnym stresom a syndrómom vyhorenia a respondentov. V závere overujeme vzťahy 

medzi skúmanými javmi. 

V prvom kroku bola overovaná miera prežívaného stresu a sekundárnej traumy. Priemerná 

úroveň vnímaného stresu bola 25,9 (SD = 5,25). Priemerná úroveň emocionálneho vyčerpania 

posudzovaná MBI dotazníkom MBI-EV bola 19,98 (SD = 11,27), priemerná hodnota 

depersonalizácie, MBI-D bola 4,94 (SD = 4,7) a priemerná hodnota osobného uspokojenia bola 

MBI-OU 34,36 (SD=7,6). Celková priemerná hodnota vyhorenia 38,56 (SD=17,8). Priemerná 

hodnota sekundárnej traumy 21,57 (SD = 5). 

Následne sme zisťovali koľko percent pomáhajúcich pracovníkov je ohrozených zvýšeným 

dopadom negatívnych dôsledkov plynúcich z pomáhania. Konkrétne sme zisťovali, koľko ľudí 

v našom súbore vníma zvýšený stres, vykazuje symptómy sekundárnej traumy a vyhorenia. Na 

základe odpovedí na odpoveďovej škále 1-5 sme pomáhajúcich pracovníkov rozdelili na tých, 

ktorí vykazujú znížené riziko ohrozenia stresom a sekundárnou traumou (odpoveď na škále 1 

a 2), a tých, ktorí vykazujú symptómy sekundárnej traumy a stresu (odpoveď 3,4,5). Ako 

môžeme vidieť v tab. 1, pomáhajúci pracovníci sú ohrozovaní najmä dopadom zvýšeného 

stresu. Konkrétne až 87% (646) respondentov vníma zvýšenú mieru stresu v období posledného 

mesiaca. Pri analýze položiek dominovali vyjadrenia ako: „Za posledný mesiac som sa cítil 

vystresovaný.“ alebo „Za posledný mesiac som zistil, že nedokážem zvládať všetky veci, ktoré 

musím urobiť.“. Pracovníci so zvýšeným stresom sú najmä ošetrovatelia (N = 218) a sociálni 

pracovníci (N = 169). Majú viac ako 10 rokov praxe (N = 348) a priemerne pracujú s klientom 

viac ako 28 hodín týždenne (N = 526).  

Pre porovnanie, len 10% (76) respondentov vykazuje symptómy sekundárneho traumatického 

stresu. Ide najmä o tých zamestnancov, ktorí majú prax do 10 rokov (N = 28) a pracujú na 

pozícii ošetrovateľa (N = 34) alebo vychováva (N=18). V priemere s klientom strávia viac ako 

28 hodín týždenne (N = 39). Na druhej strane až 94% (694) oslovených pomáhajúcich 

pracovníkov uviedlo zvýšenú mieru zadosťučinenia z pomáhania v podobe: „Schopnosť 

pomáhať druhým ma napĺňa spokojnosťou.“  
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Tab. 1.  

Miera ohrozenia stresom a sekundárnym traumatickým stresom u pracovníkov v sociálnej 

oblasti 

 Znížená úroveň Zvýšená úroveň 

Vnímaný stres 13% (93) 87% (646) 

Sekundárny traumatický stres 90% (666) 10% (73) 

Zadosťučinenie z pomáhania 6% (45) 94% (694) 

 

V prípade vyhorenia boli respondenti rozdelení do troch skupín, tak ako to opisujeme v časti 

nástroje merania. Ako môžeme vidieť v tab. 2, pomáhajúci pracovníci sú najviac ohrozovaní 

emocionálnym vyčerpaním z pomáhania 27% (198) respondentov. Dominovali položky ako: 

„Mám pocit, že plním úlohy tak svedomito, že ma to vyčerpáva.“ alebo „Na konci dňa sa cítim 

na dne so silami.“. Sú to najmä ošetrovatelia a zdravotnícky personál (N = 100), s praxou nad 

10 rokov (N = 124) a priemerom hodín strávených s klientom za týždeň nad 28 (N = 123). 

Prejavy depersonalizácie sa objavili len u 7% oslovených. Boli to najmä vychovávatelia (N = 

17) a sociálni pracovníci (N = 20), s praxou nad 10 rokov (N = 30) a v kontakte s klientom nad 

28 hodín týždenne (N = 32). Ich priemerný vek bol nižší M = 40, 96 (SD = 10,11) v porovnaní 

s priemerným vekom celej populácie.   

 

Tab. 2. 

Miera ohrozenia vyhorením u pracovníkov v sociálnej oblasti 

 Nízke Mierne Vysoké 

Emocionálne vyčerpanie 46% (341) 28% (206) 27% (198) 

Depersonalizácia 74% (550) 19% (138) 8% (56) 

Osobné uspokojenie 39% (289) 31% (232) 30% (224) 

  

4. DISKUSIA 

Výsledky potvrdili, že pomáhajúci pracovníci sú ohrození rizikom dopadu vykonávania 

pomáhajúcej profesie. Dopad negatívnych dôsledkov z pomáhania sa ukázal u ošetrovateľ 

a vychovávateľov, ktorí sú v každodennom priamom kontakte s klientmi sociálnych zariadení 

a služieb. Intenzívne pracujú s klientom viac ako 28 hodín týždenne a ich priemerný vek je 

vyšší, nad 43 rokov.  

Konkrétne až 87% pomáhajúcich pracovníkov vníma zvýšený stres, avšak len 10% 

respondentov vykazuje symptómy sekundárneho traumatického stresu. Boli to najmä 

ošetrovatelia a vychovávatelia. Sekundárnu traumu zažívajú tí respondenti, ktorí pracujú s 

klientelou, ktorá vyhľadala pomoc, alebo vyžaduje starostlivosť v dôsledku traumatizujúcej 
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životnej udalosti. Figley (2002) objasňuje, že pomáhajúci pracovníci majú tendenciu prehliadať 

svoje vlastné potreby, pretože sa zameriavajú na potreby klientov. 

Z hľadiska ohrozenia syndrómom vyhorenia, pomáhajúci pracovníci majú symptómy najmä 

emocionálneho vyčerpania a to u 27% respondentov. V tejto súvislosti Maslach et el. (2001) 

upozorňuje na procesuálny priebeh a nástup syndrómu vyhorenia. Procesuálny charakter 

spočíva v narastaní intenzity jednotlivých zložiek vyhorenia od najnižšej úrovne po najvyššiu. 

Emocionálne vyčerpanie sa prejavuje najmä v počiatočný fázach procesu, nasledujú ho prejavy 

depersonalizácie (Kebza, Šolcová, 2008). Chermiss (1990) objasňuje, že dlhodobé pôsobenie 

stresu a neschopnosť vyrovnať sa s nadmernou pracovnou záťažou vedie k zmene psychického 

stavu jedinca. Tým dochádza k oneskorenej aktivizácii obranných mechanizmov a stratégií 

zvládania záťažových situácií, čo je dôvodom postupného nástupu prejavov syndrómu 

vyhorenia.  

Starostlivosť o seba môže fungovať ako faktor eliminujúci negatívne dopady dôsledkov 

pomáhajúcich profesií. Figley (2002) vo svojej štúdii skúmal syndróm únavy zo súcitu u 

psychoterapeutov, ktorí pracujú s chronickým ochorením. Autor popisuje únavu zo súcitu 

prostredníctvom multifaktoriálneho modelu, ktorý kladie dôraz na hodnotu starostlivosti, 

empatie a emocionálnej investície do pomoci pri utrpení. Tento model naznačuje, že schopnosť 

obmedzenia stresu spolu s efektívnym manažmentom prípadového zaťaženia sú účinné 

spôsoby, ako sa vyhnúť únave zo súcitu. Tento model taktiež naznačuje, že pre obmedzenie 

stresu, potrebujú psychoterapeuti rozvíjať spôsoby ako sa citovo a fyzicky odpútať od práce. 

Zvyšovať svoje kompetencie v oblasti starostlivosti o seba, aby dosiahli regeneráciu. Pre 

porovnanie, Smith (2015) zameral svoj výskum na zistenie vzťahu medzi vykonávanou 

starostlivosťou o seba a schopnosťou vyrovnávania sa so stresom u študentov sociálnej práce. 

Zistil prioritné zameranie sa študentov na spirituálnu oblasť starostlivosti o seba, ktorá spočíva 

v aktivitách ako: urobiť si čas pre duchovné zamyslenie, tráviť čas v kostole alebo synagóge, 

meditácie alebo modlitba a čítanie inšpiratívne literatúry alebo počúvanie inšpirujúcej hudby. 

Autor tento výsledok zdôvodnil tým, že študenti sa pripravujú na výkon v oblasti sociálnej práce 

a týmto spôsobom sa vyrovnávajú so stresom. Po spirituálnej starostlivosti o seba sa študenti 

zameriavajú na fyzickú starostlivosť o seba a následne na emocionálnu oblasť starostlivosti o 

seba.  

5. ZÁVER 

Odborníci v pomáhajúcich profesiách vstupujú do praxe s vnútorným presvedčením, že môžu 

svojou prácou prispieť k pozitívnej zmene života svojich klientov. Očakávajú, že ich táto práca 

naplní a práve vtedy často nastáva problém. Pracovné požiadavky a veľakrát pomalé pokroky 

s klientmi v práci môžu namiesto toho viesť k únave zo súcitu. Téma rizika emocionálneho 

vyčerpania sa prvý krát objavila v súvislosti so syndrómom vyhorenia u zdravotných sestier. 

Predstavuje kumulatívny proces spôsobený neustálym a intenzívnym kontaktom s klientom. 

Začína sa určitým nepohodlím v oblasti súcitu, pokračuje únavou zo stresu a nakoniec končí 

úplným vyčerpaním. V tomto bode je už narušená schopnosť vyrovnať sa s nadmernou záťažou 

a návratu k pôvodnému stavu. (Berry et al. 2012)  

Starostlivosť o seba môže fungovať ako faktor eliminujúci negatívne dopady dôsledkov 

pomáhajúcich profesií, ev. negatívnych javov v práci ako takých. Viaceré štúdie potvrdzujú 

reálne súvislosti medzi realizovanými aktivitami v oblasti starostlivosti o seba a negatívnymi 

javmi v práci.  
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SUBJEKTÍVNA POHODA NEZAMESTNANÝCH ABSOLVENTOV 

VYSOKÝCH ŠKÔL V KONTEXTE SUBJEKTÍVNEJ CHUDOBY, 

DĹŽKY NEZAMESTNANOSTI, PREDOŠLÝCH PRACOVNÝCH 

SKÚSENOSTÍ A RODU 

 

SUBJECTIVE WELL-BEING OF UNEMPLOYED UNIVERSITY 

GRADUATES IN THE CONTEXT OF SUBJECTIVE POVERTY, 

LENGTH OF UNEMPLOYMENT, PREVIOUS WORK EXPERIENCE 

AND GENDER 

 

Eva HRUŠČOVÁ, Monika KAČMÁROVÁ, Jaroslava BABJÁKOVÁ 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá subjektívnou pohodou nezamestnaných absolventov vysokých škôl 

v kontexte subjektívnej chudoby, dĺžky nezamestnanosti, predošlých pracovných skúseností a rodu. 

Cieľom štúdie je zistenie rozdielov v subjektívnej pohode (pozitívne emócie, negatívne emócie, životná 

spokojnosť) u nezamestnaných absolventov vysokých škôl vzhľadom na hodnotenie miery  ich 

subjektívnej chudoby, dĺžku nezamestnanosti, predchádzajúce pracovné skúsenosti a rod. Výskumný 

súbor tvorilo 162 nezamestnaných absolventov vysokých škôl na Slovensku (111 žien, 51 mužov, 

priemerný vek M = 25.04, SD = 1.40) evidovaných ako uchádzačov o zamestnanie v Prešovskom 

a Košickom kraji. Ako výskumné nástroje boli použité: Škála habituálnej subjektívnej pohody (Džuka 

& Dalbert, 2002), Škála spokojnosti so životom (Dalbert, 1992).  Zisťovaná bola tiež dĺžka 

nezamestnanosti, predošlé pracovné skúsenosti, subjektívna chudoba a rod. Pri štatistickej analýze bola 

použitá MANOVA. Výsledky štúdie potvrdili v rámci prežívania pozitívnych emócií hlavný efekt 

predchádzajúcich pracovných skúseností. Pri prežívaní negatívnych emócií a tiež pri životnej 

spokojnosti bola zistená významná interakcia rodu, predchádzajúcich pracovných skúseností 

a subjektívnej chudoby. Nebol potvrdený efekt dĺžky nezamestnanosti na subjektívnu pohodu. 

Kľúčové slová: subjektívna pohoda, subjektívna chudoba, nezamestnaní absolventi 

 

Abstract: The study is focused on subjective well-being of unemployed university graduates in the 

context of subjective poverty, length of unemployment, previous work experience and gender. The aim 

of the study is to find out differences in subjective well-being, positive emotions, negative emotions and 

life satisfaction, in unemployed university graduates due to their subjective poverty, length of 

unemployment, previous work experience and gender. The research sample consisted of 162 

unemployed university graduates in Slovakia (111 women, 51 men, average age M = 25.04, SD = 1.40) 

registered as jobseekers in the Prešov and Košice regions. In the study were used research tools: The 

Scale of Habitual Subjective Well-Being (Džuka & Dalbert, 2002), Satisfaction with Life Scale (Dalbert, 

1992). The length of unemployment, previous work experience, subjective poverty and gender were also 

found out. MANOVA was used in statistical analysis. The results of the study confirmed the main effect 

of previous work experience in experiencing positive emotions. In the experiencing of negative emotions 

as well as in life satisfaction was found out significant interaction among gender, previous work 

experience and subjective poverty. The results of study did not confirm effect of length of 

unemployment on subjective well-being. 

Key words: subjective well-being, subjective poverty, unemployed graduates  
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Nezamestnanosť mladých ľudí predstavuje vzrastajúci problém najmä v industrializovaných 

krajinách. V januári 2018 bolo v 28 členských štátoch EÚ nezamestnaných 3,646 milióna 

mladých ľudí, ktorí majú menej ako 25 rokov. Celková miera nezamestnanosti mladých ľudí 

bola v januári 2018 16,1% v porovnaní s 17,6% mierou nezamestnanosti v januári 2017 

(Eurostat, 2018). V januári 2018 tvorili nezamestnaní mladí ľudia do 29 rokov 24,4% z 

celkového počtu nezamestnaných ľudí na Slovensku (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, 

[ÚPSVaR], n.d.). Podľa zákona č. 5/2004 Z. z. (ÚPSVaR, n.d.) o službách zamestnanosti v 

znení neskorších predpisov sa za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie považuje občan 

mladší ako 25 rokov, ktorý ukončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred 

menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie. Autori zastávajú 

rôzne názory ku kategorizácii nezamestnanosti podľa jej dĺžky. Singleton (2017) rozdeľuje 

nezamestnanosť na: krátkodobú (do 3 mesiacov), strednodobú (3-12 mesiacov), dlhodobú (12 

mesiacov a viac); Hammarstromová a Janlert (2002) a Šolcová a Kebza (2001) sa prikláňajú k 

názoru, že dlhodobo nezamestnané sú osoby evidované ako uchádzači o zamestnanie dlhšie ako 

6 mesiacov. Kleinová (2000) použila vo svojom výskume rozdelenie na krátkodobo 

nezamestnaných (do 6 mesiacov) a dlhodobo nezamestnaných (nad 6 mesiacov). Džuka a 

Dalbertová (2002) rozdelili vo výskume participantov na krátkodobo nezamestnaných (1-7 

mesiacov) a dlhodobo nezamestnaných (viac ako 12 mesiacov). V nami realizovanom výskume 

budeme za krátkodobo nezamestnaných považovať ľudí, ktorí sú nezamestnaní do 6 mesiacov, 

dlhodobo nezamestnaní nad 6 mesiacov. 

Podľa Dienera (1984) je subjektívna pohoda definovaná tým ako jednotlivec prežíva a hodnotí 

život v pozitívnom zmysle (v porovnaní s negatívnym) a pozostáva z dvoch hlavných 

komponentov: kognitívny – kognitívne hodnotenie spokojnosti s vlastným životom (life 

satisfaction) a emocionálny – pozitívne a negatívne emócie. Nezamestnanosť je mladými 

ľuďmi prežívaná najmä ako negatívna skúsenosť, keďže u nezamestnanej mládeže dochádza k 

zníženiu subjektívnej pohody, celkovej kvality života, zvýšeniu distresu, úzkosti a depresie 

(Bačiková-Šlešková, 2007; Cassidy & Wright, 2008; Džuka, 2001; Hultman & Hemlin, 2008; 

Reneflot & Evensen, 2014; Sharma, 2012). Predošlé štúdie potvrdili dôležitosť zaradenia 

sociodemografických premenných do skúmania prežívania nezamestnaných mladých ľudí: 

materiálna a ekonomická deprivácia – oblečenie, jedlo, rekreačné aktivity, zábava 

obmedzovaná z dôvodu nedostatku peňazí (Adamovič, Kleinová, & Vonkomerová, 1995; 

Džuka, 2001; Hammer, 2000); predošlé pracovné skúsenosti a dĺžka nezamestnanosti (Džuka 

& Dalbert, 2002; Kleinová, 2000; McKee-Ryan et al., 2005); situácia nezamestnanosti v krajine 

(Julkunen, 2001). Štúdia Džuku a Dalbertovej (2002), ktorá skúmala subjektívnu pohodu u 

krátkodobo a dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí na Slovensku preukázala, že dlhodobo 

nezamestnané ženy boli signifikantne nespokojnejšie so svojím životom ako dlhodobo 

nezamestnaní muži. Mladé ženy, ktoré boli dlhodobo nezamestnané (viac ako 12 mesiacov) a 

nezamestnané osoby, ktoré hodnotili vlastnú finančnú situáciu ako horšiu v porovnaní s 

ostatnými boli menej spokojné so svojím životom. Príjem osoby je signifikantným prediktorom 

subjektívnej pohody len v extrémnych prípadoch chudoby, avšak v situácii, keď si osoba vie 

príjmom pokryť základné potreby (strava, bývanie a pod.), príjem nie je natoľko významným 

faktorom (Diener, 1984). V štúdií Groba (1995) finančné problémy znižovali subjektívnu 

pohodu osôb. Osoby s finančnými problémami mali negatívnejší prístup k životu a prežívali 

viac problémov v porovnaní s ľuďmi bez finančných ťažkostí. Rovnako v štúdií Babjákovej, 
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Hruščovej, Adamkoviča, Šablatúrovej a Kravcovej (2017) boli osobná finančná situácia a 

zdravie potvrdené ako prediktory pozitívnych a negatívnych emócií na slovenskom 

výskumnom súbore. Subjektívny finančný stres (McKee-Ryan et al., 2005) a považovanie 

vlastnej finančnej situácie ako horšej v porovnaní s ostatnými (Džuka & Dalbert, 2002) je u 

nezamestnaných silným prediktorom subjektívnej pohody (nižšia spokojnosť so životom, 

častejšie prežívanie negatívnych emócií a zriedkavejšie prežívanie pozitívnych emócií). 

Výsledky štúdie realizovanej na výskumnom súbore nezamestnanej mládeže severoeurópskych 

krajín preukázali, že nezamestnané mladé ženy prežívali vyššiu finančnú závislosť, vyššiu 

mieru straty sebavedomia, väčšiu izoláciu a prejavilo sa u nich viac problémov psychického 

zdravia (napr. depresia, úzkosť) ako u nezamestnaných mladých mužov, s výnimkou Islandu 

(Bjarnasona & Sigurdardottirb, 2003; Hammer, 2000). Prežívanie nezamestnanosti s častejšími 

príznakmi depresie bolo podobne ako u nezamestnaných mladých žien v krajinách severnej 

Európy preukázané aj u nezamestnaných absolventiek stredných škôl na Slovensku (Kleinová, 

2000; Schraggeová & Mesárošová, 1993). Nezamestnané dievčatá vykazujú nízku mieru 

optimizmu, viac si uvedomujú problémy a častejšie prežívajú starosti kvôli blízkym ľuďom v 

rámci rodiny, povolaniu a zdraviu.  

Cieľom štúdie je zistenie rozdielov v subjektívnej pohode (pozitívne emócie, negatívne emócie, 

životná spokojnosť) u nezamestnaných absolventov vysokých škôl vzhľadom na  hodnotenie 

miery ich subjektívnej chudoby, dĺžku nezamestnanosti, predchádzajúce pracovné skúsenosti 

a rod. 

2. METÓDY 

2.1. Výskumný súbor a postup zberu údajov 

Do výskumného súboru boli zaradení respondenti, ktorí spĺňali nasledovné kritéria: 

respondent musel byť absolventom vysokej školy na Slovensku a od ukončenia štúdia nezískal 

svoje prvé pravidelné platené zamestnanie a v súčasnosti nepracoval na dohodu alebo „na 

čierno“; respondent bol vo veku do 30 rokov. Do výskumného súboru boli zaradení absolventi 

vysokých škôl na Slovensku evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na ÚPSVaR 

v Prešovskom a Košickom kraji, keďže v týchto krajoch je dlhodobo najvyššia miera 

nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku. Zároveň boli do výskumného súboru zaradení len 

absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia, keďže podľa štatistík je oveľa viac 

absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v porovnaní s počtom absolventov prvého 

stupňa štúdia. Po aplikovaní kritérií výberu, pôvodný výskumný súbor tvorilo 193 

nezamestnaných absolventov vysokých škôl v Prešovskom a Košickom kraji, evidovaných na 

ÚPSVaR ako uchádzačov o zamestnanie. V rámci  štatistického spracovania dát (vylúčenie 

chýbajúcich údajov s použitím metódy EM a vylúčenie “outliers”) finálny výskumný súbor 

tvorilo 162 respondentov, vo veku 23-29 rokov (M = 25.04, SD = 1.40). Pre potreby 

štatistického spracovania údajov sme respondentov rozdelili na dve skupiny – tí, ktorí majú 

predošlé pracovné skúsenosti, ktoré nadobudli počas štúdia (práca na dohodu o vykonaní práce, 

brigády) a respondenti bez predošlých pracovných skúseností. Podľa dĺžky nezamestnanosti 

sme rozdelili výskumný súbor na krátkodobo nezamestnaných (do 6 mesiacov) a dlhodobo 

nezamestnaných (nad 6 mesiacov). Respondentov sme zároveň rozdelili na subjektívne 

chudobných a subjektívne nechudobných na základe odpovede na otázku: “Dá sa vyžiť z toho, 

v akej ekonomickej situácii sa nachádzate?“ (Eurostat, n.d.; Nygård, Härtull, Wentjärvi & 

Jungerstam, 2017). Sociodemografické charakteristiky výskumného súboru sú uvedené v 
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tabuľke 1. Zber údajov bol realizovaný v máji-decembri 2017. Testová batéria bola 

administrovaná v tlačenej podobe prostredníctvom výskumníka alebo prostredníctvom 

pracovníkov ÚPSVaR. Účasť respondentov na výskume bola dobrovoľná a anonymná. 

 

Tab. 1 

Sociodemografické charakteristiky výskumného súboru (N=162)  

       Charakteristiky n % 

Rod    

   Muži  51 31.5 

   Ženy 111 68.5 

Chudoba   

   Subjektívne chudobní 139 85.8 

   Subjektívne nechudobní 23 14.2 

Rok ukončenia vysokej školy   

    2016 112 69.1 

    Iný 50 30.9 

Mám predošlé pracovné skúsenosti, ktoré som 

nadobudol počas štúdia 
  

    Áno 61 37.7 

    Nie 101 62.3 

Dĺžka nezamestnanosti v kategórií   

  Krátkodobo nezamestnaní  

  (menej ako 6 mesiacov) 
116 71.6 

  Dlhodobo nezamestnaní (viac ako 6 mesiacov) 46 28.4 

Poznámka: n – počet osôb v skupine 
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2.2. Výskumné nástroje 

Subjektívna pohoda. Pre účely skúmania subjektívnej pohody na výskumnom súbore 

nezamestnaných absolventov na Slovensku bola použitá Škála emocionálnej habituálnej 

subjektívnej pohody, ktorej autormi sú Džuka a Dalbertová (2002). Škála pozostáva z dvoch 

subškál, ktoré merajú emocionálne komponenty subjektívnej pohody. Celkovo obsahuje 10 

položiek, ktoré predstavujú pozitívne a negatívne emócie a telesné pocity. Škálu na meranie 

pozitívneho prežívania tvoria 4 položky (pôžitok, telesná sviežosť, radosť, šťastie) a škála na 

meranie negatívneho prežívania pozostáva zo 6 položiek (hnev, pocit viny, hanba, strach, 

bolesť, smútok). Osoby určujú frekvenciu výskytu danej emócie alebo telesného pocitu na 6-

stupňovej škále s odpoveďovým formátom: „takmer vždy“, „veľmi často“, „často“, „občas“, 

„málokedy“, „takmer nikdy“ (napríklad položka č.1: „Ako často prežívate hnev?“). Test 

vnútornej konzistencie (Džuka & Dalbert, 2002) poukázal na dostatočnú reliabilitu nástroja 

(pozitívne emócie α = .71, negatívne emócie α = .71). V nami realizovanom výskume bola 

hodnota reliability pre škálu pozitívne emócie α = .79 a pre negatívne emócie α = .87. 

Spokojnosť so životom. Škála celkovej životnej spokojnosti „Skala Allgemeine 

Lebenszufriedenheit“ je jednou z dvoch škál pôvodného nástroja „Die Habituelle Subjektive 

Wohlbefindensskala“. Autorkou škály je Dalbertová, pozostáva zo 7 položiek (odpoveďová 

škála 1 – 6: 1 – úplne nesúhlasím, 6 – úplne súhlasím, príklad položky č.1: „Môj život by mohol 

byť sotva šťastnejší ako je“). Škála meria kognitívny komponent subjektívnej pohody a autorka 

uvádza dostatočné hodnoty reliability α = .88 (Dalbert, 1992). V nami realizovanom výskume 

bola hodnota reliability α = .87. 

Sociodemografické premenné. Prvú časť testovej batérie tvorili otázky zisťujúce demografické 

údaje o respondentoch: rod, vek, dĺžka nezamestnanosti (v mesiacoch), predošlé pracovné 

skúsenosti (áno/nie), subjektívna chudoba. Nygård et al. (2017, p. 688) tvrdí: „...subjektívna 

chudoba predstavuje dichotomickú premennú na základe subjektívneho hodnotenia vlastnej 

ekonomickej situácie.“ V nami realizovanom výskume, sme zisťovali subjektívnu chudobu 

nezamestnaných absolventov prostredníctvom otázky: „Dá sa vyžiť z toho, v akej ekonomickej 

situácii sa nachádzate?“ s možnosťami odpovede: 1 – s veľkými ťažkosťami, 2 – s ťažkosťami, 

3 – s určitými ťažkosťami, 4 – pomerne ľahko, 5 – ľahko, 6 – veľmi ľahko. Následne sme 

odpovede dichotomizovali: respondentov, ktorí odpovedali s využitím odpovedí 1, 2, 3 sme 

zaradili do skupiny subjektívne chudobní a respondentov, ktorí odpovedali pomocou odpovedí 

4, 5, 6 sme zaradili do skupiny subjektívne nechudobní.  

2.3. Štatistické spracovanie údajov 

Zozbierané dáta sme spracovali pomocou štatistického programu SPSS 22.0. 

Deskriptívnu štatistiku sme použili na opis výskumného súboru. Cronbachova alfa bola použitá 

na overenie reliability jednotlivých škál použitých vo výskume. Normalitu rozloženie údajov 

sme overili pomocou koeficientu šikmosti. Pre overenie cieľa práce bola použitá MANOVA a 

jednofaktorová ANOVA.  
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3. VÝSLEDKY 

V tabuľke 2 uvádzame deskriptívnu analýzu skúmaných premenných.  

 

Tab. 2 

Deskriptívna analýza skúmaných premenných  

 M SD Min Max Skew 

Negatívne emócie 15.19 4.64   6 28  .324 

Pozitívne emócie 15.90 3.56   6 24 -.005 

Spokojnosť so životom 27.04 6.97 12 42  .107 

Poznámka: M – priemer; SD – štandardná odchýlka, Min – minimálne skóre v škále, Max – maximálne 

skóre v škále, Skew – hodnota skewness  

Za účelom overenia hlavného cieľa práce bola pre výpočet použitá MANOVA. Výsledky 

výpočtu uvádzame v tabuľke 3. Na základe multivariačného testu MANOVA sme zistili 

signifikantný hlavný efekt predchádzajúcich pracovných skúseností pri pozitívnych emóciách 

(Partial Π2 = .067) a interakciu rodu, predchádzajúcich pracovných skúsenosti a subjektívnej 

chudoby pri negatívnych emóciách a spokojnosti so životom (Partial Π2 = .054). Hodnoty 

Leveneho testu pre všetky tri závislé premenné dosahovali hodnoty vyššie ako .05. Neboli 

zistené žiadne ďalšie štatisticky významné interakcie. 
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Tab. 3: 1 

Multivariačná a univariačná analýza pre subjektívnu pohodu (pozitívne emócie, negatívne emócie, spokojnosť so životom) 2 

                                                                                                                                                Univariate 

  

Zdroj 

Mutivariate pozitívne emócie negatívne emócie životná spokojnosť 

Fa p Π2 Fb p Π2 Fb p Π2 Fb p Π2 

Rod .775 .510 .016 1.191 .277 .008 .257 .613 .002 .048 .826 .000 

Dĺžka nezamestnanosti .762 .517 .016 1.297 .257 .009 1.666 .199 .011 1.659 .200 .011 

Predchádzajúce pracovné skúsenosti 3.487 .017 .067 6.895 .010 .045 .389 .534 .003 .942 .333 .006 

Subjektívna chudoba .917 .434 .019 .719 .398 .005 .885 .348 .006 .003 .958 .000 

Rod x Dĺžka nezamestnanosti 1.175 .322 .024 2.389 .124 .016 .103 .749 .001 .429 .514 .003 

Rod x Predchádzajúce pracovné skúsenosti 2.424 .068 .048 .660 .418 .004 7.233 .008 .047 1.695 .195 .011 

Rod x Subjektívna chudoba 1.913 .130 .038 1.070 .303 .007 2.101 .149 .014 .253 .616 .002 

Dĺžka nezamestnanosti x Predchádzajúce pracovné skúsenosti .371 .774 .008 

 

1.025 .313 .007 .032 .858 .000 .141 .708 .001 

Dĺžka nezamestnanosti x Subjektívna chudoba 1.139 .336 .023 .244 .622 .002 2.989 .086 .020 .097 .756 .001 

Predchádzajúce pracovné skúsenosti x Subjektívna chudoba 1.932 .127 .038 3.639 .058 .024 .140 .708 .001 1.562 .213 .011 
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                                                                                    Univariate 

 

Zdroj 

Mutivariate pozitívne emócie negatívne emócie životná spokojnosť 

Fa p Π2 Fb p Π2 Fb p  Fb p Π2 

Rod x Dĺžka nezamestnanosti x Predchádzajúce 

pracovné skúsenosti 

1.209 .309 .024 .190 .664 .001 3.496 .063 .023 .852 .358 .006 

Rod x Dĺžka nezamestnanosti x Subjektívna chudoba .944 .421 .019 2.631 .107 .018 .592 .443 .004 1.769 .186 .012 

Rod x Predchádzajúce pracovné skúsenosti x 

Subjektívna chudoba 

2.743 .045 .054 .466 .496 .003 5.067 .026 .033 5.769 .018 .038 

Dĺžka nezamestnanosti x Predchádzajúce pracovné 

skúsenosti x Subjektívna chudoba 

.635 .594 .013 1.610 .207 .011 .015 .901 .000 .119 .731 .001 

Rod x Dĺžka nezamestnanosti x Predchádzajúce 

pracovné skúsenosti x Subjektívna chudoba 

. . . . .000 . . . .000 . . .000 

Poznámka: Multivariate F ratio zodpovedá Pillai´s statistic, aMultivariate df = 3, bUnivariate df = 13 
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V rámci prežívania pozitívnych emócií sme vo výpočte MANOVA zistili signifikantný hlavný 

efekt predošlých pracovných skúseností (F = 3.487, p = .017). Pomocou jednofaktorovej 

ANOVA boli potvrdené rozdiely (F = 5.985, p = .016) kde nezamestnaní absolventi vysokých 

škôl s predošlými pracovnými skúsenosťami častejšie prežívali pozitívne emócie (M = 16.77, 

SD = 3.37) v porovnaní s absolventmi bez pracovných skúseností (M = 15.38, SD = 3.60). 

3.1. Negatívne emócie: ženy, predchádzajúce pracovné skúsenosti, chudoba 

Na základe výsledkov ANOVA sme nezistili štatisticky významné rozdiely v prežívaní 

negatívnych emócií medzi chudobnými ženami, ktoré mali a ktoré nemali predchádzajúce 

pracovné skúsenosti (F = .062, p = .804), ani rozdiely medzi nechudobnými ženami s a bez 

predchádzajúcich pracovných skúseností (F = 2.250, p = .162).  Porovnaním chudobných (M = 

15.94, SD = 4.65) a nechudobných žien (M = 11.25, SD = 5.28) so skúsenosťami sme zistili 

štatisticky významný rozdiel v prežívaní negatívnych emócií (F = 6.313, p = .016), kde 

chudobné ženy s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami prežívali vyššiu mieru 

negatívnych emócií ako nechudobné ženy s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami. 

Rozdiel v prežívaní negatívnych emócií sa neprejavil pri porovnaní chudobných žien bez 

skúseností a nechudobných žien bez skúseností (F = .303, p = .584). 

3.2. Negatívne emócie: muži, predchádzajúce pracovné skúsenosti, chudoba 

Štatisticky významný rozdiel sa prejavil u mužov, ktorí boli nechudobní vzhľadom na ich 

predchádzajúce pracovné skúsenosti (F = 5.898, p = .041). Nechudobní muži s 

predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami skórovali vyššie v prežívaní negatívnych emócii  

(M = 20.00, SD = 4.36) ako nechudobní muži bez predchádzajúcich pracovných skúseností (M 

= 13.57, SD = 3.64). Rozdiely neboli signifikantné medzi chudobnými mužmi s a bez 

predchádzajúcich pracovných skúseností (F = .168, p = .684). Boli zistené rozdiely (F = 4.908, 

p = .042) medzi chudobnými mužmi so skúsenosťami (M = 14.07, SD = 4.22) a nechudobnými 

mužmi s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami (M = 20.00, SD = 4.36), pričom 

nechudobní muži so skúsenosťami skórovali vyššie v prežívaní negatívnych emócii. Medzi 

chudobnými a nechudobnými mužmi bez predchádzajúcich pracovných skúseností neboli 

zistené štatisticky významné rozdiely v prežívaní negatívnych emócií (F = .00, p = .984).   

3.3. Spokojnosť so životom: ženy, predchádzajúce pracovné skúsenosti, chudoba 

V rámci spokojnosti so životom sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel medzi 

nechudobnými ženami (F = 7.149, p = .022), pričom prežívanie vyššej spokojnosti so životom 

sa prejavilo u žien s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami (M = 34.50, SD = 7.48) ako 

u tých bez predchádzajúcich pracovných skúseností (M = 24.00, SD = 5.70).                       U 

chudobných žien bez a s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami sme nezaznamenali 

štatisticky významný rozdiel (F = 2.487, p = .118) v spokojnosti so životom. Chudobné a 

nechudobné ženy bez pracovných skúsenosti sa nelíšili v prežívaní spokojnosti so životom     (F 

= .958, p = .331). Rozdiely v spokojnosti so životom sa prejavili (F = 12.671, p = .001) medzi 

chudobnými (M = 24.77, SD = 6.86) a nechudobnými (M = 34.50, SD = 7.48) ženami s 

predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami. 
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3.4. Spokojnosť so životom: muži, predchádzajúce pracovné skúsenosti, chudoba 

U mužov v rámci spokojnosti so životom vzhľadom na predchádzajúce pracovné skúsenosti sa 

neprejavili rozdiely ani medzi chudobnými (F = .334, p = .567) ani medzi nechudobnými 

mužmi (F = .052, p = .826). Podobne porovnaním chudobných a nechudobných mužov so 

skúsenosťami sme nezistili rozdiely v spokojnosti so životom (F = .839, p = .373) a tiež tieto 

rozdiely neboli signifikantné ani pri porovnaní chudobných a nechudobných mužov bez 

predchádzajúcich pracovných skúseností (F = .057, p = .812).   

4. DISKUSIA A ZÁVER 

Štúdia sa zaoberá rozdielmi v subjektívnej pohode  u nezamestnaných absolventov vysokých 

škôl v Prešovskom a Košickom kraji vzhľadom na sociodemografické premenné, konkrétne na 

hodnotenie miery ich subjektívnej chudoby, dĺžku nezamestnanosti, predchádzajúce pracovné 

skúsenosti a rod. Výsledky potvrdili signifikantný hlavný efekt predchádzajúcich pracovných 

skúseností pri prežívaní pozitívnych emócií a tiež interakciu rodu, predchádzajúcich 

pracovných skúseností a subjektívnej chudoby pri prežívaní negatívnych emócií a životnej 

spokojnosti. Výsledky štúdie potvrdili vyššiu mieru prežívania pozitívnych emócií u 

nezamestnaných absolventov vysokých škôl s predošlými pracovnými skúsenosťami ako u 

absolventov vysokých škôl bez predchádzajúcich pracovných skúseností. Na prežívaní nižšej 

miery pozitívnych emócii sa teda podieľa nielen horšia finančná situácia v porovnaní s 

ostatnými  (Džuka & Dalbert, 2002), ale ako z našich výsledkov vyplýva nedostatok resp. 

absencia predchádzajúcich pracovných skúseností u mladých nezamestnaných absolventov 

vysokých škôl. V rámci interakcie bola v nami realizovanej štúdií zaznamenaná vyššia miera 

negatívnych emócii u chudobných žien s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami ako u 

nechudobných žien so skúsenosťami. Chudoba žien s predchádzajúcimi pracovnými 

skúsenosťami sa tak podieľala na prežívaní vyššej miery negatívnych emócii, čo je v zhode so 

zistením Groba (1995) a Babjákovej et al. (2017). U nechudobných mužov s predchádzajúcimi 

pracovnými skúsenosťami bola prítomná vyššia miera negatívnych emócii ako u nechudobných 

mužov bez predchádzajúcich pracovných skúseností. Výsledky zároveň potvrdili vyššiu mieru 

spokojnosti so životom u nechudobných žien s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami 

ako u tých bez predchádzajúcich pracovných skúseností. Predošlé pracovné skúsenosti u 

nezamestnaných mužov môžu viesť k vyššej aktivite hľadania si práce, ktorá je považovaná za 

stresujúcu situáciu a súvisí so znížením subjektívnej pohody (častejšie prežívanie negatívnych 

emócií, menej časté prežívanie pozitívnych emócií a nižšia spokojnosť so životom) (Georgiou 

et al., 2012). Predošlé štúdie potvrdili negatívny vzťah medzi hľadaním si práce a subjektívnou 

pohodou, keďže ak si osoba intenzívne hľadá prácu, môže sa často stretnúť s odmietnutím, 

frustráciou a neistotou počas obdobia nezamestnanosti (McKee-Ryan et al., 2005). V prípade 

porovnania chudobných a nechudobných mužov s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami 

prežívali nechudobní muži viac negatívnych emócií, čo by mohlo ozrejmovať zistenie Dienera 

(1984), ktorý uvádza príjem osoby ako signifikantný prediktor subjektívnej pohody len v 

extrémnych prípadoch chudoby. Aj napriek faktu, že v nami realizovanej štúdií sa nezamestnaní 

absolventi vysokých škôl považovali za chudobných, nemuseli prežívať extrémnu chudobu. 

Grob (1995)  uvádza, že finančné ťažkosti znižujú subjektívnu pohodu, čo je v rozpore s naším 

zistením kedy vyššiu mieru negatívnych emócii prežívali práve nechudobní muži s 
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predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami, no zároveň jeho zistenie je v súlade s naším, že 

nechudobné ženy s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami prežívajú vyššiu mieru 

spokojnosti so životom ako chudobné ženy s predchádzajúcimi pracovnými skúsenosťami. 

Jedným z možných vysvetlení našich zistení môže byť aj skutočnosť zmeny statusu nášho 

výskumného súboru zo študentov na nezamestnaných absolventov, čo sa mohlo podieľať na ich 

horšej subjektívnej pohode. Iné štatistické významné rozdiely pri interakcii rodu, 

predchádzajúcich pracovných skúseností a subjektívnej chudoby neboli zistené. Dĺžka 

nezamestnanosti sa neprejavila ako signifikantná premenná pri vysvetľovaní subjektívnej 

pohody nezamestnaných mladých ľudí ani samostatne, ani v interakcii s inými premennými. Za  

možný limit nášho výskumu môžeme považovať skutočnosť, že údaje boli získavané z dvoch 

krajov na Slovensku (s najväčšou mierou nezamestnanosti absolventov vysokých škôl), a preto 

nadobudnuté zistenia platia len pre dané lokality a výsledky nemožno zovšeobecniť na 

nezamestnaných absolventov v rámci celého Slovenska. Z tohto dôvodu výskum odporúčame 

rozšíriť aj na ostatné kraje na Slovensku. Vzhľadom k výsledkom nášho výskumu je možné 

uvažovať, že respondenti z krajov s nižšou mierou nezamestnanosti, ktorí avšak neboli 

súčasťou nášho výskumného súboru, by mohli mať vyššiu šancu nájsť si zamestnanie. Vzťah 

nami skúmaných premenných by tak mohol byť slabší v krajoch s nižšou mierou 

nezamestnanosti, pretože títo respondenti by mohli získať viac predchádzajúcich pracovných 

skúseností  a prežívali nižšiu mieru subjektívnej chudoby. Premenné subjektívna chudoba a 

predchádzajúce pracovné skúseností boli v našom výskumnom súbore potvrdené ako 

významné, v zmysle hlavného efektu predchádzajúcich pracovných skúseností pri pozitívnych 

emóciách alebo ako interakcia rodu, predchádzajúcich pracovných skúseností a subjektívnej 

chudoby pri negatívnych emóciách a spokojnosti so životom. Zároveň pri zbere údajov v rámci 

niektorých ÚPSVaR nebola možná prítomnosť výskumníka a testová batéria bola 

administrovaná sprostredkovane prostredníctvom pracovníkov ÚPSVaR. Výskumník nemohol 

kontrolovať podmienky pri vypĺňaní testovej batérie a poskytnúť dodatočné vysvetlenie 

inštrukcií. Prínosom štúdie je najmä jej aktuálnosť nielen v celoslovenskom, ale aj 

celosvetovom kontexte a doplnenie psychologických poznatkov týkajúcich sa subjektívnej 

pohody a sociodemografických premenných u nezamestnaných mladých ľudí.  

 

  



173 

LITERATÚRA  

Adamovič, K., Kleinová, R., & Vonkomerová, R. (1995). Vzájomné pôsobenie    

psychologických činiteľov v prežívaní nezamestnanosti. Psychológia a 

patopsychológia   dieťaťa, 30, 132-134. 

Babjáková, J.,  Hruščová,  E., Adamkovič,  M., Šablatúrová,   N., & Kravcová,   M.  (2017). 

Socioekonomický  status,  sociometrický  status  a  subjektívna  pohoda.  PhD  existence 

2017: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o 

doktorandech, 235-240. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 

Bačiková-Šlešková, M., Van Dijk, J. P., Madarasova Geckova, A., Nagyová, Salonna, F., 

Reijneveld,  A. J., &  Grootholf,  J. W. (2007). The  impact of  unemployment on school 

leavers´ perception of health. Mediating effect of financial situation and social 

contacts? International Journal Public Health, 52, 180-187. 

Bjarnasona, T., & Sigurdardottirb, T. J. (2003). Psychological  distress during unemployment 

and  beyond: social  support  and  material  deprivation  among  youth  in  six  northern 

European countries. Social Science & Medicine, 56, 973-985. 

Cassidy, T.,  & Wright, L. (2008).  Graduate  employment  status  and  health:  A longitudinal 

         analysis of the transition from student. Social Psychology of Education, 11, 181-191. 

Dalbert,       C.     (1992).      HSWBS     -    Habituelle        subjektive      Wohlbefindensskala 

[Autorenbeschreibung;  Fragebogen][online].  In Leibniz-Zentrum  für  Psychologische 

Information  und  Dokumentation (ZPID)  (Hrsg.),  Elektronisches Testarchiv. 

Retrieved 13.3.2017 from https://www.zpid.de/Testarchiv 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575. 

Džuka, J. (2001). Psychosociálna a ekonomická potreba práce u nezamestnanej mládeže a 

subjektívna pohoda. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 36, 311-328. 

Džuka, J., & Dalbert, C. (2002). Mental health and personality of slovak unemployed 

adolescents: the impact of belief in a just world. Journal of Applied Social Psychology, 

32, 732-757. 

Eurostat. (n.d.). EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology –

economic strain. [online]. Retrieved 30. 3. 2018 from 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-

SILC)_methodology_-_economic_strain 

Eurostat. (2018). Unemployment statistics [online]. Retrieved 15.3.2018 from 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics 

https://www.zpid.de/Testarchiv
https://www.zpid.de/Testarchiv
http://ec.europa.eu/


174 

Georgiou, K., Nikolaou, I., Tomprou, M., & Rafailidou, M. (2012). The Role of Job Seekers' 

Individual Characteristics on Job Seeking Behavior and Psychological Well-Being. 

International Journal of Selection and Assessment, 20, 414-422. 

Grob, A. (1995). Subjective well-being and significant life-events  across the life  span. Swiss 

Journal of Psychology, 54, 3-18. 

Hammarstrom, A., & Janlert, U. (2002). Early  unemployment  can  contribute to adult health           

problems: results from a longitudinal study of schoolleavers. Journal of Epidemiology 

and Community Health, 56, 624-630. 

Hammer, T. (2000). Mental health and social exclusion among unemployed youth in 

Scandinavia. A comparative study. International Social Welfare, 9, 53-63. 

Hultman, B., & Hemlin, S. (2008). Self-rated quality of life among the young unemployed and 

the young in work in northern Sweden. Work, 30, 461-472. 

Julkunen, I. (2001). Coping and mental well-being among unemployed youth – A northern 

European perspective. Journal of Youth Studies, 4, 261-278. 

Kleinová, R. (2000). Prežívanie nezamestnanosti adolescentnými chlapcami a dievčatami. 

Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 35, 46-56. 

McKee-Ryan, F. M., Song, Z., Wanberg, C. R., & Kinicki, A. J. (2005). Psychological  and 

physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied 

Psychology, 90, 53-76. 

Nygård, M., Härtull, C., Wentjärvi, A., & Jungerstam, S. (2017). Poverty and old age in 

Scandinavia: a problem of gendered  injustice?  Evidence  from  the  GERDA  survey 

in Finland and Sweden. Social Indicators Research, 132, 681-698. 

Reneflot, A., & Evensen, M. (2014). Unemployment nad psychological distress among young 

adults in the Nordic countries: A review of the literature. International Journal of Social 

Welfare, 23, 3-15. 

Sharma, A. (2012). Well-being  of youth: impact of unemployment. Advances in Asian Social 

Science, 2, 539-544. 

Schraggeová, M., & Mesárošová, B. (1993). Vzťah potrieb, psychických stavov a sociálnej 

podpory u absolventov VŠ v období prechodu zo školy do zamestnania. Psychológia a 

patopsychológia dieťaťa, 28, 323-338. 

Singleton, C. (2017). Long-Term Unemployment and the Great Recession: Evidence from UK 

Stocks and Flows. Scottish Journal of Political Economy, 1-22. 

Šolcová, I., & Kebza, V. (2001). Nezaměstnanost a zdraví. Československá psychologie, 45, 

127-134. 



175 

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. (n.d). Nezamestnanosť absolventi – štatistiky. 

[online]. Retrieved 10.3.2018, from http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost- 

absolventi-statistiky/kopia-2015.html?page_id=620540 

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. (n.d.). Právne predpisy pre oblasť služieb 

zamestnanosti. [online]. Retrieved 10.3.2018, from http://www.upsvar.sk/pravne-

predpisy/pravne-predpisy-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13066 

 

Kontakt:  

Eva Hruščová, Monika Kačmárová, Jaroslava Babjáková 

Univerzita, Fakulta: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie 

Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov 

E-mail: ehruscova@gmail.com;  monika.kacmarova@unipo.sk; , jarkababjakova@gmail.com 

  

Grantová podpora: 

Príspevok vznikol za podpory grantu APVV-15-0404 

 

  

http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky/kopia-2015.html?page_id=620540
http://www.upsvar.sk/
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky/kopia-2015.html?page_id=620540
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky/kopia-2015.html?page_id=620540
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky/kopia-2015.html?page_id=620540
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-absolventi-statistiky/kopia-2015.html?page_id=620540
http://www.upsvar.sk/pravne-predpisy/pravne-predpisy-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13066
http://www.upsvar.sk/pravne-predpisy/pravne-predpisy-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13066
http://www.upsvar.sk/pravne-predpisy/pravne-predpisy-pre-oblast-sluzieb-zamestnanosti.html?page_id=13066
mailto:ehruscova@gmail.com
mailto:monika.kacmarova@unipo.sk
mailto:jarkababjakova@gmail.com


176 

PSYCHOSOCIÁLNE FAKTORY PRACOVNÉHO PROSTREDIA 
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Abstrakt: Vzťah zdravia a pracovného výkonu je veľmi úzky. Faktory ako preťažovanie, 

psychosociálny stres, syndróm vyhorenia, depresia a neurotické poruchy sú treťou najčastejšou 

príčinou absenterizmu a fluktuácie zamestnancov na európskych pracoviskách.  Môžu prispieť 

k vzniku chorôb z povolania v niektorých odvetviach. Počas uplynulých dvadsiatich rokov bol 

v SR zaznamenaný významný nárast invalidných dôchodkov v dôsledku duševných porúch. 

Cieľom tohto teoretického príspevku je predstaviť výskumné úlohy zamerané na meranie 

psychosociálnych rizík na pracoviskách a poukázať na ich vplyv na duševné zdravie 

zamestnancov. Multidisciplinárny prístup k problematike zahŕňa parciálne ciele, ktorými sú 

ciele psychologické a pracovno-právne. V práci sa venuje najväčšia pozornosť najčastejším 

duševným poruchám, ktoré môžu z pracovného pomeru vyplynúť. V závere možno upriamiť 

pozornosť na starostlivosť o duševné zdravie zamestnancov. Tá je rozhodujúca pre udržanie 

zamestnancov, zvyšovanie ich výkonu, redukciu chýb, zníženie pracovnej záťaže a únavy, 

práceneschopnosti, či výskytu chorôb z povolania. Význam tohto výskumu pre prax spočíva v 

jeho inovatívnosti a systémovom ponímaní hodnotenia bezpečného a zdraviu škodlivého 

pracovného prostredia.  

 

Kľúčové slová: duševné zdravie, invalidizácia, psychosociálne faktory, pracovné prostredie. 

 

 

Abstract: The relationship between health and work performance is very close. Factors such as 

overload, psychosocial stress, burnout syndrome, depression and neurotic disorders are the third 

most common cause of absenteeism and fluctuation of staff in the European workplaces. They 

can contribute to the development of occupational diseases in certain sectors. There has been a 

significant increase in disability pensions due to mental disorders in Slovakia over the previous 

twenty years. The aim of this theoretical work is to present research tasks aimed at measuring 

the psychosocial risks in workplaces, and to point out their impact on the mental health of 

employees. The multidisciplinary approach to this issue includes partial goals, both 

psychological and labour-law related. Attention is primarily devoted to the most common 

mental disorders that can arise from the employment relationship. At the end, attention will be 

drawn to the care of employees' mental health that is vital to retain the employees, increase their 

performance, decrease the error rate, reduce the workload, fatigue, work incapacity, or the 

occurrence of occupational diseases. The significance of this research for practice rests in its 

innovative and systematic understanding of the assessment of safe and healthy working 

environment.  

 

Key words: mental health, work disability, psychosocial factors, work environment. 
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1. IMPORTANCE OF MENTAL HEALTH IN THE WORKPLACE 

Work is beneficial to our health, but it can endanger and damage it very easily. Work increases 

self-esteem and the quality of life. Employees would only work as long as their physical and 

mental health can withstand it, not more. Work provides self-affirmation which, in turn, leads 

to the strengthening of the individual's self-esteem. Further, work brings benefits, such as long-

term social support, structured daily regimen, and most importantly, a feeling of self-worth. 

Work is an important part of social integration (Schliebener, 2010).  

WHO organization declarations recognized the importance of mental health and well-being of 

employees, the prevention of mental health problems in the workplace, as well as the 

overcoming of stigma, discrimination and reintegration of people with mental disorders in the 

past years. Mental disorders have been the leading causes of disability. In some high-income 

countries, as much as 40% of disability can be attributed to mental disorders. In the WHO 

European region, depression alone represents 13.7% among the leading causes of disability 

each year. Alcohol disorders ranked second with 6.2%, and schizophrenia and bipolar disorders 

ranked third with 2% each. Despite their rare occurrence, they often last a lifetime. 

The policy makers are concerned about the effects of mental disorders on the society and 

economy (Baumann, Muijen, Gaebel, 2010). In the European region, the current priority of 

occupational health and safety policy (OHS) is the management of demographic change, that 

is, the aging of labour force. If it can be expected that by 2030 many EU countries' employees 

aged from 55 to 64 years are to constitute 30% or more of the labour force, it must be assured 

that this labour force is to retain its health competence to be able to carry out the agreed work 

(Eurostat, 2010, Europska agentura pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, 2014). 

2. MENTAL HEALTH AND IMPAIRMENT 

WHO defines mental health as a state of well-being in which every individual realizes his or 

her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and 

fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community (WHO, 2004). Health is 

considered as something normal. If the adaptability of the organism exceeds the limits of 

environmental requirements, the individual perceives the state of health. However, if the scope 

of environmental requirements exceeds the limits of the body's adaptation, this balance will be 

disturbed and disease can occur. Variables, such as work overload, psychosocial stress, 

depression, burnout, anxiety and other neurotic disorders, are the third most common cause of 

absenteeism and fluctuation of staff in the European workplaces. These may result in the 

development of occupational diseases in some work sectors. Some professions are more 

vulnerable than others. More often people refer to stress, when the demands of the working 

environment exceed people’s ability to cope with or control the demands. Some people can 

cope with high demands and high levels of psychosocial risk factors well, others cannot at all. 

The subjective evaluation of the situation is always decisive for stress reactions. Many 

documents scrutinize the complexity of this concept, which usually views stress and risk of 

occupational burnout as the typical result of poor mental working conditions (WHO, 2004; 

Berryova, 2009; Kuhn, 2010; Wojtaszczyk, 2010).  

Mental disorders can cause long-term disability. Over the previous 20 years, a significant 

increase in disability pensions has been recorded in the Slovak republic, mainly due to mental 
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disorders. Scientific research is still insufficient in this field in Slovakia, but occupational 

medicine professionals and employers forecast an increasing trend in disability pensions due to 

mental disorders. Psychiatric societies in the European region warn that in 2030 depression is 

to become the most frequent cause of employee disability (Breznoscakova, Vavrova, Vaskova 

et al., 2012). The decrease in the ability to perform a gainful activity is assessed on the basis of 

medical reports, including diagnostic conclusion which results from a set of functional health 

examinations. The psychiatrist evaluates the occurrence of the mental disorder, and the 

examination is grounded on the findings of the psychological examination. 

The latest literature on the increasing tendency of the newly-recognized disability pensions in 

Slovakia was presented by Breznoscakova and her co-authors (2012). The work evaluates the 

development of disability due to mental disorders in the Slovak Republic in years 2005-2011. 

Based on their search in the Social Insurance Agency database, the authors reported the 

occurrence of individual disorders and recognized disability pensions. It has been found that 

muscle and connective tissue diseases occupied the first place among disability illnesses with a 

reduced work capacity above 40% for both men and women. Mental and behavioural disorders 

ranked second, and the circulatory system diseases were in the third place among the recognized 

disability pensions in Slovakia. As regards the work disability, over 71% of the mental disorders 

were in the third place behind oncology disorders, and circulatory system diseases 

(Breznoscakova, Vavrova, Vaskova et al., 2012). These recognized disability pensions 

contribute to the increased expenditure on health and social transfers from social security 

systems.  

3. PSYCHOSOCIAL RISK FACTORS IN THE WORKPLACE 

Work has been identified as a significant predictor of mental health problems. Psychosocial 

work factors may adversely affect the mental well-being of employees. They may include 

factors, such as the need to deal with demanding customers, patients, or students, time pressure, 

imbalance between effort and reward, long or irregular working time, monotony, disturbed 

communication or collaboration at workplace, high uncertainty, lack of employee's influence 

on the working pace, and low involvement in decision-making, high demands and low control, 

low social support, job insecurity, poor communication and lack of information, discrimination 

based on gender, age, ethnicity; furthermore, bullying, harassment, violence, also a supervisor 

acting as a destructive sociopath misusing his/her power, and manipulations (Jong-Min, 2008; 

Berryova, 2009; Kuhn, 2010). It can be assumed that the mentioned psychosocial risk factors 

may operate in two directions as presented in the Figure 1. On the one hand, they can have a 

subjective impact on the physical and mental health of the employee. On the other hand, health 

problems, including mental problems, have serious effects not only on the individual but also 

on the productivity and competitiveness of enterprises, thus, influencing the economy and the 

society as a whole. Sickness absenteeism can cause substantial productivity losses. This can 

lead to the weakening of the company's achievement, increase in absenteeism, higher number 

of accidents in the workplace, and also unnecessary investment in the employee's education. 

Mental health problems can affect work performance in terms of increase in error rates, poor 

decision-making, loss of motivation and commitment, tension and conflicts between 

colleagues. Mental disorders have effects on employees and their employers much beyond the 

economic issues (Baumann, Muijen, Gaebel, 2010). 
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Figure 1. Impact of psychosocial risk factors in the workplace on health and on the company. 

 

It is important to point out that not only psychosocial risk factors but also physical factors of 

the working environment can activate some mental disorders. Previous studies have shown that 

some non-psychosocial factors may influence mental disorders. Exposure to toxins can lead to 

organic brain syndrome and result in cognitive dysfunctions. Poor lighting conditions can lead 

to depression; exposure to excessive noise can cause irritability and anxiety. Occupational 

health and safety policy at work has a long-term goal to regulate biological, chemical and 

physical factors of the work environment and to focus on their prevention. However, the need 

to manage and prevent psychosocial risk factors has already been launched. Unfortunately, it 

has been more evident in the private sector than in the state companies in Slovakia (Berryova, 

2009; Europska agentura pre bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, 2014).  

Is stress at work considered to be a risk factor that can contribute to the occurrence of accident 

at work or is it an occupational disease? Or is it a health-related issue comparable in legal terms 

to any other occupational disease? The current list of all occupational diseases has been in force 

for thirteen years. There is neither stress disease in the Slovak list or mental disorder (NZCI, 

2018). As regards the occupational diseases, it can be quite difficult to identify the causes 

related to work and those not related to work. Furthermore, many diseases occur many years 

after the employee has been exposed to risk factors in the workplace.  

Burnout and depression, stress-related physical conditions, such as high blood pressure, 

sleeping disorders and low resistance to infections, can result in an increase in overall sickness 

absence. Work-related stress and poor mental health are the major reasons not only for 

absenteeism but also for occupational disability, and grounds for workers seeking early 

retirement. Early retirement and exclusion from the labour force due to work-related stress and 

mental health problems account for an enormous share in long-term social welfare benefits 

(Baumann, Muijen, Gaebel, 2010).  

Although no EU country has any specific regulations on work-related stress, all countries’ 

general legal frameworks refer to psychosocial risk factors that may cause or enhance work-

related stress. In some countries, such as Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands and 
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Sweden, the legal provisions go beyond the EU legislation by specifying the need for employers 

to act against such factors. For example, in the United Kingdom, stress management standards 

are recommended, although case-law upheld stress as a part of the general duty of care within 

health and safety legislation (Kuhn, 2010). 

4. WORK AND MENTAL DISORDERS  

Anxieties, depression, addictions, especially excessive alcohol consumption, belong to the most 

common mental disorders the population suffers from in general. Furthermore, they can also be 

the consequences of psychosocial stress in the workplace. These and other mental disorders can 

develop as a consequence of challenging and hazardous working conditions, they can also arise 

in the out-of-work domain of employees. Regardless of the causes, mental disorders decrease 

the productivity and affect the cooperation within the organization (Berryova, 2009; Bennett, 

2011; Dusek, Vecerova-Prochadzkova, 2015).  

Anxious disorders have become the most common mental disorders nowadays, and are 

manifested in varying intensity. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(American Psychiatric Association, 2013) describes four diagnoses belonging to anxious 

disorders: simple phobias, generalized anxiety disorder, panic disorder, and obsessive-

compulsive disorder. Generalized anxiety disorder is an excessive and ongoing anxiety and 

worry occurring on more days than not over a period of at least six months. The employee finds 

it difficult to control the worry. The anxiety and worry are regularly associated with three or 

more of the following symptoms: restlessness or feeling keyed up or edged, being easily 

fatigued, difficulty concentrating or mind going blank, irritability, muscle tension, sleep 

disturbance. The anxiety, worry or physical symptoms cause significant distress or impairment 

(Bennett, 2011; American Psychiatric Association, 2013). Rates of occurrence are highest 

among women, middle-aged people, people living alone, and those of low income. Once 

established, it tends to be a chronic disorder. Up to 80 percent of people diagnosed with 

generalized anxiety disorder report having been worried or anxious all their lives (Bennett, 

2011). A panic attack is a period of discomfort that reaches a peak within ten minutes, and is 

associated with at least four symptoms including breathlessness, palpitations, dizziness or 

trembling, nausea, and tingling sensations in the arms and fingers. A common feature of a panic 

attack is known as hyperventilation, which involves rapid short inhalations and exhalations. 

The anxious employee considers day-to-day events as threatening, although they are not 

necessarily serious. This can lead to avoidance of tasks instead of use of effective skills to solve 

the tasks. Avoidance brings immediate relief, but it does not change or resolve the threatening 

situation (Berryova, 2009; Bennett, 2011). 

Mood disorders are those in which depression is a significant symptom. Depression has varying 

degrees of intensity, and is a relatively common mental disorder in our society. Except for 

depression, mood disorders include more categories such as suicide behaviour, seasonal 

affective disorder and bipolar disorder. Depressed employees are characterized by emotional, 

motivational, physiological and cognitive complaints. They are frequently unmotivated to take 

action, often spend considerable time in bed or withdraw quietly from the company of others. 

They may be markedly slow in their activities or speech. They generally hold negative views 

about themselves and express marked pessimism about the present and future. Some, but not 

all of them, experience suicidal thoughts or actions. Depressed employers often report 

symptoms of confusion or slow thoughts, difficulties in retaining information or solving 
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problems. They can start slinking, constantly return to their failures in the past and have reduced 

self-confidence and self-esteem. Previously mentioned authors discovered that people without 

a job were over eleven times more likely to develop major depressive disorder than those with 

a job. For people with a low income, the risk of getting depressed was nearly ten times higher 

than for those with a high income. More women report depression than men. Social 

explanations of these phenomena suggest that women experience more responsibilities and 

lower quality of life than men. Women tend to have lower-status jobs and have more spillover 

between work and home (Bennett, 2011 cit. podľa Bird, Rieker, 1999). Major depression may 

appear together with anxiety disorders, alcohol dependence, trauma-related conditions, serious 

somatic disorders. It is typical of employees with high demands from the enterprise who are 

overloaded and experience conflicts in their work roles (Dusek, Vecerova-Prochadzkova, 

2015).  

Drug dependence can be a problem in some workplaces. Some drugs are used for medical 

purposes, such as medicines, other drugs are recreational drugs like nicotine or alcohol. Most 

chemical addictions are to legal drugs such as coffee, cigarettes and alcohol. People may also 

be addicted to a variety of behaviours, including exercise or gambling. The neurochemical 

reaction to their behaviour is similar to that induced by drugs. The key factor in dependence on 

a particular drug is the development of tolerance to the drug, involving a need for more, or the 

achievement of the desired experience and withdrawal symptoms when the use of the drugs is 

stopped. Other criteria include social impairment, devoting substantial time and effort to 

obtaining the drug, history of repeated, unsuccessful attempts to stop using the drug (Bennett, 

2011).  

Alcohol is a socially accepted drug. Although alcohol consumption rates in Slovakia rank 

among the highest in the European countries, most people who drink alcohol are not alcoholics. 

Many people consider drinking alcohol as a means of stress reduction. Excessive consumption 

may be harmful. More generally, alcohol consumption has been associated with an increased 

risk of violence, crime, accidents at work, admissions to hospitals due to mental health 

complaints, drownings, burns and suicides (Bennett, 2011). Alcohol consumption even in small 

amounts reduces work performance. The most effected domains are the capacity of perception, 

attention and cognition, speech abilities, control processes, executive functioning, increase in 

error rate. Alcohol consumption can be dangerous in occupations where the employee operates 

the means of transport or industrial equipment. Two opinions can arise about how psychosocial 

work factors might contribute to the development of addiction. According to the first opinion, 

drinking can be caused by stress in the workplace. According to the second opinion, drinking 

alcohol is a behaviour conditioned by social standards at work that promotes drinking itself. It 

is tolerated mainly during various social events of employees, weekend teambuilding events, 

etc. (Berryova, 2009).  

Problematic drinking can usually be the end-point in transition from social drinking to drinking 

in cases of stress or difficulty and finally to the increasing need to drink to cope with social or 

psychological problems or to prevent the onset of withdrawal symptoms. Withdrawal results in 

a variety of symptoms including tremor, nausea, sweating and mood disturbance (Bennett, 

2011). Delirium tremens is the most extreme element of withdrawal. Rates of common mental 

disorders, largely anxiety and depression, vary by occupation. People involved in sales, 

personal and protective services, managers, teaching staff, clerical, welfare workers seem to be 

at risk. There have been numerous studies of psychosocial work conditions and mental health. 
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Karasek's model was a very frequently cited model in the previous studies about mental health 

in the workplace. Karasek and his colleagues proposed that high strain jobs, involving high 

demand but low control over how work is carried out, are most detrimental to health. They 

developed the so-called Karasek Job Content Instrument (Karasek, 1979 in Stansfeld, Bosma, 

Hemingway, Marmot, 1998). Some studies have found that the combination of the mentioned 

work characteristics is highly associated with the adverse health outcomes in comparison with 

low-strain work, including low demands and high control. The job strain model incorporates 

social support from colleagues and managers, as this could modify the impact of high strain 

work on mental health. They may thrive in high-demand situations as long as there is an 

adequate control and social support from the environment (Stansfeld, Pike, McManus et al., 

2013).  

Furthermore, people with mental disorders face stigmatization, social exclusion and barriers in 

obtaining equal opportunities at all levels of life. People with mental health problems have twice 

the risk of losing their jobs and are disproportionately out of work (Baumann, Muijen, Gaebel, 

2010).  

The first step in the journey of sick employer is going for help. Many people who go for help 

improve. Family doctor is likely the best place to start. Treatment cannot begin before employer 

and the physician agree upon what’s wrong, in other words, settle on a diagnosis. If patient is 

experiencing a mild form of depression or anxiety, the physician may suggest some lifestyle 

changes or psychotherapy first. Severe depression or anxiety requires medication as a primary 

part of treatment (Mood Disorders Society of Canada, 2014). 

It is needed to point out meaning of changes and introducing some arrangements leading to 

healthy working environment from the side of employers. Safeguarding healthy and inclusive 

working environment can prevent mental health problems and enhance the opportunities to 

enter, remain at or return to work when experiencing such problems. Good physical and mental 

health contributes to quality and productivity in the workplace which, in turn, promotes 

economic growth and employment status of individuals. Some organizations in the European 

Union clearly set out the tasks and activities to promote mental health. The prevention of mental 

disorders has increased during the previous two decades. The reasons included high expenditure 

on sick leaves and short-term absenteeism, growing recognition of the relationship between 

human capital and the results achieved by companies. The following issues should be included 

in the workplace according to Kilfedder (2010): incorporate mental well-being into business 

strategy, integrate long-term approach to mental well-being, and to innovate health promotion 

activities. 

In practice, the obligation to prevent the occurrence of health complaints at work and the 

prevention of occupational illnesses concerns now only physical, not mental health. Prevention 

may be effective way to prevent stress. The employees alone should primarily take care 

properly about their own mental health. As regards the employer, it could organize various 

courses and trainings, psychological counseling, find a space in the organization for relaxation 

and movement activities, or provide some funds to having a rest. The employer should develop 

professional skills, strengthen relationships in the work team and find solutions to solve 

problematic situations. If the stressor is an undesirable such as conflictual social climate at the 

workplace, it is necessary to allow employees to become more involved in the company, to give 

them the opportunity to submit their own proposals for their work and work organization, to 
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ensure good communication with subordinates, to listen them, properly and in time inform them 

about changes in the company. At the same time, it must be said that aggressive behaviour, 

harassment, and bullying are not tolerated. Furthermore, the issue of work-related stress is 

closely associated with the aspects of working time such as overtime, night work, with periods 

for rest, with employer's social policy or the provision of employee benefits. 

According to EFPA (2011), to achieve optimal mental health outcomes, work design should 

aim at factors such as: completeness of tasks, calibrated work demands, feedback from the 

work, tasks and work time schedules that match worker needs; opportunities for developing 

collaboration and teamwork; psychical working conditions at central sites, outside workplaces, 

multipurpose premises; and availability of adequate tools. Management can also install 

competent people-oriented leadership at al levels that allows dealing with important employee 

issues. Human resource management can do much to create a healthy environment, by acting 

against discrimination, harassment and bullying, by offering schemes for working hour, rest 

breaks, time off-time and absenteeism that allow room for recovery at the workplace (and at 

home) (EFPA, 2011). 

The role of psychologists in the field of work and organization reaches beyond the care for 

individual employees suffering from mental health symptoms. They can contribute to the 

development of organizations and work settings that systemically prevent the emergence of 

health problems and promote well-being of employees. Psychologists can be expected to 

provide measures for mental health and workplace quality, monitor working conditions, suggest 

an appropriate portfolio of prevention and intervention measures, contribute to prevention by 

means of e.g. recruitment, selection, placement & training of workers, supervisors and 

managers, provide intervention by coaching and psychotherapy (the latter requires specialist 

clinical expertise), develop positive individual level and organizational level interventions to 

facilitate employee engagement and flourishing, conduct evaluative studies to assess the 

effectiveness of various interventions, advice executives about sustainable and effective forms 

of organizing that respect the interests of all stakeholders (EFPA, 2011).  

5. FRAMEWORK OF THE PLANNED STUDY 

The aim of the following study, which will be reported after data collection, is to attempt to 

answer the question to what extent the impact of psychosocial risks in the workplace may affect 

mental health of employees in Slovakia. It endeavours to express the direct or indirect, primary 

or secondary effects of risk factors, including consideration of the synergic impact of out-of-

work, and individual factors disturbing mental well-being of employees. The aim is also to 

assess the extent to which the occupational diseases list corresponds with the list of occupational 

diseases in selected European countries. According to this research, the update of this list would 

be helpful. The multidisciplinary approach in this project involves partial goals, both labour-

law and psychology related. From the psychological point of view, the objective is to identify 

and characterize the psychosocial risk factors of the work environment and their impact on the 

mental health of employees, and to identify the most widespread mental disorders in the 

workplace using psychological methods. 

Other goals are labour-law related. These encompass privacy and data protection issues, 

discrimination based on mental disorders, the rights of employees with mental disorders, 

consideration of mental health eligibility of jobseekers, consequences of mental disorders on 
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the employment relationship, legal liability for damages in the workplace, compensation for 

work accidents and occupational diseases. 

6. CONCLUSION 

The current approach regarding the problem of mental disorders in the workplace is 

multidimensional. Organizational psychology examines the patterns of psychological 

regulation of work activities. Other scientific domains dealing with the interaction of physical 

and mental abilities, and work requirements include physiology of work, occupational 

medicine, behavioural and social medicine, ergonomics, and other.  

The results of mental health care studies within these disciplines have been comprehensible and 

consolidated. However, their incorporation into the Slovak legal science, legislation, and 

decision-making is almost insignificant. Standard health protection concerns especially 

physical disorders; Slovak legislation does not explicitly address mental disorders occurring 

due to unfavourable working environment. Today's younger employees will once be older 

workers, therefore, it is important to identify the risk factors of the contemporary work 

environment and eliminate them. It is crucial to maintain the employees' health capacity with 

older age. Moreover, it is necessary to ensure safe and healthy working environment not only 

for the elderly, but also for the middle-aged and younger generation that is dependent on the 

proper functioning of mental health in their older age (Black, 2008).  
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FAKTORY SÚVISIACE S  NORMATÍVNYMI OČAKÁVANIAMI 

TÝKAJÚCIMI SA EMIGRÁCIE U ŠKOLÁKOV 

 

FACTORS RELATED TO NORMATIVE EXPECTATIONS 

REGARDING EMIGRATION AMONG SCHOOL AGED CHILDREN 

 

Anna JANOVSKÁ, Mária BAČÍKOVÁ 

 

Abstrakt: Odchod ľudí v produktívnom veku do zahraničia, zväčša z dôvodu lepších 

pracovných podmienok, je aktuálnym problémom Slovenska. Problematika formovania 

presvedčení týkajúcich sa emigrácie v školskom veku je málo prebádaná, jej skúmanie môže 

pomôcť lepšie porozumieť tomuto javu. Cieľom štúdie bolo zistiť, či vybrané faktory súvisia 

s  normatívnymi očakávaniami (NO) vzťahujúcimi sa k rodine a týkajúcimi sa emigrácie 

v skupine žiakov ZŠ. Výskumnú vzorku tvorilo 586 školákov (48,9% dievčat, priemerný vek 12,5 

roka, SD= 0,59). Použili sme škálu zisťujúcu NO v súvislosti s emigráciou a súbor otázok 

zisťujúcich výskyt problémového správania školákov. Zo sociodemografických údajov sme 

použili rod, školský prospech a odpoveď na otázku týkajúcu sa toho, či niekto z rodiny žije 

v zahraničí. Dáta sme analyzovali prostredníctvom všeobecného lineárneho modelu. Zistili 

sme, že významne vyššiu mieru NO súvisiacich s emigráciou u dievčat, školákov s lepším 

prospechom, žiakov s častejším výskytom problematického správania a u tých, ktorí udávajú, 

že v zahraničí žije niekto z ich rodiny. 

 

Kľúčové slová: normatívne očakávania, emigrácia, školáci 

 

Abstract: Currently a lot of working age Slovak people is leaving abroad, mostly due to better 

working conditions. There is hardly any research concerning the formation of normative 

expectations about emigration among school-age children, but their exploration can help better 

understanding this phenomenon. The aim of the study was to find out whether the selected 

factors are related to the normative expectations related to family (NE) regarding emigration 

among elementary school pupils. The research sample consisted of 586 schoolchildren (48.9% 

of girls, mean age 12.5 years, SD = 0.59). We used a scale regarding NE about emigration and 

a set of questions identifying the occurrence of problematic behaviour of school aged children. 

As the socio-demographic data, we used the gender, educational achievements, and the answer 

to the question whether someone of the family lives abroad. We analyzed the data using a 

general linear model. 

We found a significantly higher level of migration-related NE among girls, children with better 

educational achievements, pupils with more problematic behaviour, and those whose report 

that someone of their family lives abroad. 

 

Key words: normative expectations, emigration, school aged children 
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1. ÚVOD 

Odchod ľudí v produktívnom veku do zahraničia, zväčša z dôvodu lepších pracovných 

podmienok, je aktuálnym problémom Slovenska. Problematika formovania presvedčení 

týkajúcich sa emigrácie v školskom veku je málo prebádaná, jej skúmanie môže pomôcť lepšie 

porozumieť tomuto javu, ktorý je v súčasnosti bohato diskutovaný v odbornej i laickej 

verejnosti. 

Medzinárodná migrácia je v súčasnosti v mnohých krajinách jedným z typických znakov resp. 

dôsledkov globalizácie a integrácie (Divinský, 2007). Výskum v danej oblasti je 

interdisciplinárny, s čím súvisia rôzne teoretické prístupy a metódy skúmania. Vzhľadom ku 

komplexnosti danej problematiky, nie je možné pri jej skúmaní vychádzať z jednej teórie resp. 

z uhla pohľadu jednej disciplíny, ale je potrebné na migráciu nahliadať z rôznych perspektív 

(Massey et.al., 1993). Canache et al. (2013) poznamenáva, že hlavnú rolu pri rozhodnutí 

emigrovať majú demografické, ekonomické a sociálne faktory, ale bez zakomponovania 

psychologických premenných výskum v tejto oblasti nemôže byť kompletný. Tento názor 

podporujú aj viaceré výskumy, ktoré nepreukázali jednoznačný vzťah medzi túžbou emigrovať 

a ekonomickou úrovňou domovskej krajiny. Migračná politika, ekonomická úroveň 

krajiny, existujúca sociálna podporná sieť v zahraničí a iné faktory prostredia vytvárajú vhodné 

podmienky k odchodu z rodnej krajiny, ale túžba emigrovať a jej uskutočnenie závisí na 

osobnosti toho, kto sa rozhoduje (Boneva, Frieze, 2001). 

Podľa Krieglera (Baláž, Williams, Kollár, 2004) existujú rôzne úrovne formovania tendencie 

emigrovať, začínajúc všeobecnou inklináciou (pozitívny postoj voči migrácii), ktorá môže 

vyústiť v úmysel a nakoniec silný zámer (vyššia intenzita tendencie emigrovať). Väčšina 

výskumov týkajúcich sa danej problematiky sa zameriava na zistenie, prečo niektorí dospelí 

chcú emigrovať a aké ekonomické, osobnostné a interpersonálne faktory sú v pozadí 

emigračného správania. Determinanty tohto správania môžu byť rozdelené na faktory 

prostredia, intrapersonálne a osobnostné faktory, interpersonálne faktory a sociodemografické 

faktory (pohlavie, vek, socioekonomický status, vzdelanie a pod.). Niektorí autori uvádzajú, že 

muži v porovnaní so ženami častejšie zvažujú a uskutočňujú emigračné zámery (Eliason et al., 

2014; Wuliji, Carter, Bates, 2009). Santric-Milicevic et al. (2014) uvádzajú, že ženy častejšie 

uvažujú o emigrácii ako muži, ale muži disponujú solídnejšími plánmi tákajúcimi sa odchodu 

žiť do zahraničia. Strielkowski, Bilan a Kalyugina (2016)  uvádzajú pozitívny vzťah medzi 

vzdelaním a emigráciou. Existuje mnoho dôvodov a motívov, ktoré môžu byť významné pri 

utváraní rozhodnutia emigrovať, ale u mladých a vzdelaných ľudí ide predovšetkým o  faktory 

založené na ekonomických dôvodoch (Ramirez, Kumpikaite, 2013). No nie sú to jediné príčiny, 

prečo mladí ľudia odchádzajú z krajiny, častým dôvodom je štúdium a lepšie pracovné 

príležitosti. Boneva a Frieze (2001) uvádzajú, že ľudia, ktorí sú ochotní natrvalo sa usídliť v inej 

krajine disponujú určitými osobnostnými črtami, ktoré ich odlišujú od ľudí, ktorí naopak chcú 

zotrvať vo svojej rodnej krajine. Ide predovšetkým o pozitívny vzťah ochoty emigrovať 

a motivácie k výkonu a tiež motivácie k moci a negatívny vzťah ochoty emigrovať a motivácie 

k afiliácii. Potenciálni emigranti sa vyznačujú aj vyšším hodnotovým zameraním na prácu 

v porovnaní s potenciálnymi ne-emigrantami. Z osobnostných čŕt je v pozitívnom vzťahu 

k tendencii emigrovať najmä otvorenosť voči skúsenostiam a extroverzia (Boneva, Frieze, 

2001; Canache et al., 2013). Osoby s tendenciou emigrovať sa od tých, ktorí túto tendenciu 

nemajú líšia v osobnostných charakteristikách, postojoch a tiež v rizikovom správaní a 
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správaní, ktoré súvisí so zdravím (Kulanová, Orosová, 2016). Dôležitými sú aj interpersonálne 

faktory ovplyvňujúce emigračné zámery a správanie. Piotrowski a Tong (2010) načrtli, že 

emigranti sú ochotnejší zotrvať v domovine alebo sa vrátiť zo zahraničia ak majú významné 

rodinné väzby v domovskej krajine, no na druhej strane silné väzby s členmi rodiny žijúcimi v 

zahraničí môžu zvýšiť tendenciu emigrovať. Leith et al. (2011) zistili, že kým študenti, 

nezávisle od typu domácnosti, vyjadrujú pozitívne nazeranie na život v zahraničí, migračné 

ašpirácie závisia od demografických faktorov rodiny a migračného statusu rodičov. Študenti, 

ktorí mali rodiča žijúceho v zahraničí si viac želajú jedného dňa emigrovať. Tieto zistenia 

poukazujú na to, že je významný rozdiel medzi študentmi z migračných a nemigračných rodín. 

Migračné ašpirácie mladých sú založené menej na vnímaných ekonomických rozdieloch ako 

na túžbe udržať neporušený vzťah s nukleárnou rodinou (Leith et al., 2011).  

Vo výskumoch autorov Tabor a Milfont (2011) bolo potvrdené, že vyššia otvorenosť voči 

zmene a potreba vyhľadávania nového sú spojené s emigračným správaním. Vyhľadávanie 

nového je tiež jedným z faktorov determinujúcich rizikové správanie. Vyhľadávanie senzácii 

je vo vzťahu s rôznymi typmi rizikového a problémového správania u adolescentov (Arnett, 

2000).  

Zámer odísť natrvalo žiť do zahraničia sa neobjaví u človeka zrazu s dosiahnutím dospelosti, 

ale ide o proces, ktorý má svoj začiatok oveľa skôr a v mnohom závisí od presvedčení 

a názorov na migráciu, ktoré sa začínajú utvárať už v oveľa skorších obdobiach života a 

reflektujú aj názory významných dospelých v detstve a dospievaní. Rozhodnutie opustiť rodnú 

krajinu a odísť žiť do zahraničia nie je jednorázovým aktom, ale procesom, ktorý prebieha 

v niekoľkých fázach. Tabor a Milfont (2015) modifikovali pôvodný DiClementeov 

a Prochaskov model a vytvorili model dobrovoľnej migrácie. Prvá fáza – prekontemplácia je 

charakteristická tým, že jedinec ešte neuvažuje o odchode, ale sústreďuje sa na rozvoj 

spôsobilostí, zručností, zvyšovanie kvalifikácie. V druhej fáze nazvanej kontemplácia už 

dochádza k aktívnemu zisťovaniu možností emigrácie z krajiny pôvodu. Tretia fáza - akcia je 

charakterizovaná realizáciou rozhodnutia a v poslednej fáze dochádza k psychologickej a 

sociokultúrnej adaptácii na podmienky v zahraničí.  

Normy a normatívne očakávania sú dôležitým konceptom v sociálnej psychológii. Normy 

regulujú sociálne správanie jedinca a jeho adaptáciu na sociálny systém (Ruiselová, Urbánek, 

2008). Normy a s nimi súvisiace normatívne očakávania sa môžu týkať toho ako sa ľudia 

správajú, čo sa zvyčajne v danej situácii robí a čo nie (deskriptívne normatívne očakávanie), 

toho  ako sa majú správať, čo je vhodné, a čo nie (injunktívne normatívne očakávanie) (Cialdini, 

Demaine, 2006) a tiež  aj sám jednotlivec akceptuje určité správanie a prijíma ho za svoju 

osobnú, t.j. personálnu normu, s čím súvisí aj jeho personálne normatívne očakávanie. V 

určitých situáciách sú rozdiely medzi tým, ako sa ľudia správajú a ako sa majú správať a 

zároveň aj sám jednotlivec je nútený hľadať (a nachádzať) svoje vlastné riešenie (Baumgartner, 

1998). Na základe toho bol vytvorený model obsahujúci tri zložky normatívnych presvedčení: 

injunktívne normy, ktoré popisujú žiadúce správanie, ktoré bližšie definujú, čo ľudia schvaľujú 

a čo neschvaľujú v danej kultúre; deskriptívne normy, ktoré určujú a opisujú čo si väčšina ľudí 

mysli a čo robí v určitých situáciách a personálne normy, ktoré vyjadrujú to, čo konkrétny 

človek uznáva ako záväzné pre seba a pre ľudí, s ktorými je v styku (Baumgartner, 1998; Lovaš, 

1998). Normatívne očakávania však často nezodpovedajú realite, ale ju nadhodnocujú alebo 

podhodnocujú, čomu jedinec následne prispôsobuje svoje správanie (Berkowitz, 2004). Mnoho 

štúdii potvrdilo významný pozitívny vzťah medzi normatívnymi očakávaniami a správaním, 



190 

zvlášť jeho rizikovými formami (Baumgartner, Valkenburg, Peter, 2011; Lewis, Paladino, 

2008; Stone et. al, 2012).  

Formovaniu emigračných zámerov a plánov sa venuje odborná literatúra zväčša so zameraním 

na populáciu mladých dospelých, zvlášť vysokoškolákov. Vzhľadom k tomu, že prvá vlna 

odchodu do zahraničia (najčastejšie spojená so štúdiom na zahraničnej vysokej škole) sa spája 

už s obdobím ukončenia strednej školy, je dôležité študovať proces formovania emigračných  

zámerov aj v mladších vekových skupinách.  

Formovanie normatívnych očakávaní týkajúcich sa migrácie v ranej adolescencii je téma, ktorá 

je v odbornej literatúre nová a to bol jeden z dôvodov, prečo sme jej venovali pozornosť. 

Cieľom štúdie bolo zistiť, či vybrané faktory (rod, školský prospech, problémové správanie, 

emigrácia blízkeho člena rodiny) súvisia s normatívnymi očakávaniami vzťahujúcich sa k ich 

rodine (NO) týkajúcimi sa emigrácie v skupine žiakov ZŠ. Vychádzali sme z predpokladu, že 

vyššia tendencia k rizikovému správaniu bude súvisieť s vyššou akceptáciou emigrácie, 

rovnako ako skúsenosť s emigráciou v rodine a lepší prospech v škole.  

2. VÝSKUMNÝ SÚBOR 

Dáta boli zbierané v rámci projektu, ktorý bol zameraný na overované efektívnosti školského 

programu prevencie užívania návykových látok „Unplugged“. Zber dát bol realizovaný 

v mesiacoch september/október 2017. Jednalo sa o stratifikovaný náhodný výber výskumnej 

vzorky pozostávajúci zo žiakov 7. ročníkov 12 základných škôl z celej Slovenskej republiky 

s dôrazom na zastúpenie škôl z rôznych krajov a z obcí rôznych veľkostí. Zberu sa zúčastnili 

v každej škole žiaci všetkých tried daného ročníka. Dotazníky vypĺňali žiaci počas 2 

vyučovacích hodín za prítomnosti zaškoleného člena výskumného tímu. Výskumnú vzorku 

tvorilo 586 školákov (48,9 % dievčat, priemerný vek 12,5 roka, SD= 0,59).  

3. METODIKY 

Závislou premennou boli normatívne očakávania školákov týkajúce sa emigrácie. 

Respondentom sme položili otázky týkajúce sa normatívnych očakávaní vzťahujúcich sa k ich 

rodine. Použili sme nami zostavenú škálu zisťujúcu normatívne očakávania v súvislosti 

s emigráciou. Škála pozostávala z troch položiek („Viacerí členovia z mojej rodiny chcú odísť 

žiť do zahraničia“; „Nie je ničím výnimočným, že členovia mojej rodiny odídu žiť zo Slovenska 

do zahraničia“; „Moja rodina schvaľuje, ak niekto odíde žiť zo Slovenska do zahraničia“). 

Respondenti odpovedali na 5 stupňovej škále (verbálne kotvy: vôbec nesúhlasím; úplne 

súhlasím). Minimálne možné skóre bolo 3 a maximálne možné skóre bolo15. Vyššie skóre 

indikovalo vyššiu mieru normatívnych očakávaní. Cronbach α uvedenej škály bola 0,530. 

3.1. Nezávislé premenné: 

Respondentov sme sa pýtali za akých žiakov čo sa týka prospechu sa považujú (Aký je tvoj 

prospech v škole? s možnosťami: V škole som... jednotkár, dvojkár, trojkár, štvorkár, päťkár). 

Premennú sme dichotomizovali, pričom jednu skupinu tvorili žiaci, ktorí sa považovali za 

jednotkárov resp. dvojkárov a druhú tí, ktorí sa považovali za štvorkárov a slabších. Taktiež 

sme im položili otázku, či niekto z blízkych členov ich rodiny žije dlhodobo v zahraničí 

s možnosťami odpovede áno - nie. 
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Ďalej sme použili súbor otázok zisťujúcich výskyt problémového správania (PS) školákov, 

zamerali sme sa na menej závažné formy problémového správania („Ako často sa Ti za 

posledných 12 mesiacov stalo, že: - si vyrušoval/a na hodine tak, že si za to dostal/a poznámku, 

- si v škole vulgárne rozprával/a, - si odmietol/a pracovať na hodine alebo vykonať príkaz 

učiteľa/ky, - si slovne nadával/a alebo zastrašoval/a iných spolužiakov). Respondenti mali 

možnosť odpovedať: nikdy, pár krát do roka, aspoň raz za mesiac, aspoň raz za týždeň, takmer 

každý deň. Premennú sme dichotomizovali (1. skupina – PS sa nevyskytuje; 2. skupina – 

akákoľvek forma PS sa vyskytla aspoň raz). 

3.2.  Štatistické analýzy 

Dáta sme analyzovali prostredníctvom všeobecného lineárneho modelu a deskriptívnej 

štatistiky. Analýzy sme realizovali v štatistickom programe IBM SPPS 21. 

4.  VÝSLEDKY 

Proporcionalita sledovaných premenných je zobrazená na grafe 1. Približne 69% respondentov 

považuje samých seba za jednotkárov resp. dvojkárov (1.sk.). Zastúpenie tých, ktorí neuvádzajú  

(1.sk.) a tých, ktorí uvádzajú (2.sk.) výskyt problémového správania bolo 52% : 48% a takmer 

59% školákov uviedlo, že niekto z ich blízkych trvalo žije v zahraničí.  

 

 

Graf 1 Relatívne zastúpenie nezávislých premenných vo výskumnej vzorke 

P= prospech: sk1 – jednotkári a dvojkári, sk2 – trojkári a horší; PS=problémové správanie: sk1 – 

problémové správanie neuvádzajú, sk2 – problémové správanie uvádzajú; PZ = príbuzní v zahraničí: 

sk1 – nikto z blízkych príbuzných v zahraničí trvalo nežije, sk2 – niekto z blízkych príbuzných v zahraničí 

žije 

V tabuľke 1 sú uvedené deskriptívne ukazovatele normatívnych očakávaní týkajúcich 

sa migrácie v súvislosti s rodinou z hľadiska rodu. Normatívne očakávania školákov vzhľadom 

k emigrácii nie sú ani extrémne vysoké, ani nízke. Dievčatá majú vyššie normatívne očakávania 

ako chlapci a tento rozdiel je aj štatisticky významný (p=0,017). 
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Tabuľka 1  

Rozdiely v normatívnych očakávaniach z hľadiska rodu 

rod N priemer štandardná 

odchýlka 

t test p 

chlapec 260 7,36 2,80 -2,386 0,017 

dievča 253 7,95 2,81 

spolu 513 7,65 2,82 

 

Ďalej nás zaujímali vzťahy medzi emigračnými normatívnymi očakávaniami v súvislosti 

s rodinou a vybranými premennými (subjektívne vnímaný školský prospech, výskyt menej 

závažných foriem problémového správania, rod a fakt, či niekto z rodiny respondenta žije 

dlhodobo v zahraničí). Dáta sme analyzovali prostredníctvom všeobecného lineárneho modelu. 

Potvrdila sa významne vyššia miera normatívnych očakávaní súvisiacich s emigráciou 

u dievčat. Vyššiu mieru emigračných normatívnych očakávaní udávali školáci, ktorí sa 

považovali za jednotkárov resp. dvojkárov v porovnaní s tými, ktorí sa považovali za trojkárov 

a horších. Rovnako sa ukázalo, že respondenti, ktorí udávali častejší výskyt problematického 

správania a tí, ktorí udávali, že v zahraničí žije niekto z ich rodiny vnímali prípadnú emigráciu 

člena rodiny ako jav, ktorý je viac v súlade s normou (Tabuľka 2).  

Tabuľka 2  

Lineárny model pre emigračné normatívne očakávania u školákov 

premenná  priemer smerodajná 

odchýlka 

F p 

školský prospech  jednotkári 

a dvojkári 

7,95 0,15 6,000 0,015 

trojkári 

a štvorkári 

7,29 0,23 

problémové správanie  áno 7,24 0.19 7,555 0,006 

nie  7,98 0,19 

rod dievča  7,96 0,19 6,539 0,011 

chlapec  7,26 0,20 

príbuzní v zahraničí  áno  8,07 0.20 13,094 < 0,001 

nie  7,14 0,18 

 



193 

5. DISKUSIA A ZÁVER 

Formovanie očakávaní v súvislosti s odchodom žiť natrvalo do zahraničia a postoje k emigrácii 

sa formujú oveľa skôr, ako sa stane aktuálnym zámer emigrovať a jeho reálne uskutočnenie. 

Zvyčajne je venovaná pozornosť v súvislosti so zámerom odísť žiť natrvalo do zahraničia 

skupine mladých dospelých, prípadne adolescentom, ktorí končia štúdium na strednej škole 

a rozhodujú sa, kam budú smerovať ich ďalšie kroky. Je však dôležité objasniť proces 

formovania očakávaní a postojov voči emigrácii, ktorý prebieha už v mladšom veku. Na 

formovaní očakávaní sa podieľa veľa skutočností. V štúdií sme sa zamerali iba na niektoré 

možné koreláty normatívnych očakávaní smerom k emigrácii v skupine školákov. Na základe 

výsledkov môžeme konštatovať, že skúsenosť s emigráciou člena rodiny je najsilnejším 

faktorom, z nami sledovaných, súvisiacim s formovaním normatívnych očakávaní, ktoré sa 

týkajú odchodu žiť do zahraničia. Nižšiu mieru očakávaní vykazujú chlapci, školáci s horším 

prospechom a tí, ktorí sa nesprávajú problémovo. 

Odchod mladých ľudí zo Slovenska do zahraničia je aktuálnym problémom našej krajiny. 

Príčiny tohto javu sú rôznorodé a ide o tému, ktorá je oblasťou skúmania viacerých vedných 

odborov. Ľudské správanie je výslednicou pôsobenia viacerých intrapersonálnych, 

interpersonálnych a celospoločenských faktorov a ich vzájomnej interakcie. Normatívne 

očakávania sú jedným z determinantov rozhodovania a správania človeka (Baumgartner, 

Valkenburg, Peter, 2011; Lewis, Paladino, 2008; Stone et. al, 2012). Pozornosť odborníkov 

zaujímajúcich sa o problematiku emigrácie sa sústreďuje zväčša na staršie vekové skupiny 

(vysokoškoláci prípadne stredoškoláci), ale proces formovania presvedčení a postojov 

týkajúcich sa odchodu žiť natrvalo do zahraničia začína už skôr. Cieľom našej práce bolo zistiť 

vzťahy medzi vybranými premennými  (rod, školský prospech, problémové správanie, 

emigrácia blízkeho člena rodiny) a normatívnymi očakávaniami týkajúcimi sa emigrácie 

v skupine školákov (priemerný vek bol 12,5 roka). Sledované normatívne očakávania sa týkali 

akceptácie odchodu členov rodiny odísť natrvalo žiť do zahraničia. 

Čo sa týka deskriptívnych ukazovateľov, tak sebapercepcia akademickej úspešnosti 

respondentov bola zošikmená smerom k pozitívnejšiemu vnímaniu, t.j. takmer 70% školákov 

zaradilo samých seba do skupiny jednotkárov a dvojkárov. Viac ako polovica uvádza, že sa 

niekedy v škole správala problémovo (išlo však o menej závažné formy problémového 

správania) a čo je vzhľadom k téme práce dôležité, až viac ako 58% školákov uviedlo, že niekto 

z ich blízkych trvalo žije v zahraničí. Zistili sme štatisticky významné rodové rozdiely 

v emigračných normatívnych očakávaniach vo vzťahu k rodine, pričom ich vyššia miera je 

u dievčat v porovnaní s chlapcami. Aj keď zistenia iných autorov sa vzťahujú k vyšším 

vekovým skupinám, aj Santric-Milicevic et al. (2014) uvádzajú, že ženy častejšie uvažujú 

o emigrácii ako muži. Najsilnejším faktorom vo vzťahu k emigračným očakávaniam sa ukazuje 

byť skutočnosť, že niekto blízky už v zahraničí natrvalo žije. Uvedené zistenie korešponduje 

so závermi, ktoré uvádza Leith a kol. (2011) poukazujúce na významné rozdiely medzi 

respondentmi z „migračných“ a „nemigračných“ rodín. Vyššiu mieru emigračných 

normatívnych očakávaní sme zistili aj u školákov, ktorí sa vnímajú školsky úspešnejší 

v porovnaní s tými, ktorí sa vnímajú menej úspešní. Na súvislosť medzi emigráciou 

a vzdelaním poukázali aj  Strielkowski, Bilan a Kalyugina (2016) a taktiež častým motívom pre 

odchod do zahraničia sú lepšie možnosti pre štúdium a vyššie ekonomické ohodnotenie 

vzdelaných ľudí (Ramirez, Kumpikaite, 2013) čo môže byť bližšie lepšie prospievajúcim 
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žiakom. Niektorí autori poukázali na štúdii významný pozitívny vzťah medzi normatívnymi 

očakávaniami rizikovým správaním (Baumgartner, Valkenburg, Peter, 2011; Lewis, Paladino, 

2008; Stone et. al, 2012), čo je v súlade s našim zistením pozitívneho vzťahu medzi výskytom 

menej závažných prejavov problémového správania a vyššími emigračnými normatívnymi 

očakávaniami vo vzťahu k rodine. Túto skutočnosť by bolo možné interpretovať aj suspektne 

vyššou tendenciou k riziku a otvorenosti k novému, ktorá môže byť vlastná pre deti 

s tendenciou k problémovému správaniu. Tieto zistenia však vyžadujú hlbšie overenie 

a začlenenie osobnostných premenných do výskumu. 

Silnou stránkou našej štúdie je reprezentatívna výskumná vzorka zahŕňajúca vývinovú 

kategóriu rannej adolescencie, čo je vzhľadom na skúmanú problematiku vzácne. Limitami 

štúdie je predovšetkým škála zisťujúca emigračné normatívne očakávania, ktorá je obmedzená 

troma položkami, ktoré sa vzťahujú na rodinu respondenta a má pomerne nízke ukazovatele 

reliability. Taktiež by sa žiadalo v ďalšom výskume rozšíriť sledované koreláty aj o ďalšie 

relevantné intrapersonálne, interpersonálne a sociodemografické faktory. 

Ide o prvú sondu z plánovanej rozsiahlejšej štúdie týkajúcej sa formovania postojov 

a očakávaní súvisiacich s emigráciou u školákov. Naše zistenia vyžadujú overenie a hlbšie 

preskúmanie, ako aj zohľadnenie ďalších relevantných faktorov. 
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PREPOJENIE PSYCHOLÓGIE A VÝSKUMU VO VEREJNEJ SPRÁVE 

 

LINKING OF PSYCHOLOGY AND RESEARCH IN PUBLIC 

ADMINISTRATION 

 

Iveta JELEŇOVÁ 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá otázkou prínosu teórií a metód z oblasti psychológie pre 

poznanie vo verejnej správe. Tvorcovia politík vo viacerých krajinách v ostatných rokoch vo 

zvýšenej miere využívajú v praxi verejnej správy výsledky výskumu z oblasti psychológie 

a ďalších behaviorálnych vied, týkajúce sa postojov a správania ľudí (t.j. klientov, 

zamestnancov a manažérov). V roku 2010 bol vo Veľkej Británii zriadený Behavioral Insight 

Team a odvtedy bolo vo svete vytvorených niekoľko stoviek behaviorálnych jednotiek. Úlohou 

Oddelenia behaviorálnych inovácií, ktoré tohto roku vzniklo na Slovensku, je zlepšenie 

digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií. V príspevku je 

prostredníctvom dvoch tém priblížený súčasný výskum v oblasti tzv. behaviorálnej verejnej 

správy, novej výskumnej línie študujúcej psychologické a behaviorálne základy verejnej správy. 

Kľúčové slová: psychológia; behaviorálne vedy; behaviorálna verejná správa; postrčenie 

 

Abstract: The paper deals with the question of contribution of theories and methods of 

psychology for the study of public administration. Policy-makers in many countries have 

recently increasingly used in the practice of public administration research findings from 

psychology and other behavioral sciences regarding attitudes and behavior of people (i.e. 

clients, employees and managers). In 2010, the Behavioral Insight Team was established in the 

UK, and hundreds of behavioral units have been created in the world since then. The role of 

the Department of Behavioral Innovations, which was created in Slovakia this year, is to 

improve the digital services in public administration through behavioral innovations. The 

paper through two themes outlines the current research in behavioral public administration, a 

new research line of studying the psychological and behavioral foundations of public 

administration. 

Key words: psychology; behavioral sciences; behavioral public administration; nudging 
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1. VYUŽÍVANIE PSYCHOLÓGIE VO VEREJNEJ SPRÁVE 

Myšlienke o prepojení psychológie a verejnej správy sa teoretici z oblasti verejnej správy 

venovali už vo svojich raných prácach. Napríklad Herbert Simon, psychológom známy kvôli 

konceptu obmedzenej racionality, v roku 1978 počas svojej prednášky pri udelení Nobelovej 

ceny o svojej skoršej práci Administrative Behavior, publikovanej v roku 1947, uviedol, že 

„bola pokusom o vytvorenie nástrojov užitočných v mojom vlastnom výskume v oblasti 

verejnej správy.“ (Simon, 1979, s. 500) Výsledný produkt podľa neho nebol ani tak teóriou, 

ako skôr úvodom do teórie, prameniacim z jeho presvedčenia, že „rozhodovanie je srdcom 

správy a že slovná zásoba administratívnej teórie musí byť odvodená z logiky a psychológie 

ľudskej voľby.“ (s. 500). Simon videl vzťah medzi psychológiou a verejnou správou ako 

obojsmerný, no podľa Olsena (2015) ani o šesťdesiat rokov neskôr sa vzdialenosť medzi 

psychológiou a verejnou správou nepodarilo preklenúť, výskum je realizovaný v dvoch 

oddelených „svetoch“ – v časopisoch z oblasti verejnej správy absentujú psychologické teórie 

a psychológovia len ojedinele riešia podstatné otázky vo verejnej správe. 

Podobná situácia je aj v praxi verejnej správy. Príspevku psychológie k tvorbe politík 

v Európskej únii sa v novembri 2011 venovala konferencia konaná na pôde Európskeho 

parlamentu. Robert A. Roe (2011) vo svojom príspevku konštatoval, že existujú iba malé 

dôkazy o tom, že pri tvorbe politík v EÚ sa využívajú expertízy psychológov. Ľudský aspekt je 

podľa neho často ignorovaný alebo je riešený na základe „zdravého sedliackeho rozumu“. 

Takýto prístup môže prispieť k neefektívnosti verejných politík a s tým spojeným vyšším 

nákladom. Napriek tomuto konštatovaniu o absencii spojenia medzi psychológiou a verejnými 

politikami aj v tomto období existovali snahy o využitie poznatkov behaviorálnej ekonómie 

a  psychológie pri analýze programov zameraných na správanie ľudí, zvlášť na dosiahnutie 

želaného správania občanov.   

V roku 2010 bol vo Veľkej Británii zriadený Behavioral Insight Team ako prvá inštitúcia tohto 

druhu na svete, ktorá využívala behaviorálne vedy pri ich aplikácii na politiku. Od roku 2010 

realizovali vyše 500 štúdií nových intervencií, často rozsiahle randomizované štúdie, 

preberajúc poznatky hlavne z psychológie, behaviorálnej ekonómie a sociálnej antropológie. 

V uplynulých rokoch pomohli aj vládam z iných krajín vytvoriť ich vlastné jednotky zamerané 

na behaviorálne inovácie. V súčasnosti existujú desiatky behaviorálnych tímov v rôznych 

krajinách sveta, a to ako súčasť vládnych inštitúcií, ako akademické pracoviská, ale aj ako 

komerčné jednotky. Aktuálne na Slovensku, ako súčasť Úradu podpredsedu vlády SR pre 

investície a informatizáciu, vzniklo Oddelenie behaviorálnych inovácií, ktorého úlohou je 

zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií, 

zavádzaním rôznych typov behaviorálnych intervencií. 

1.1. Psychologický výskum publikovaný v časopisoch z oblasti verejnej správy 

Jednou z možností, ako sa bližšie pozrieť na psychologický prístup k výskumu vo verejnej 

správe, je kvantitatívna analýza psychologického výskumu publikovaného v časopisoch 

z oblasti verejnej správy. V našom regióne patrí k najdlhšie vychádzajúcim časopis Verejná 

správa a spoločnosť. Na základe analýzy 214 článkov publikovaných v časopise od jeho vzniku 

v roku 2000 do roku 2012, konkrétne ich názvu a abstraktov (časopis v tomto období vychádzal 

iba v papierovej podobe), boli najčastejšie publikovanými témy z oblasti ekonómie, 
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nasledované politológiou a právom (Tab. 1). Iba štyri práce sa týkali priamo psychológie. 

(Jeleňová, 2013)  

Tab. 1  

Distribúcia článkov publikovaných v časopise Verejná správa a spoločnosť v rokoch  2000 až 

2012 podľa tém (n = 214) 

Oblasť n % 

Ekonómia 65 30,37 

Politológia 34 15,89 

Právo 33 15,42 

Manažment 31 14,49 

Verejná správa 23 10,75 

Vysokoškolské vzdelávanie 15   7,01 

Iné   5   2,33 

Psychológia   4   1,87 

Sociológia   4   1,87 

Zdroj: Jeleňová (2013, s. 102) 

V roku 2016 začal časopis vychádzať v elektronickej podobe a v štyroch zverejnených číslach 

môžeme pri vyhľadávaní nájsť v nejakej podobe slovo „psychológia“ alebo „psychologický“ 

v deviatich z 32 článkoch. Dva články už na prvý pohľad, po prečítaní ich názvu, vychádzajú 

z poznatkov psychológie. Prvý z nich sa venuje pracovnej spokojnosti zamestnancov vo 

verejnej správe na Slovensku, avšak druhý, aj keď sa týka psychológie, s problematikou 

verejnej správy priamo nesúvisí (motivácia u študentov). 

Systematickú analýzu psychologického výskumu verejnej správy v troch vysoko hodnotených 

časopisoch z oblasti verejnej správy realizovali Grimmelikhuijsen et al. (2016). Analyzovali 

štúdie publikované počas 20 rokov a zisťovali, aká časť z nich obsahuje slovo psychológia či 

už v názve článku, v abstrakte, v texte práce alebo v zozname literatúry. V časopise Public 

Administration Review slovo „psychology“ našli približne v 12 % prác, pričom na základe ich 

obsahu autori 3,5 % článkov publikovaných za 20 rokov v tomto časopise kódovali ako značne 

využívajúce poznatky psychológie. Najčastejšie sa publikované články zameriavali na 

problematiku spadajúcu pod verejný manažment, napríklad na motiváciu k práci vo verejnom 

sektore a na vodcovstvo. V časopise Journal of Public Administration Research and Theory 

11,4 % článkov značne využívalo poznatky psychológie, zatiaľ čo v časopise Public 

Administration to bolo 5 %. Vo všetkých troch časopisoch,  najmä v ostatných rokoch, možno 

badať nárast publikácií značne využívajúcich poznatky psychológie. Nárast na poznatkoch 

psychológie založeného prístupu k verejnej správe poukazuje na prínos psychologického 

pohľadu pre porozumenie rôznych javov, ktorými sa zaoberajú výskum a prax verejnej správy. 
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2. BEHAVIORÁLNA VEREJNÁ SPRÁVA 

Vychádzajúc z práce Herberta Simona si Olsen (2015) kladie otázku, prečo neexistuje 

psychologická subdisciplína verejnej správy analogická k tým, ktoré existujú u „akademických 

susedov“ verejnej správy, politickej psychológii ako podoblasti politickej vedy a behaviorálnej 

ekonómii ako integrácie pohľadu kognitívnej a sociálnej psychológie do ekonómie. V snahe 

o bližšie prepojenie psychológie a verejnej správy Grimmelikhujsen et al. (2017) navrhujú nový 

prístup k verejnej správe, prepájajúci zmienené vedné disciplíny. Vychádzajúc  z vývoja 

behaviorálnej ekonómie a psychológie prezentujú novú výskumnú líniu, ktorú nazvali 

behaviorálna verejná správa. V ich ponímaní ide o „interdisciplinárnu analýzu verejnej správy 

z perspektívy mikroúrovne individuálneho správania a postojov na základe nedávneho pokroku 

v chápaní psychológie, predstavujúcej základ, a správania jednotlivcov a skupín“ 

(Grimmelikhujsen et al., 2017, s. 46). Konštatujú, že nimi navrhovaná definícia zahŕňa tri 

hlavné komponenty, ktorými sú jedinci alebo skupiny (občanov, zamestnancov a manažérov 

vo verejnom sektore) ako jednotky analýzy, akcentovanie správania a postojov týchto ľudí, 

pričom analýza je uskutočňovaná integrovaním poznatkov a relevantnej metodológie 

behaviorálnych vied (najmä psychológie) do štúdia verejnej správy (Grimmelikhujsen et al., 

2017; Olsen et al., 2018). 

Tejto novej výskumnej línii sa začalo venovať niekoľko výskumných tímov, vznikla 

samostatná študijná skupina s identickým názvom pri Európskej spoločnosti pre verejnú správu 

(EGPA) a začal vychádzať časopis s názvom Journal of Behavioral Public Administration, 

ktorý sa zameriava na behaviorálny a experimentálny výskum vo verejnej správe. 

Advokáti termínu behaviorálna verejná správa vo svojich prácach (napr. Grimmelikhujsena et 

al., 2017; James, Jilke, Ryzin, 2017; Olsen et al., 2018) zmieňujú hlavné témy a usmernenia pre 

budúci výskum, ktorý by prispel k rozvoju behaviorálnej verejnej správy. K množstvu tém, 

ktorým sa môže behaviorálna verejná správa venovať, patria napríklad behaviorálna 

a kognitívna predpojatosť občanov pri  interakcii s poskytovateľmi verejných služieb, postoje 

zamestnancov vo verejnej správe a ich správanie voči občanom, zvládanie situácií, kedy 

zamestnanci vo verejnej správe čelia agresívnym občanom, vplyv administratívnych reforiem 

na občanov, behaviorálne intervencie (alebo postrčenie), rozhodovanie a (zamýšľané) 

správanie manažérov vo verejnej správe, alebo čo motivuje jedincov pracovať vo verejnej 

správe. V ďalšej časti príspevku sa budeme venovať dvom z týchto tém, témam, ktoré 

v ostatných rokoch pritiahli výraznejšiu pozornosť výskumníkov, a to motivácii k práci vo 

verejnom sektore a postrčeniu. 

2.1. Motivácia k práci vo verejnom sektore 

Motivácia k práci vo verejnom sektore je jednou z tém, ktorým sa venujú nielen výskumníci 

z oblasti verejnej správy, ale aj výskumníci z iných sociálnych a behaviorálnych vied. 

Vychádzajúc z predpokladu, že u zamestnancov vo verejnom sektore je možné nájsť jedinečné 

motívy, ktoré ich odlišujú od zamestnancov v súkromnom sektore,  Perry a Wiseová definovali 

termín motivácia k práci vo verejnom sektore (angl. public service motivation) ako 

„predispozíciu jedinca reagovať na motívy, ktoré sa primárne alebo jedinečne vzťahujú na 

verejné inštitúcie a organizácie“ (1990, s. 368), majúc na mysli nielen vládne organizácie, ale 

aj neziskové organizácie poskytujúce verejný úžitok (Perry, Hondeghem, Wise, 2010). Aj keď 

mnohí autori prijali túto definíciu, niektorí sa pokúsili vytvoriť vlastnú. Jednu z novších 
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definícii ponúka Vandenabeele (2007, s. 547), ktorý motiváciu k práci vo verejnom sektore 

popisuje ako „presvedčenia, hodnoty a postoje, ktoré idú nad rámec vlastného záujmu a záujmu 

organizácie, ktoré sa týkajú záujmu väčšej politickej entity a ktoré motivujú jedincov konať 

podľa toho vždy, keď je to potrebné“. 

Od roku 1982, kedy bol termín motivácia k práci vo verejnom sektore použitý po prvý krát 

(Perry, Porter, 1982), bolo publikovaných niekoľko desiatok štúdií definujúcich tento konštrukt 

či analyzujúcich jeho komponenty a vzťah k rôznym premenným. Mnohé z nich skúmajú 

prosociálne tendencie zamestnancov vo verejnej správe alebo či motivácia k práci vo verejnom 

sektore je faktorom ovplyvňujúcim pozorovateľné správanie. V jednej z takýchto štúdií Tepe 

a Vanhuysse (2017) analyzovali súvislosti medzi sebaposudzovanou mierou motivácie k práci 

vo verejnom sektore, výberom štúdia a pozorovaným prosociálnym správaním. S využitím 

laboratórnych experimentov študovali tri skupiny subjektov, spolu viac ako 250 

vysokoškolských študentov odborov verejná správa, právo a obchod a ekonómia. Ich 

očakávanie, že jedinci so silnejšou motiváciou k práci vo verejnom sektore budú vyhľadávať 

prácu vo verejných organizáciách sa nepotvrdilo, keďže vyššie úrovne motivácie k práci vo 

verejnom sektore neboli spojené so štúdiom verejnej správy. Zistili však, že vyššie úrovne 

motivácie sa spájajú s altruizmom. Aj po kontrole motivácie k práci vo verejnom sektore sa 

študenti verejnej správy vo všetkých troch hrách správali viac altruisticky ako študenti obchodu 

a zároveň ich konanie bolo kooperatívnejšie v porovnaní so študentmi práva i študentmi 

obchodu. V inej experimentálnej štúdii realizovanej vo vzorke vysokoškolských študentov 

jedinci s vyššou mierou motivácie k práci vo verejnom sektore vykazovali zároveň vyššiu 

mieru prosociálneho správania, pričom tento pozitívny vzťah bol moderovaný prosociálnym 

správaním iných, kedy jedinci s vysokou motiváciou k práci vo verejnom sektore 

prispôsobovali svoje správanie kontextu, a teda sa správali viac prosociálne v situácii, ak sa 

prosociálne správal aj iný člen skupiny (Esteve et al., 2016).  

Aj keď väčšina štúdií motivácie k práci vo verejnom sektore sa zameriava na jej pozitívne 

stránky, je možné nájsť aj práce analyzujúce jej temnejšie stránky. V jednej z takýchto štúdií 

Jensen, Andersen a Holten (2017) vo vzorke zamestnancov verejného i súkromného sektora 

skúmali vzťah motivácie k práci vo verejnom sektore, prítomnosti v práci napriek chorobe 

a absentérstva. Ich očakávanie, že jedinci s vyššou mierou motivácie k práci vo verejnom 

sektore budú motivovanejší chodiť do práce aj keď sa cítia chorí, aby mohli pomáhať iným 

ľuďom alebo spoločnosti vo všeobecnosti, sa potvrdilo. Zistili silný pozitívny vzťah medzi 

motiváciou k práci vo verejnom sektore a prítomnosťou jedinca v práci, aj keď je chorý. Toto 

zistenie podľa nich môže vysvetľovať niektoré výsledky o vzťahu motivácie k práci vo 

verejnom sektore a absentérstva, ktorý sa zdá byť mediovaný chodením do práce aj vtedy, keď 

sa zamestnanec cíti chorý. Prítomnosť jedinca v práci počas choroby je možné vnímať ako 

potenciálnu temnú stránku motivácie k práci vo verejnom sektore a môže viesť k dlhodobým 

dôsledkom a následnej absencii v práci kvôli chorobe. Táto štúdia nemení fakt, že motivácia 

k práci má mnoho pozitívnych aspektov, prispieva však k vyváženejšiemu porozumeniu 

konceptu. 

Rapídny nárast výskumu motivácie k práci vo verejnom sektore počas uplynulých tridsiatich 

rokov viedol Ritza, Brewera a Neumanna (2016) k realizácii systematického prehľadu 

publikovaných prác, silných a slabých stránok existujúcej literatúry k tejto téme. Na základe 

prehľadu 323 publikácií navrhujú možný smer ďalšieho výskumu, ktorý by mal prekonať tri 

obmedzenia. Po prvé, výskumníci v dovtedy publikovanom výskume vykresľovali motiváciu 
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k práci vo verejnom sektore ako pozitívnu charakteristiku a opomínali testovanie jej vzťahu 

k nežiaducim atribútom, teda opomínali vyššie zmienenú „temnú stránku“. Po druhé, 

upozorňujú na potrebu sofistikovanejšieho metodologického prístupu a nakoniec, na potrebu 

používať rôznorodejšie nástroje, keďže v doterajšom výskume dominovalo používanie 

dotazníkovej metódy. 

2.2. Postrčenie (ako stratégia zmeny správania) 

Ďalšou témou, ktorej je venovaná značná pozornosť, je postrčenie. Tvorcovia politík majú 

viacero možností ako dosiahnuť, aby ľudia v situácii výberu uprednostnili jednu z možností. 

K tradičným nástrojom patria, okrem iných, reštrikcia volieb (napr. predaj antibiotík len na 

recept) či peňažné incentívy v podobe dotácií (napr. subvencie) alebo daní (napr. zvýšenie dane 

na tabakové výrobky). V ostatných rokoch priťahuje čoraz väčšiu pozornosť odlišná technika 

zmeny správania, nazývaná postrčenie (angl. nudge). Termín postrčenie definujú Thaler 

a Sunstein (2008, s. 6) ako „akýkoľvek aspekt architektúry výberu, ktorý predvídateľne mení 

ľudské správanie, bez toho, aby zakazoval nejaké iné možnosti alebo významne menil ich 

ekonomické incentívy. Aby sa počítal ako postrčenie, zásah musí byť jednoduchý a musí byť 

ľahké sa mu vyhnúť“. Ilustráciou takéhoto zásahu môže byť žltá čiara a kruhy s prečiarknutou 

cigaretou, ktoré v roku 2012 namaľovali vo vzdialenosti 10 metrov od vestibulu železničnej 

stanice v Košiciach, aby cestujúcich neobťažoval cigaretový dym a zároveň upozorňujú na to, 

že pred budovou stanice sa nesmie fajčiť. Postrčenie nasmerovaním fajčiarov z nefajčiarskej 

zóny, ako uvádza Pavlovský (2017) v súvislosti s podobnými experimentmi realizovanými 

v Kodani a Bratislave, vyvoláva vo fajčiaroch mentálnu asociáciu varovania. Zásah do 

architektúry voľby zjednodušuje rozhodovanie fajčiarov v prospech fajčenia v priestore, 

v ktorom sa neudeľujú pokuty. 

Postrčenie môže mať rôzne podoby, môže povzbudzovať k nejakému správaniu alebo, na 

druhej strane, od neho odradiť, bránením správaniu, ktoré je považované za nežiaduce (Ly et 

al., 2013). Čo sa týka verejnej správy, popularita postrčenia rastie. Vládne agentúry realizovali 

mnoho úspešných pokusov, kedy s jednoduchým postrčením dokázali ovplyvniť správanie, 

napríklad pri registrácii ako darca orgánov (BBC News, 2010), sporení na dôchodok (Benartzi 

et al., 2017) alebo dodržiavaní daňových predpisov. Sunstein, Reisch a Kaiser (2018) v štúdii 

realizovanej v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Južnej Kórei a v USA zistili, že väčšina 

respondentov podporuje všetkých 15 prezentovaných postrčení týkajúcich sa zdravia, 

prostredia a otázok bezpečnosti, aj keď miera podpory sa v jednotlivých krajinách líšila. 

Dôležitým mediátorom bola dôvera vo verejné inštitúcie.  

Koncept postrčenie pritiahol počas desiatich rokov, ktoré uplynuli od publikovania knihy 

Thalera a Sunsteina (2008), značnú pozornosť výskumníkov. V našom regióne je však počet 

publikovaných prác na túto tému značne limitovaný (napr. Pavlovský, 2017; Sičáková-Beblavá, 

2015). Štúdiu postrčenia sa venujú nielen psychológovia, politológovia, no vyvoláva aj etické 

otázky. V literatúre o postrčení sú prezentované dva pohľady: jeden podporujúci postrčenie ako 

potenciálne efektívne a zároveň umožňujúce ľuďom ostať „na ich ceste“ a druhý, ktorý ho 

kritizuje, pretože nedostatočne rešpektuje autonómiu ľudí (Loibl et al., 2018). Codagnone et al. 

(2014) napríklad poukazujú na to, že je ťažké určiť hranicu medzi postrčením a sociálnym 

inžinierstvom. Podľa Wilkinsona (2012) rozhodnúť či a kedy je postrčenie manipulatívne, je 

prekvapujúco náročné. Konštatuje, že manipulatívnym je určite vtedy, ak má jeho tvorca 

manipulatívny zámer a ak postrčenie zvráti rozhodnutie jedinca, ktorý mu je vystavený. Clavien 
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(2018) upozorňuje na etickú zodpovednosť, ktorú postrčenie vyvoláva keď je použité, ale aj 

v tom prípade, ak použité nie je. Vypracoval štvorúrovňový rámec, ktorý je možné použiť na 

vyhodnotenie postrčení: (1) sú plánované ciele postrčenia eticky zdôvodniteľné?, (2) je 

postrčenie efektívnym spôsobom pre dosiahnutie zamýšľaných cieľov v porovnaní 

s alternatívnou intervenciou?, (3) sú tvorcovia postrčení dôveryhodní? a nakoniec, (4) vyvoláva 

aplikácia postrčenia nejaké etické obavy, napríklad kvôli ohrozeniu autonómie jedinca? 

Zváženie odpovedí na tieto otázky by malo byť predpokladom pre rozhodnutie či postrčenie 

použiť alebo radšej nie.  

Na otázky, kedy je postrčenie vhodným prístupom v porovnaní s tradičnými politikami a či by 

tvorcovia politík mali viac využívať postrčenie, Benartzi et al. (2017) odpovedajú, že postrčenie 

ako behaviorálna intervencia je často priaznivejšie ako tradičné intervencie. Zároveň 

odporúčajú, aby bolo využívané častejšie ako tradičné politiky, pripúšťajúc, že sú potrebné aj 

ďalšie výpočty pre určenie relatívnej efektívnosti postrčenia. Otázke účinnosti postrčenia sa 

venujú viacerí autori. Sunstein (2017) sa v jednej zo svojich štúdií špeciálne venuje otázke, 

kedy je postrčenie neefektívnym alebo menej efektívnym ako sa pôvodne očakávalo. Medzi 

hlavné dôvody zaraďuje (1) vyvolanie zmätku postrčením u cieľovej skupiny alebo 

komplexnosť procesu, (2) krátkodobosť účinku niektorých postrčení, (3) reaktančný účinok 

niektorých postrčení, (4) nedostatočné pochopenie toho, čo ľudí posúva k určitému konaniu zo 

strany architektov výberu a to, (5) že niektoré postrčenia môžu vytvárať kompenzačné 

správanie, čoho následkom je potom nulový celkový efekt. V prípade, ak je postrčenie 

neúčinné, jeho architekti majú podľa Sunsteina tri možnosti: nič nerobiť, skúsiť postrčiť ináč 

(lepšie), alebo posilniť účinky postrčenia, napríklad pomocou tradičných nástrojov akými sú 

incentívy, príkazy alebo zákazy. 

3. ZÁVER 

V ostatných rokoch tvorcovia politík v rôznych krajinách častejšie začali v administratívnej 

praxi využívať výsledky výskumu z oblasti psychológie a ďalších behaviorálnych vied, 

týkajúce sa rozhodovania, postojov a správania ľudí. Experimentálne techniky boli využívané 

napríklad na testovanie behaviorálnych intervencií známych ako postrčenie. Ukazuje sa, že 

využitie psychologických teórií a metód môže byť užitočné pri analýzach v oblasti verejnej 

správy, pri štúdiu postojov a správania aktérov vo verejnom sektore – občanov a klientov (ako 

príjemcov služieb na jednej strane), ale aj zamestnancov a manažérov vo verejnej správe (ako 

poskytovateľov verejných služieb). Zaujímavým je návrh cielene kombinovať pri porozumení 

základných otázok verejnej správy pohľad psychológie a verejnej správy. Tém, u ktorých je 

jasné prepojenie medzi psychológiou a verejnou správou je mnoho. Systematické štúdium 

procesov v pozadí ľudského správania s využitím pozorovania alebo experimentov nemusí 

predstavovať len obohatenie verejnej správy, skúmanie psychologických a behaviorálnych 

základov verejnej správy môže byť prínosné aj pre psychológiu. 
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PRIMING IN THE CONTEXT OF GOAL-SETTING THEORY 

(REVIEW AND P-CURVE ANALYSIS): THE GOOD NEWS, THE BAD 

NEWS AND SOME RECOMMENDATIONS 

 

 PRIMING V KONTEXTE TEÓRIE STANOVOVANIA CIEĽA 

(PREHĽADOVÁ ŠTÚDIA A ANALÝZA P-KRIVKY): DOBRÉ SPRÁVY, 

ZLÉ SPRÁVY A ODPORÚČANIA 

 

Pavol KAČMÁR 

 

Abstract: This study narratively reviewed and p-curved an emerging line of research which 

connects priming with the Goal-Setting Theory. The narrative review indicated that the Goal-

setting theory seems to be a promising theoretical basis for priming research as a body of 

evidence suggests that performance could be bolstered by non/sub-conscious goal priming in a 

similar fashion as by conscious goals. However, present P-Curve analysis (six studies with nine 

inferential results; Chen & Latham, 2014; Latham et al., 2017; Latham & Piccolo, 2012; 

Shantz & Latham, 2011, 2009; Stajkovic et al., 2006) indicated that it cannot be concluded that 

the literature contains evidential value. Yet, it is also true that based on our analysis, we cannot 

conclude that evidential value is missing. For now, the results are inconclusive, and more 

research is necessary. We, therefore, further traced the merits and shortcoming of the present 

line of research and formulated some recommendations for future research. In a nutshell, Goal-

Setting Theory still seems to be a promising theoretical basis for future priming research in the 

field of Industrial and Organizational Psychology and beyond, and, moreover, some merits of 

analyzed research can be identified. Nevertheless, in order to establish a more conclusive 

knowledge basis that can be trusted, some sound research practices (such as adequate 

statistical power; pre-registration of planned studies; and high-powered pre-registered 

replications) should be systematically implemented in future research. 

Keywords: priming; Goal-Setting Theory; P-Curve; review; behavioral priming; social 

priming; performance priming 
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1. AN INTRODUCTION 

Is it possible that our behaviour is determined by subtle stimuli in our environment without 

even intending to use them in our decision making and/or having awareness of them or of their 

influence? This and similar questions are corroborated by line of research known as priming or 

social priming.  

According to Fujita and Trope (2014; p. 68), the priming effect could be characterized as the 

"cognitive, motivational, affective and behavioral consequences of subtly enhancing the 

accessibility of a given construct independent of either available cognitive resources, awareness 

of this influence, or control over this influence". 

Priming research in social psychology can be traced back to a study by Higgins, Rholes and 

Jones (1977). In this study, the participants underwent two ostensibly unrelated tasks. In the 

first task, the participants were unobtrusively exposed to personality traits with a positive or 

negative connotation. In the second task, deceptively described as a reading comprehension 

task, participants read about a person called Donald. His behaviour was described equivocally 

enough to be characterized in either a positive and negative manner. The results showed that  

stimuli in the first task influenced the results. If the information was applicable, the 

characterizations and evaluations of a person were "primed". In a similar vein, Srull and Wyer 

(1979) unobtrusively exposed participants to stimuli related to either hostility or not. 

Subsequently, participants read a vignette about a man, Donald, who behaved ambiguously 

enough to be considered either hostile or not. They consequently rated him on a set of 

personality traits. The results indicated that participants primed with the hostility evaluated 

Donald as more hostile than the participants in the control condition. 

These studies led to new research paradigm and basis for prolific but somehow controversial 

research, shifting the focus away from the influence of primes in the realm of social perception 

towards other areas as such as motivation (e.g. Bargh, Lee-Chai, Barndollar, Gollwitzer, & 

Trötschel, 2001) and behaviour (e.g. Bargh, Chen, & Burrows, 1996; Dijksterhuis & van 

Knippenberg, 1998). 

For instance, Bargh, Chen, and Burrows (1996) (Study two) exposed participants to neutral 

words or words related to a stereotype of the elderly (e.g. bingo) in a Scramble sentence task.  

Subsequently, the authors measured the speed of walking down the hall after leaving the 

experimental room. The results indicated that participants primed with words related to the 

elderly stereotype walked more slowly than the participants in the control condition. Similarly, 

Dijksterhuis and van Knippenberg (1998) (Study one) asked participants in the experimental 

condition to write an essay about a professor. In the control condition, the participants were 

asked to write an essay about a secretary. Following this, all participants did a general 

knowledge test in a subsequent ostensibly unrelated task. The results showed that the 

participants primed with the stereotype related to the professor performed better in the general 

knowledge test. 

These studies have indicated that mental representation can be activated and thus influence 

thoughts and behaviour. Nevertheless, more recent attempts to replicate the results of previous 

priming studies have failed. For instance, the results of Bargh et al., (1996) were not replicated 

by Doyen, Klein, Pichon and Cleeremans (2012), despite the larger sample size and more 

advanced technology. In Study one, the results failed to show the expected priming effect. In 
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Study two, an effect was observed but only when the experimenter expected that participants 

would walk more slowly after the primes. Moreover, the results found by Dijksterhuis and van 

Knippenberg (1998) was not replicated by Shanks et al. (2013) over 9 experiments with 475 

participants. Furthermore, a Bayesian analysis indicated support for the null hypothesis. A more 

recent multi-laboratory registered replication report conducted by O’Donnell et al. (2018) 

indicated a similar pattern of results. A Meta-analytic analysis of more than 4000 participants 

across various laboratories did not find an overall difference between conditions.  

In fact, similar studies have recently emerged which have led some to question the existence of 

the priming effect. This has had the effect of polarizing the scientific community into the, so-

called, "sceptics" and "believers". In general, two main explanations related to the observed 

discrepancy can be traced. 

First, some authors have proposed that results indicating the existence of priming effects have 

been solely caused by questionable research practices and/or type one errors (false positives) 

combined with publication bias. For instance, Shanks et al. (2013) have argued that the analyzed 

professor priming effect is, most likely, a false positive. This argument could be in line with 

Simmons, Nelson, and Simonsohn (2011) who have suggested that it is possible to get a 

significant result even when the underlying hypothesis is false. This can occur due to researcher 

degrees of freedom such as flexibility in data collection, analysis and reporting. This 

phenomenon has been called p-hacking where a researcher tries to "hack" results in order to 

obtain a significant p-value, often less than 0.05. In combination with publication bias and other 

problematic research practices such as Harking (Hypothesizing After the Results are Known), 

it is possible to easily claim the existence of an effect even when the effect is not real. Given 

the relatively high prevalence of questionable research practices among researchers (John, 

Loewenstein, & Prelec, 2012), it is possible that whole area of research, such as social priming, 

could be tainted. 

Secondly, proponents of the priming effect have argued that the current unsuccessful attempts 

to replicate previous studies have been caused by a lack of adequate theory capable of driving 

future research. There is, potentially, a variety of important mediators and moderators which 

could complicate replications.  In his article "Welcome back theory", Dijksterhuis (2014) argues 

that (besides eliminating researcher degrees of freedom) theory development is crucial for 

future research. In fact, there are arguments suggesting crucial role of theory (see e.g. Bargh, 

2006; Dijksterhuis, 2014; Higgins & Eitam, 2014) and, thus, many new promising priming 

theories have recently emerged (e.g. Cesario & Jonas, 2014; Higgins & Eitam, 2014; Loersch 

& Payne, 2014; Wheeler, DeMarree, & Petty, 2014; for a review of recent theories in the 

broader context of non-conscious goal activation see e.g. Kačmár & Lovaš, 2018). 

One of the most recent and promising theories that can serve as a fruitful theoretical background 

for priming research, especially in the field of Industrial (Work) and Organizational 

Psychology, is the Goal-Setting Theory (Latham, 2016; Latham et al., 2017; Latham, Stajkovic, 

& Locke, 2010; Locke & Latham, 2006). 
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2. PRIMING IN THE CONTEXT OF THE GOAL-SETTING 

THEORY - REVIEW OF THE LITERATURE  

According to the Goal-setting Theory, a behaviour is goal-directed (the goal can be 

characterized as the object or aim of the action). Therefore, performance in a task can be 

bolstered by stating a goal that has some concrete properties, e.g. a goal that is specific and 

difficult enough. This is done via mediators such as exertion of effort and is further moderated 

by factors, such as ability (Locke & Latham, 2015).  

The Goal-Setting Theory was originally focused on conscious goals whilst neglecting the role 

of non/sub-conscious goals. More recently, Lock and Latham (Latham, 2016; Latham et al., 

2017; Latham, Stajkovic, & Locke, 2010; Locke & Latham, 2006) have proposed a new layer 

to their theory which has incorporated automaticity/priming research from social psychology. 

Accordingly, the main tenet is that goals, as mental representations, can be activated by 

environmental stimuli which influence work performance and hypothetically operate in a 

similar way to a conscious goal. Therefore, further corroboration of the basic mechanisms and 

the role of proposed mediators and moderators seems to be promising1. Some of these basic 

tenets have been recently corroborated by an emerging line of research. A brief overview will 

be given below2. 

Some of the first research of the priming effect in the context of the Goal-Setting Theory was 

done by Stajkovic, Locke, & Blair (2006) who conducted two studies. In the first - pilot - study, 

participants in the experimental condition were exposed to achievement-related words in a word 

matrix. Participants in the control condition were exposed to neutral words. In the next 

ostensibly unrelated task, participants were asked to list various uses for an object (a coat 

hanger) as well as undergoing a debriefing procedure in the form of an awareness questionnaire. 

As expected, the analyses showed that participants in the experimental condition performed 

better and listed more uses than the participants in the control condition, validating task for 

future use.  

In the main study, Scramble sentence task was used as the priming procedure. In the priming 

condition, words related to achievement were used. In the control condition, neutral words were 

used. Furthermore, participants were further assigned to one of three conscious goal conditions 

- do your best vs. easy goal vs. difficult goal. In the next part, the task used in the previous study 

was used. Participants were asked to list the various uses of a wire coat hanger as the measure 

of performance. Following this, an awareness questionnaire was administrated. A second 

measurement was conducted the next day. The results showed the effect of the conscious as 

well as the subconscious goal. Participants primed with the achievement-related words 

performed better. Moreover, the interaction between the conscious and sub-conscious goals was 

                                                           
1 Additionally, the proposed theory building process is inspired by Goal-Setting Theory (see e.g. Locke, 2015). 

However, except briefly mentioning it in the discussion, this issue is beyond the scope of the present article. 
2 To identify the set of studies to be reviewed (and consequently P-curved), we analyzed the literature of the most 

recent articles by Lock and Latham; and articles that were cited by them. Furthermore, we found the oldest articles 

by the authors related to the topic (Shantz & Latham, 2009; Stajkovic et al., 2006) and analyzed articles that cited 

these studies using Google Scholar. The criteria for inclusion were (A) Empirical studies; (B) Combination of (1) 

Goal-Setting theory; and (2) Priming; (C) Connection to (work) performance; (D) Lock or Latham as co-author 

(as they are pioneering in this research area). The search of literature was conducted in February-March 2018. 
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significant as well. This provided the first indication of a priming effect in the context of the 

Goal-setting Theory. 

In another study, Shantz and Latham (2009) extended previous results by conducting field 

experiments and substituting a word-related priming procedure with a picture related procedure. 

In their pilot study, participants were asked to participate when walking to work. They were 

asked to list the various uses for a coat hanger. The task was printed on paper with either a 

picture of (A) a woman winning a race; (B) a collage of various pictures; or (C) no picture was 

on the backdrop of the page. Participants performed best when the picture of the woman 

winning the race was used (Shantz & Latham, 2009; the picture of the women winning the race, 

as well as other pictures used as stimuli material in consequent studies, are shown in Appendix 

1).  

In a consequent study, Shantz and Latham (2009) conducted a laboratory experiment examining 

the influence of primes on implicit motivation. In the first part of the study, participants were 

exposed to the picture of the woman winning the race or not. The picture was printed on a 

backdrop of a paper with instructions. In the next part of the study, participants were asked to 

write an imaginative story about three objects after which their essays were analyzed. The 

results showed that the primed participants exhibited a greater need for achievement motivation 

as they used more achievement-related words.  

Given the validity of the picture stimuli material in these two studies, a field experiment was 

carried out which examined the influence of priming on work-related performance (Shantz & 

Latham; 2009; Study three). The experiment took place in a call centre. Participants were 

assigned to four conditions. Two were related to non-conscious goal activation (priming group 

vs. control condition) while two were related to conscious goal instruction (specific high 

conscious goal vs. do your best). After the shift, a debriefing questionnaire was administered. 

The results showed that both factors - a conscious goal and non-consciously activated goal - 

were significant and participants exhibited better performance under these conditions. During 

a shift lasting three hours, the participants in the priming condition made more money than the 

participants in the control condition. As supported by the Goal-setting Theory, participants with 

a specific high goal made more money than participants asked to do their best.  

In a following study, Shantz and Latham (2011) replicated the results of the previous field 

experiment in an organization with different organizational setting. Participants obtained the 

paper where ideas for soliciting fund were printed. Participants in an experimental condition 

were exposed to the picture of a woman winning a race. After the shift, participants were 

debriefed with the awareness questionnaire. The results showed that the primed participants 

had performed better. In a second study, Shantz and Latham (2011) chose another 

organizational setting. This time the participants spoke French and not English as they had 

previously. In addition, a longer period of work time was analyzed. Four-day shift each lasting 

four hours was chosen instead of one shift. The procedure was the same as it had been in the 

previous study and the results too. The participants primed with the picture of the woman 

winning the race raised more money than the participants in the control condition. Moreover, 

Shantz and Latham (2011) conducted a small meta-analysis of their three studies with averaged 

Cohen´s d = 0.56 CI (0.35-0.78). 

In another study, Latham and Piccolo (2012) changed organizational setting one more time. 

This study was conducted in a call centre in the United States (previous studies had been carried 
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out in Canada). Furthermore, they analyzed the number of donors as well as the number of 

donations. As the Goal-Setting theory predicts that specific primes are more effective than 

general primes, a more specific prime was added in addition to the general prime used before 

The participants were assigned to three conditions. In the first condition, the general prime from 

the previous studies was used (woman winning the race). In the second condition, a more 

specific prime was used - a picture depicting a worker in a call centre (shown in Appendix 1). 

In the control condition, no pictures were presented. Data were collected over four workdays. 

Both the number of donors as well as the monetary gain was assessed. Furthermore, a TAT 

(Thematic Apperception Test) was administered. The results showed that participants primed 

with the specific prime obtained more pledges than the control group. Similarly, participants in 

the specific prime condition obtained more money than the participants in the control condition. 

However, the difference between the control condition and the general prime condition was not 

significant. An analysis of implicit motives showed that both participants primed with the 

specific goal and participants primed with the general goal wrote more words related to 

achievement in comparison to the participants in control condition. 

Goal-setting theory differentiates between two types of goals - learning and performance goals. 

As a result, Chen and Latham (2014) carried out an experiment where participants were primed 

with either a learning or performance goal. In the first pilot study, participants assessed how 

much the picture made them think. According to this procedure, a picture of Rodin, The Thinker 

(in a specific format), was chosen (illustrated in Appendix 1). In the second pilot study, 

participants were primed with a new picture. This was either The Thinker, the woman winning 

the race, neither picture or both pictures. Following this, they had to write a story based on the 

presented pictures. The participants in The Thinker group produced more words related to 

insight than the other groups; while the race-winning woman group produced more 

achievement related words.  

In the main experiment, Chen and Latham (2014) examined the influence of a 

performance/learning goal in a scheduling task, requiring the acquisition of knowledge. Firstly, 

the participants learned about a task. Next, the priming stimuli were presented on a computer 

screen. The task was to write a story about the pictures in one of the four conditions (thinker; 

winner; both; or neither). During the three trials, the participants had to complete as many class 

schedules as possible. At the end, an awareness check was administered. The results indicated 

that performance in a scheduling task was better when the participants were primed with a 

learning goal in comparison to the control condition and performance goal. However, the 

difference between the performance goal and priming was not significant. 

In another series of studies, Latham, Brcic, and Steinhauer (2017) examined additional proposal 

derived from the Goal-Setting Theory. By this, that performance is determined by the difficulty 

of a goal. In a pilot study, participants were assigned to an experimental condition (picture of a 

man lifting 400 pounds; illustrated in Appendix 1); or a photograph of a rock. Following this, 

they had to write an imaginative story. The results showed that participants in the lifter 

condition provided more words related to effort than the participants in the control condition.  

In the first experiment, participants were primed with a photograph of a man lifting 20 pounds 

(easy goal); 200 pounds (moderately difficult); or 400 pounds (difficult goal). After this, they 

were asked to press a digital food scale with a finger. At the end, an awareness check was 

conducted. The results showed a correlation between weight and task performance. Participants 
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who had been primed with the man lifting 400 pounds pressed harder than the participants 

primed with 200 and 20 pounds.  

In the second experiment, Latham, Brcic, and Steinhauer (2017) were interested if priming 

difficult goals led to choosing a difficult conscious goal. The priming procedure was similar to 

the previous study. Participants were primed with the picture of a man lifting 20 or 400 pounds, 

after which they were asked to set a goal. The goal was to generate arguments in support of a 

statement. In addition, personality was assessed. The results showed that participants primed 

with the picture of the man lifting 400 pounds set a more difficult goal as well as producing 

more arguments. Moreover, the mediation analysis showed that self-set conscious goals 

mediated the relationship between prime and performance, and that conscientiousness, as a 

personality variable, moderated the relationship. 

In a nutshell, body of evidence exists that indicates the effect of primes on the work 

performance and related issues. This is in line with the argument that the Goal-Setting theory 

could be a potentially relevant theoretical background for conducting priming research, 

especially in comparison to more classic priming theories. Nevertheless, a set of statistically 

significant results does not guarantee that the research encompasses evidential value. It is still 

possible that the studies were p-hacked and/or due to publication bias, only statistically 

significant results occurred in the published literature and, as such, the literature lacks evidential 

value. This issue, however, cannot be addressed by a narrative review. In order to overcome 

such shortcomings, we attempted to evaluate the evidential value of the reviewed articles with 

a P-curve analysis (Simonsohn et al., 2014a, 2014b, 2015). 

3. P-CURVE ANALYSIS  

Simmons and Simonsohn (2017) have illustrated that even a plethora of statistically significant 

studies can lack evidential value. They P-curved 33 statistically significant power posing 

studies from a previously published narrative review that affirmatively concluded that the effect 

exists. Crucially, the results of the P-Curve analysis indicated that the power posing literature 

lacked empirical support despite the numerous statistically significant results. Similarly, Lakens 

(2017) P-curved the two mainstream fields of priming research - elderly priming and professor 

priming. He concluded that while the professor priming contained some evidential value, the 

elderly priming did not. Furthermore, he obtained evidence of p-hacking in the elderly priming 

literature. This indicated that the statistically significant results could have occurred as a result 

of problematic research practices. Based on these observations, this study is interested in 

whether a similar or different pattern of results will occur in a present case. Therefore, a P-

curve analysis (Simonsohn et al., 2014a, 2014b, 2015) was carried out to estimate the evidential 

value of the previously reviewed emerging line of research (connecting priming and the Goal-
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Setting Theory)3. In total, six empirical articles were included 4 (Chen & Latham, 2014; Latham 

et al., 2017; Latham & Piccolo, 2012; Shantz & Latham, 2011, 2009; Stajkovic et al., 2006). 

As some articles included more than one study, nine inferential results were included (two were 

excluded as they did not reach .05 value) in the total for analysis in (1) Variant A (main 

experiments only).  

As only statistically unrelated results could be analyzed and one study could, hypothetically, 

report more related p-values (e.g. more dependent variables), in order to assess if the results 

were not contaminated by the specific results that were selected, (2) a robustness analysis using 

alternative measures reported as dependent variables was additionally conducted (Variant B). 

Furthermore, as some articles reported up to 2 pilot studies, and we were interested if the pattern 

of results will change, (3) we additionally analyzed the results by adding the statistics from the 

pilot studies (13 values in total - Variant C). 

The reason for conducting three p-curve analyses - (A) main analysis; (B) robustness analysis; 

and (C) additional analysis with pilot studies included - is to provide more nuanced and 

replicable results that are less influenced by selection of results. 

The P-curve analysis was conducted according to the authors of the P-curve procedure 

(Simonsohn et al., 2014b, 2014b, 2015) and a disclosure table and further analysis details can 

be found online at DOI 10.17605/OSF.IO/DQZNT 

Before going into the analysis, it is important to briefly mention that the p-curve analysis is 

based on the assumption that, under the null hypothesis (the underlying effect does not exist), 

all p-values are uniformly distributed. This is not only expected for non-significant results but 

for significant results as well. It also should be noted that, assuming publication bias is 

ubiquitous and hard to estimate, only significant results are analyzed in a p-curve analysis. If 

the effect exists, the p-curve should be skewed to the right (more p values between .01 to .02 

than .04 to .05). Alternatively, if the results were p-hacked (e.g. various analyses were 

conducted, only the significant analysis were reported; covariates were added; cases were 

dropped; etc.), more p-values between .04 to 0.5 will be present. If there is no effect at all, the 

p-values should be uniformly distributed - e.g. there will be as many p values between .04 and 

0.5 as between 0.1 and 0.2 (Simonsohn et al., 2014b, 2014b, 2015). 

Firstly, we analyzed if the p-curved studies contained evidential value. According to the 

Simonsohn et al., 2014a, 2014b, 2015; evidential value is present when the p-curve is skewed 

to the right (lower p-values are more frequent - e.g. there are more .01 than .04 p values). This 

represents the alternative hypothesis and this condition is met when: A, there is evidence of 

                                                           
3 Note that we are not primarily interested in whether the specific priming effect is real or not, but rather in 

estimating the evidential value of the research dedicated to connecting priming (non-conscious goal activation) 

and the Goal-Setting Theory; analyzing the indicators of p-hacking and statistical power of the analyzed studies. 

However, to illustratively compare the present state of art of this line of research to other, more established and 

mainstream research related to priming where the replication crisis has been explicitly stated by many authors, 

the obtained pattern of results are, only for illustration purposes, narratively compared to the P-curve analysis of 

professor and elderly priming studies conducted by Lakens (2017). 

 
4 Note that the criteria and procedure for the selection of studies for P-curve analysis were the same as for 

narative review and are listed above. 
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right skewing for half a p-curve (with p < .05); or B, for both half and full p-curves (both p 

values < .10). On the contrary, the null hypothesis states that there is no evidential value in the 

literature that was analyzed.  

While a visual inspection seems to be more in line with a right-skewed p-curve, especially with 

all pilot studies included, the null hypothesis was not rejected as the p-curve was not 

significantly right skewed. According to the data analysis, neither criteria were met for 1, the 

main curve (full p-curve, Z=-0.69, p=.2465; half p-curve Z=-0.86, p=.1935); 2, nor robustness 

check (full p-curve, Z=-0.25, p=.3996; half p-curve Z=0.7, p=.7593); 3, nor when the pilot 

studies were included (full p-curve, Z=-1.31, p=.0957; half p-curve Z=-0.28, p=.3894) - In 

summary, the null hypothesis cannot be rejected. The test does not indicate that the studies 

contain evidential value. This is in line with the p-curve of the elderly priming (Lakens, 2017). 

However, two important things should be highlighted. Firstly, based on a visual inspection of 

the p-curve, it should be noted that obvious evidence is lacking for obvious p-hacking. Indeed, 

the studies do not seem to be skewed to the left (however, see further discussion below). 

Secondly, it is important to note that a situation when the null hypothesis is not rejected can be 

caused by both A, the set of studies lacks evidential value and B, there is not enough information 

available - p-curve is too noisy. Therefore, in the following analysis, we were interested in if 

the p-curve was flatter than what would be expected if the studies were powered at 33%.  

We, therefore, analyzed if the observed p-curve was significantly flatter in comparison to the 

existing p-curve from studies with an average of 33% power. The alternative hypothesis states 

that the evidential value is inadequate. The null hypothesis states that the evidential value is not 

inadequate or absent. The binomial test, as well as continuous test computed with Stouffer's 

method, indicated that the null hypothesis could not be rejected in any of the three conducted 

p-curves. In summary, the analysis does not indicate that the evidential value is inadequate or 

absent. Thus, we are unable to reject the null hypothesis that the body of analyzed studies 

examines a detectable effect. This mean that there is no evidence for the presence or absence 

of evidential value. The results are inconclusive and thus, more p-values are needed to make a 

definitive conclusion.  

Additionally, we analyzed the statistical power of the studies that were included. The power 

with 90% confidence intervals was 12% (90% CI, 5-58%) for the main results; 7% (90% CI, 5-

43%) for the robustness analysis; and 19% (90% CI, 5-56%) for all the reported studies (pilot 

studies included). This value represents an estimate of how many studies would have significant 

results if replicated. From the main studies, approximately 12% would be expected to be 

replicable. From 9 experiments, it is expected that one experiment (maximum 4-5) would be 

replicable. This is, hypothetically, more than 5% the value expected if the results were solely 

due to random variation, nevertheless, this is far from an optimal scenario. The results are 

graphically depicted in Figure1, Figure 2 and further detailed in Supplement 2. 
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Figure  1 Main analysis Note. The red dotted line illustrates the distribution of p-values that is expected 

if there is no effect, while the green dashed line illustrates the distribution of p-values if the effect exists 

and studies were powered at 33%. The blue line indicates the distribution of the analyzed p-values. The 

figure was generated by P-curve app v.4.06  
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Figure  2 (A) Robustness results and (B) results from all studies (pilot studies included). Note. The red 

dotted line illustrates the distribution of p-values that is expected if there is no effect; while the green 

dashed line illustrates the distribution of p-values if the effect exists and studies were powered at 33%. 

The blue line indicates the distribution of analyzed p-values. The figure was generated by P-curve app 

v.4.06  

 

As the estimated power was rather small - 12% - 19% (depending on the analyzed variant) we 

further analyzed the sample size of all studies. The results are depicted in Figure 3. The figure 

indicates low sample sizes. For all studies, the mean N per cell was 28 participants; the median 

and mode were 22 participants. 

 

 

Figure 3. Sample size (per experimental cell) of reviewed studies.  

In order to have power of at least 80%, far more participants than 28 (in one extreme case 10 

participants per cell) seem to be needed, especially considering the effect size that could be 
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expected. In fact, according to a meta-analysis of the behavioral priming effect caused by words 

(Weingarten et al., 2016), it is necessary to have more than 145 participants per cell for 80% 

power to obtain a small to medium effect size of d=.3. Even when medium effect size of d=.56 

from small meta-analysis conducted by Shantz and Latham (2011) will be used, more than 41 

(one tailed test) or 52 (two tailed test) participants per cell will be necessary. However, it is 

reasonable to expect that much more participants would be necessary as meta-analytically 

examining the effect size could be considerably overestimated due to publication bias. The 

observed N (in many cases lower than approximately 25 per condition) is only adequate if the 

effect size is more than d=80. This is, however, highly unlikely. Therefore, more power to 

detect an effect of interest seems to be crucial for future studies. 

4. SOME RECOMMENDATIONS FOR FUTURE RESEARCH AND 

LIMITATIONS OF THE PRESENT STUDY 

Based on the present narrative review and consequent P-curve analysis, some recommendations 

can be drawn regarding future research. 

Firstly, considering need for stronger theoretical basis, the Goal-Setting Theory seems to be a 

promising theoretical platform. Dijksterhuis (2014) has argued that productive theory-driven 

research is crucial but is somehow absent. Similarly, Bargh (2006) has argued in his article 

"What have we been priming all these years" that it is necessary to move to a new stage of 

research where moderators and mediators are systematically examined. Similar points have 

been made by other authors (e.g. Higgins & Eitam, 2014; Latham, 2016; Loersch & Payne, 

2014), leading to the proposal of various theoretical models (for a review see e.g. Kačmár & 

Lovaš, 2018). Among them, Goal-setting theory could be found (see e.g. Latham, 2016; Latham 

et al., 2010; Locke & Latham, 2006). 

However, problematic research practices have been identified in recent years as potentially 

relevant topic (e.g. John, Loewenstein, & Prelec, 2012; Simmons et al., 2011); and many 

previous findings have been questioned, priming studies including. Therefore, is was proposed 

that it is necessary to ensure that sound research practices should be implemented for creating 

body of literature that can be trusted (De Boeck & Jeon, 2018; Munafò et al., 2017; Nelson et 

al., 2018). Indeed, our p-curve analysis did not find evidential value in the analyzed research 

literature. Although there many statistically significant results, this does not guarantee that the 

research has any evidential value and that could be trusted.  

On the other hand, it is also true that we cannot say that the analyzed research is lacking 

evidential value. For now, the results have been rather inconclusive. Therefore, we have 

additionally tried to more qualitatively analyze the merits and limitations of the present line of 

research in the following part, proposing some recommendation for future research. The 

analysis has indicated that while some aspects have been established in a very good manner, 

others need improved.  

Firstly, in order to establish a knowledge base that can be trusted, it seems to be crucial to 

conduct a replication of existing studies (Brandt et al., 2014). Some argue that direct replication 

is preferable (Simons, 2014); while other prefer conceptual replication (Crandall & Sherman, 

2016). In our view, both are crucial considering the purpose of the study and various phases of 

research (see e.g. Hüffmeier, Mazei, & Schultze, 2016). In the reviewed literature, multiple 
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types of replications can be found, even field experiments considered as rare and valuable 

(Eden, 2017; Maner, 2016). For instance, Shantz and Latham (2011) replicated the previous 

results by Shantz and Latham (2009) in a call-centre. This practice should be continued. 

However, it is necessary to extend it further to implement various kinds of replication in diverse 

phases of the research whilst reflecting on its strengths, limitations and purpose (Hüffmeier et 

al., 2016). Lock (2015) has proposed replication with variations as the basic building block of 

theory. However, without direct replications that can establish the effect of interest in a first 

place, this could be rather problematic.  

Additionally, other sound research practices should be implemented simultaneously. Some 

authors have argued that that using problematic research practices (e.g. P-hacking) seems to be 

both (A) problematic (Simmons et al., 2011); and (B) widespread (John et al., 2012). In the 

present analysis, we did not find strong (or more blatant) evidence for p-hacking (although the 

present method has some limitations as discussed below). These positive trends should be 

bolstered by explicitly avoiding problematic research practices such as P-hacking and Harking, 

decreasing research degrees of freedom by pre-registering planned analysis (Munafò et al., 

2017; van ’t Veer & Giner-Sorolla, 2016). 

Moreover, another important factor, publication bias, could be highly problematic. However, it 

is hard to estimate publication bias in the present context. Only six studies were analyzed, and 

it is hard to find all the non-significant studies that have been conducted. It is, however, possible 

that they exist in a file-drawer form. Therefore, we tried to overcome this limitation by 

conducting a p-curve analysis which only analyzed the statistically significant results. The file-

drawer problem was, therefore, not so prominent in the present analysis, nevertheless, 

publication bias could and should be minimalized in the long run. This could be done by 

implementing a registered-report (RR) format. In RR, peer-review is conducted before data 

acquisition and accepted in advance if the reviewed procedure was implemented regardless of 

results. Accordingly, the article is not published based on "sexy" significant results but based 

on strong theory and sound method irrespective of results (Nosek & Lakens, 2014). Moreover, 

using a more classical publishing schema, non-significant findings should be published if the 

method and theory is sound. Public repository of data should be used as well and data from 

studies that were not published should be systematically added. Moreover, Open-science 

practices could be bolstered (Munafò et al., 2017; Spellman, Gilbert, & Corker, 2017). Data 

could be available for future re-analysis and meta-analysis. Furthermore, additional statistical 

analysis could be implemented (e.g. Multiverse analysis; Bayesian analysis; and so on), 

bolstering interpretations.  

In future research, it is critical to address the issue of low statistical power. This is not only a 

problem in the reviewed research. Some authors have pointed out that psychological research 

is highly underpowered in general (Fraley & Vazire, 2014) and this problem can be even beyond 

psychological research (see e.g. Button et al. 2013 for a similar problem in the field of 

neuroscience). In the present analysis, only 7-19% (90% CI, 5-56%) of power was estimated. 

Therefore, only approximately 7-19% (56% at best) could be expected to be replicated. 

Furthermore, some studies found an unlikely big effect size while they were unable to detect 

lower effect size that would be more realistic to expect in the present scenario. In order to 

address this issue in future research, a power analysis should be performed when planning a 

study. The expected number of participants could be estimated, based on the smallest effect 
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size of interest (SOI) (Albers & Lakens, 2018). There are many tools and easily implementable 

manuals (see e.g. Perugini, Gallucci, & Costantini, 2018), even for Bayes factor analysis 

(Schönbrodt & Wagenmakers, 2017). It is true that beyond computational issues, 

implementation issues could occur as it is necessary to sample more participants, nevertheless, 

as LeBel, Campbell, & Loving (2017) have pointed out, the benefits outweigh the costs in a 

long run. Furthermore, various procedures such as Sequential analysis (Daniël Lakens, 2014); 

or big multi-lab collaborations (e.g. “Psychological Science Accelerator"; Moshontz et al., 

2018) could be implemented to handle the high-powered studies. 

Additionally, as illustrated by the present study, narrative reviews could be replaced or at least 

complemented by quantitative methods. In the analyzed line of research, a meta-analysis 

conducted by Shantz and Latham (2011) could be found which is a good sign, nevertheless, it 

is important to address publication bias in the future. For instance, in the present study, we 

conducted a p-curve analysis to partially overcome this limitation. However, it is important to 

note that even p-curve have some limitations. For instance, when analyzing potential p-hacking, 

the p-curve analysis implicitly expects the researcher to reach p-value of 0,05. While this 

expectation is reasonable, more ambitious p-hacking could occur and thus complicate the 

interpretation of the p-curve (although see e.g. Simonsohn et al., 2015 for a discussion on this 

topic and provided solution).  

Therefore, it is important to note that an anomaly worth mentioning was found in the present 

analysis. As pointed out by reviewer, some studies had relatively low sample sizes. However, 

relatively big effect size was observed (see e.g. Schanz and Latham, 2009, 2011). In 

combination with the lower number of p-curved studies, it is possible that such studies led to 

more right skewed p-curves, hiding more blatant p-hacking. Based on this observation, we 

strongly recommend conducting more types of analysis in the Meta-analytical realm (such as 

p-uniform) when bigger body of literature will accumulate; and, crucially, to directly replicate 

studies with a surprisingly big effect size with much more power in combination with pre-

registration. 

There are also some limitations related to other aspects of the present article. In the present 

analysis, only six studies with 9 to13 results were analyzed. Even though we tried our best to 

find adequate studies and to provide results from not one, but three p-curves, more studies 

would certainly provide more conclusive results. We, thus, encourage other researchers to 

conduct a p-curve analysis with more research literature in the future.  

One can ask, why we conducted p-curve analysis with "such small" amount of studies, however, 

it is important to remind that even less studies can provide evidence for evidential value (see 

e.g. Simonsohn et al., 2014b), and the goal was to assess the attributes of literature existing so 

far. When empirical evidence accumulates, more studies should be included, providing more 

representative results. 

In addition, the studies selected for this review and p-curve analysis belonged to one specific 

line of research, being heterogeneous in nature. They were not focused on one specific priming 

effect, but on priming (non-conscious goal activation) in the context of the Goal-Setting Theory. 

While one could argue that this factor could play some role, it is important to note that it is not 

necessary for studies included in the P-curve analysis to be homogenous - to have uniform 

effect sizes (Simonsohn et al., 2014b).  
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In a similar fashion, one could ask what effect we are trying to analyze. It is, however, not the 

question we tried to answer. We were primarily interested in reviewing and p-curving one 

specific line of research rather than one specific kind of priming effect. As pointed out by 

Simonsohn et al., (2014a), it is possible to assess the evidential value of a specific effect as well 

as the "evidential value of findings aggregated by article, author, journal, or method of analysis" 

(p. 543). Accordingly, our question seems to be legitimate as well as it will be legitimate to 

analyze a specific priming effect in a future. In fact, we encourage analyzing a specific priming 

effect when more literature related to the topic accumulates. An analysis of moderation factors 

could also be beneficial in a future, although, another method of analysis should be 

implemented for this purpose.  

Despite trying to do our analysis well and as transparently as possible, a mistake could occur. 

Therefore, we encourage additional analyses by other researchers. Simultaneously, we believe 

that even if the results of the present analysis had been more conclusive to provide or dismiss 

the evidential value, recommendations such as adequate power; pre-registration; RR 

replications; and open science practices could be beneficial for this (and any) research avenue 

irrespective of potential errors in the present study. 

In a nutshell, this article reviewed and p-curved one specific line of research - priming (non-

conscious goal activation) in the context of the Goal-Setting Theory. The good news is that this 

line of research has some merits such as potentially strong theoretical background; various 

existing replications of previous studies; field experiments; conducted meta-analysis and so on. 

Nevertheless, according to our analysis, some aspects should be improved - insufficient 

statistical power; conducting registered reports/pre-registrations, limiting researchers' degrees 

of freedom; eliminating publication bias and conducting highly powered direct pre-registered 

replications.  

Even though many significant results exist in the reviewed line of research, the p-curve analysis 

could not conclude that they have evidential value. On the other hand, it was not possible to 

conclude that evidential value is lacking. This pattern of results indicates that more high-quality 

studies are necessary to be conducted and, meanwhile, some research recommendations should 

be implemented for creating a knowledge base with some degree of verisimilitude that can be 

trusted. 
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SUPPLEMENT 1: 

 

  

Supplement figure  1 Priming stimuli used in reviewed research (Adapted from Chen & Latham, 2014; 

Latham, Brcic, & Steinhauer, 2017; Latham & Piccolo, 2012; Shantz & Latham, 2011, 2009; Stajkovic, 

Locke, & Blair, 2006). 
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JOB SATISFACTION, COMPASSION SATISFACTION AND 

COMPASSION FATIGUE IN HELPING PROFESSIONALS IN 

SLOVAKIA 

 

PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ, ZADOSŤUČINENIE Z POMÁHANIA A 

ÚNAVA Z POMÁHANIA U POMÁHAJÚCICH PROFESIONÁLOV NA 

SLOVENSKU 

 

Miroslava KÖVEROVÁ 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je preskúmať súvislosti medzi pracovnou spokojnosťou, zadosťučinením z 

pomáhania (CS) a únavou z pomáhania - vyhorením (BO) a sekundárnym traumatickým stresom (STS) 

u pomáhajúcich pracovníkov na Slovensku. Výber výskumného súboru bol celoslovenský, výskumu sa 

zúčastnilo 982 pomáhajúcich profesionálov (zdravotníci, vychovávatelia, sociálni pracovníci, 

psychológovia, pedagógovia a riadiaci pracovníci) zo zariadení poskytujúcich zdravotnú a sociálnu 

starostlivosť (89,3% žien a 10,7% mužov; priemerný vek 43,09 rokov; priemerná dĺžka praxe 12,67 

rokov). Participanti vyplnili Dotazník pracovnej spokojnosti (Spector, 1985) a Škálu profesijnej kvality 

života (ProQOL 5; Stamm, 2010). Korelačné analýzy preukázali viacero významných vzťahov CS, BO 

a STS s faktormi pracovnej spokojnosti. Najtesnejší vzťah bol prítomný medzi faktorom Povaha práce a 

faktormi CS a BO. Regresné analýzy ukázali, že faktor Povaha práce bol najlepším prediktorom CS, a 

spolu s faktorom Pracovné podmienky vysvetľoval aj variabilitu BO a STS. Limitom štúdie je využitie 

sebaposudzovacích nástrojov, ktoré mohli zvýšiť výskyt sociálne žiaducich odpovedí. Zistenia poukazujú 

na význam pracovného prostredia vo vzťahu k prežívaným pozitívnym a negatívnym dôsledkom 

pomáhania a budú využité pri príprave intervenčných programov na podporu CS a redukciu BO a STS 

u pomáhajúcich profesionálov na Slovensku. 

Kľúčové slová: pracovná spokojnosť; zadosťučinenie z pomáhania; únava z pomáhania; pomáhajúce 

profesie 

Abstract: The aim of this study is to explore the associations between job satisfaction, compassion 

satisfaction (CS) and compassion fatigue - burnout (BO) and secondary traumatic stress (STS) in Slovak 

helping professionals. The participants were 982 helping professionals (health professionals, educators, 

social workers, psychologists, teachers and managers) working in institutions which provide social-

care and health-care (89.3% women; 10.7% men; mean age 43.09; mean length of working experience 

12.67 years). They completed the Job Satisfaction Survey (Spector, 1985) and the Professional Quality 

of Life Scale (ProQOL 5; Stamm, 2010). The results showed several significant correlations between 

CS, BO and STS and job satisfaction factors. The strongest relationship was found between CS, BO and 

the factor "Nature of work". The regression analyses revealed that this factor was also the best predictor 

of CS. The factors "Nature of work" and "Operating conditions" were significant predictors of BO and 

STS. The limitation of this research is the use of self-report measures. The findings point to the 

significance of job satisfaction and the work environment in relation to experiencing the positive and 

negative effects of helping. This is to be used as a background in the future preparation of intervention 

programs aimed at promoting CS and preventing BO and STS in Slovak helping professionals. 

Keywords: job satisfaction; compassion satisfaction; compassion fatigue; helping professions 
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1. INTRODUCTION 

Helping professionals can experience positive (compassion satisfaction) and negative 

(compassion fatigue, burnout) effects as the result of their helping work (Bride, Radey, & 

Figley, 2007; Figley, 2002; Maslach, 2003; McCann & Pearlman, 1990; Stamm, 2010). 

Compassion satisfaction has been defined as the pleasure derived from the ability to do work 

well (Stamm, 2010). It is not only associated with positive feelings about the work itself, but 

also about the workplace, colleagues or about contributing to the greater good of society 

through helping (Stamm, 2010). Compassion fatigue (or secondary traumatic stress, secondary 

victimization, vicarious traumatization) has been conceptualized as a specific secondary 

traumatic stress disorder resulting from a helper´s deep involvement with a primarily 

traumatized person, i.e. a client or patient (Figley, 2002). The symptoms of compassion fatigue 

include intrusive images, sleep difficulties or avoidance (Stamm, 2010). According to Figley 

(2002), compassion fatigue is also associated with the symptoms of burnout in the cognitive, 

emotional, behavioural, spiritual, relational, somatic and work domain. These include lowered 

concentration, apathy, anxiety, helplessness, withdrawal, loss of purpose, isolation, loneliness, 

sweating or breathing difficulties (Figley, 2002).  

Compassion satisfaction and compassion fatigue (secondary traumatic stress, burnout) are 

connected with the positive and negative effects in the workplace (Figley, 2002; Ray, Wong, 

White, & Heaslip, 2013; Stamm, 2010). Figley (2002) reports the negative symptoms of 

compassion fatigue (burnout dimension) in work performance: low morale, low motivation, 

avoiding tasks, obsession about details, apathy, negativity, lack of appreciation, detachment, 

poor work commitments, staff conflicts, absenteeism, exhaustion, irritability and withdrawal 

from colleagues. According to Stamm (2010), compassion satisfaction and compassion fatigue 

are both influenced by the work environment. Compassion satisfaction is the result of the ability 

to do the work well, whereas compassion fatigue is the effect of work-related trauma (Stamm, 

2010). Ray et al. (2013) found that compassion satisfaction and compassion fatigue were 

correlated with six areas of work life: workload, control over work decisions, rewards for work 

contributions, relationships at work, congruence between values of an organization and values 

of its employees, and fairness in the workplace. 

Compassion satisfaction and compassion fatigue are also correlated with job satisfaction 

(Mesárošová, 2016). Spector (1997, p. 2) has defined job satisfaction as “the extent to which 

people like (satisfaction) or dislike (dissatisfaction) their jobs”. There are nine dimensions of 

job satisfaction which have been identified (pay, promotion, supervision, fringe benefits, 

contingent rewards, operating conditions, co-workers, nature of work, communication) and are 

related to overall job satisfaction (Spector, 1985). The nine areas of job satisfaction overlap 

with the listed work effects of compassion satisfaction and compassion fatigue by Figley 

(2002), Stamm (2010) and Ray et al. (2013) who have suggested that compassion satisfaction 

and compassion fatigue can lead to a variety of positive and negative work effects. However, 

some research studies have provided evidence that compassion satisfaction and compassion 

fatigue in helping professionals can be explained by job satisfaction (Kelly, Runge, & Spencer, 

2015). In Slovak helping professionals, previous research has shown relationships between 

compassion satisfaction, compassion fatigue and overall job satisfaction (Mesárošová, 2016). 

However, the correlations between compassion satisfaction, compassion fatigue and the 

dimensions of job satisfaction in helping professionals in Slovakia have not been tested. There 
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has also been insufficient research evidence for the predictive utility of job satisfaction in 

explaining compassion satisfaction and compassion fatigue in Slovak helping professionals.  

Therefore, the first aim of this study was to explore the relationships between compassion 

satisfaction, compassion fatigue (burnout, secondary traumatic stress) and job satisfaction in 

helping professionals in Slovakia. The second aim was to find out if compassion satisfaction 

and compassion fatigue (burnout, secondary traumatic stress) were predicted by job 

satisfaction. It was hypothesized that compassion satisfaction and compassion fatigue (burnout, 

secondary traumatic stress) would be significantly correlated with, and significantly predicted 

by, job satisfaction. In both cases, we were interested in overall job satisfaction as well as in 

the dimensions of job satisfaction.  

2. METHOD 

2.1. Participants  

The participants were 982 helping professionals (31.7% health professionals, 31.4% educators, 

22.7% social workers, 12.8% psychologists and teachers, and 1.4% managers) working in 

institutions which provide social-care and health-care in Slovakia. There were 89.3% women 

and 10.7% men in the sample; their age was 20-65 years (M = 43.09; SD = 10.73); the length 

of their experience at work was 0-44 years (M = 12.67; SD = 10.53). All participants worked 

in direct contact with their clients; the time spent in direct contact with the clients was more 

than 28 hours per week (44% of participants), 11-27 hours per week (17.8%), fewer than 10 

hours per week (13.2%); 25% of participants did not report the time spent in direct contact with 

their clients. Participation in the research was anonymous and voluntary.  

2.2. Instruments 

Professional Quality of Life scale (ProQOL 5; Stamm 2010; Slovak adaptation Köverová, 2016; 

Köverová, 2018). The ProQOL 5 is a 30-item self-report measure of compassion satisfaction 

(CS; e.g. "My work makes me feel satisfied."), burnout (BO; e.g. "I feel worn out because of my 

work as a helper.") and secondary traumatic stress (STS; e.g. "I feel as though I am 

experiencing the trauma of someone I have helped."). A 5-point scale is used to indicate the 

frequency of experiencing the positive and negative consequences of helping in the last 30 days 

(1 = never; 5 = always). In this research, the internal consistency estimates (McDonald´s ω) of 

the scales were 0.859 (CS), 0.697 (BO) and 0.789 (STS). 

Job Satisfaction Survey (JSS; Spector, 1985; Slovak adaptation Mesárošová, 2016). The JSS is 

a 36-item self-report measure of job satisfaction specifically in human service, public and non-

profit sector organizations. Nine dimensions of job satisfaction are evaluated (pay, e.g. "I feel I 

am being paid a fair amount for the work I do."; promotion, e.g. "I am satisfied with my chances 

for promotion."; supervision, e.g. "I like my supervisor."; fringe benefits, e.g. "The benefit 

package we have is equitable."; contingent rewards, e.g. "When I do a good job, I receive the 

recognition for it that I should receive."; operating conditions, e.g. "I have too much to do at 

work." - reverse coded; co-workers, e.g. "I like the people I work with."; nature of work, e.g. "I 

like doing the things I do at work."; communication, e.g. "Communications seem good within 

this organization."). A 6-point scale is used to respond to the questions (1 = strongly disagree; 

6 = strongly agree). A sum of the nine sub-scores indicates overall job satisfaction. The internal 

consistency estimates (McDonald´s ω) of the scales in this research are presented in Table 1. 
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2.3. Statistical analyses 

The data were analyzed using Jamovi 0.8.1.13 and IBM SPSS Statistics 21 software. Pearson 

correlations were used to test the relationships between the positive and negative consequences 

of helping (CS, BO, STS), overall job satisfaction and the nine dimensions of job satisfaction. 

Three separate regression analyses (Enter method) were used to test overall job satisfaction as 

a predictor of CS, BO and STS. Regression analyses (Enter method) were also used to test if 

CS, BO and STS were explained by the nine dimensions of job satisfaction (pay, promotion, 

supervision, fringe benefits, contingent rewards, operating conditions, co-workers, nature of 

work and communication). 

3. RESULTS 

The descriptive statistics and internal consistency estimates for all scales are presented in Table 

1. Helping professionals experienced moderate to high levels of CS (M = 3.78; SD = 0.56); and 

low to moderate levels of BO (M = 2.39; SD = 0.46) and STS (M = 2.25; SD = 0.51). The 

overall level of job satisfaction was moderate (M = 3.69; SD = 0.60). Helping professionals 

reported low to moderate satisfaction with pay and promotion (M = 2.70; SD = 1.08 and M = 

2.96; SD = 0.91, respectively); moderate satisfaction with operating conditions (M = 3.03; SD 

= 0.88), contingent rewards (M = 3.09; SD = 0.98) and fringe benefits (M = 3.27; SD = 0.98); 

and moderate to high satisfaction with communication (M = 4.19; SD = 0.95), co-workers (M 

= 4.47; SD = 0.81), supervision (M = 4.71; SD = 0.93) and the nature of work (M = 4.74; SD = 

0.79). 
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Table 1.  

Means, standard deviations and internal consistency estimates (ω) of used scales. 

Scale M SD ω 

ProQOL - Compassion satisfaction 3.78 0.56 0.859 

ProQOL - Burnout 2.39 0.46 0.697 

ProQOL - Secondary traumatic stress 2.25 0.51 0.789 

JSS - overall scale 3.69 0.60 0.892 

JSS - Pay 2.70 1.08 0.774 

JSS - Promotion 2.96 0.91 0.609 

JSS - Supervision 4.71 0.93 0.746 

JSS - Fringe benefits 3.27 0.98 0.680 

JSS - Contingent rewards 3.09 0.98 0.628 

JSS - Operating conditions 3.03 0.88 0.574 

JSS - Co-workers 4.47 0.81 0.637 

JSS - Nature of work 4.74 0.79 0.701 

JSS - Communication 4.19 0.95 0.688 

The results of the correlation analyses (Table 2) showed several significant (p ≤ 0.001; after 

Bonferroni correction: p = 0.05/30) relationships between overall job satisfaction and its 

dimensions, and CS, B and STS. High levels of overall job satisfaction were associated with 

high levels of CS (r = 0.361; p < 0.001) and low levels of BO and STS (r = -0.380; p < 0.001 

and r = -0.237; p < 0.001, respectively). In terms of the job satisfaction dimensions, the nature 

of work was most strongly correlated with CS (r = 0.660; p < 0.001), BO (r = -0.524; p < 0.001) 

and STS (r = -0.273; p < 0.001).  
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Table 2.  

Pearson correlations between compassion satisfaction (CS), burnout (BO), secondary 

traumatic stress (STS) and job satisfaction. 

 CS BO STS 

 r p r p r p 

Overall job satisfaction 0.361 <0.001* -0.380 <0.001* -0.237 <0.001* 

Pay 0.165 <0.001* -0.171 <0.001* -0.068 0.036 

Promotion 0.092 0.004 -0.124 <0.001* -0.035 0.281 

Supervision 0.286 <0.001* -0.302 <0.001* -0.176 <0.001* 

Fringe benefits 0.148 <0.001* -0.178 <0.001* -0.147 <0.001* 

Contingent rewards 0.140 <0.001* -0.172 <0.001* -0.099 0.002 

Operating conditions 0.165 <0.001* -0.213 <0.001* -0.192 <0.001* 

Co-workers 0.273 <0.001* -0.289 <0.001* -0.200 <0.001* 

Nature of work 0.660 <0.001* -0.524 <0.001* -0.273 <0.001* 

Communication 0.272 <0.001* -0.322 <0.001* -0.240 <0.001* 

 

Table 3.  

Overall job satisfaction as a predictor of compassion satisfaction (CS), burnout (BO) and 

secondary traumatic stress (STS). 
 

Predictor R2 B β t p 

CS Overall job 

satisfaction 

0.130 0.337 0.361 11.968 <0.001* 

BO 0.145 -0.292 -0.380 -

12.730 

<0.001* 

STS 0.056 -0.203 -0.237 -7.542 <0.001* 
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Table 4.  

Dimensions of job satisfaction as predictors of compassion satisfaction (CS), burnout (BO) 

and secondary traumatic stress (STS). 
 

Predictors R2 B β t p 

CS Pay 0.446 0.037 0.071 1.911 0.056 

Promotion -0.041 -0.066 -2.139 0.033 

Supervision 0.034 0.057 1.968 0.049 

Fringe benefits -0.016 -0.027 -0.794 0.428 

Contingent rewards -0.039 -0.068 -1.912 0.056 

Operating conditions 0.035 0.055 1.977 0.048 

Co-workers 0.023 0.032 1.051 0.293 

Nature of work 0.458 0.640 23.377 <0.001* 

Communication -0.004 -0.007 -0.224 0.823 

BO Pay 0.306 -0.011 -0.026 -0.640 0.522 

Promotion 0.016 0.032 0.932 0.352 

Supervision -0.041 -0.083 -2.567 0.010 

Fringe benefits 0.005 0.011 0.281 0.778 

Contingent rewards 0.018 0.037 0.929 0.353 

Operating conditions -0.052 -0.098 -3.162 0.002* 

Co-workers -0.024 -0.042 -1.211 0.226 

Nature of work -0.260 -0.442 -

14.418 

<0.001* 

Communication -0.037 -0.077 -2.085 0.037 

STS Pay 0.122 0.034 0.072 1.539 0.124 

Promotion 0.052 0.092 2.357 0.019 

Supervision -0.013 -0.024 -0.649 0.516 

Fringe benefits -0.051 -0.096 -2.238 0.025 

Contingent rewards 0.009 0.016 0.358 0.720 

Operating conditions -0.077 -0.131 -3.752 <0.001* 

Co-workers -0.020 -0.031 -0.806 0.421 

Nature of work -0.132 -0.201 -5.841 <0.001* 

Communication -0.061 -0.112 -2.711 0.007 

The regression analyses (Enter method) revealed that overall job satisfaction was a significant 

(p < 0.001) predictor of CS, BO and STS (Table 3). The amount of variance explained by overall 

job satisfaction was 13% for CS, 14.5% for BO and 5.6% for STS. 

When the dimensions of job satisfaction were tested as predictors of CS, BO and STS, the 

explained variance was higher (Table 4). The nine dimensions of job satisfaction altogether 

explained 44.6% of CS, 30.6% of BO and 12.2% of STS. Several significant predictors (p ≤ 

0.005; after Bonferroni correction: p = 0.05/9) of CS, BO and STS were identified. CS was 

significantly predicted by the nature of work (β = 0.640; p < 0.001). BO was best explained by 

the nature of work (β = -0.442; p < 0.001). Its other significant, but weak, predictor was 

operating conditions (β = -0.098; p = 0.002). The significant predictors of STS were the nature 

of work (β = -0.201; p < 0.001) and operating conditions (β = -0.131; p < 0.001).  
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4. DISCUSSION AND CONCLUSION  

The objectives of this research were to analyze the associations between compassion 

satisfaction, compassion fatigue (burnout, secondary traumatic stress) and job satisfaction in 

Slovak helping professionals. The correlations and regression analyses provided evidence that 

overall job satisfaction as well as the nine dimensions of job satisfaction were correlated with, 

and were also able to predict, compassion satisfaction and compassion fatigue (burnout, 

secondary traumatic stress) in helping professionals in Slovakia. This is in line with previous 

research studies (Kelly et al., 2015; Mesárošová, 2016) which have shown that overall job 

satisfaction correlates with the positive and negative consequences of helping. It was also found 

to predict compassion satisfaction and compassion fatigue (burnout, secondary traumatic stress) 

in helping professionals.  

This study has shown that helping professionals experience higher levels of the positive rather 

than the negative consequences of helping. The predominance of compassion satisfaction 

among Slovak helping professionals has been supported in our previous research (Köverová & 

Ráczová, 2017a) and reflects their positive attitudes towards helping work (Köverová & 

Ráczová, 2017b). While helping professionals report that they feel burnt-out and stressed 

(Köverová, 2018a), our findings suggest that the pleasure resulting from helping is higher than 

the experienced levels of burnout and secondary traumatic stress.  

Slovak helping professionals have reported moderate levels of overall job satisfaction. A closer 

look at the dimensions of job satisfaction has revealed that they were most satisfied with the 

nature of work, supervision, co-workers and communication, respectively. They experienced 

pleasure, pride, joy and a sense of meaning at work (nature of work); had positive relationships 

with their supervisors and colleagues, found them competent and fair (supervision and co-

workers); and also reported good communication at the workplace (clear and explained work 

assignments and organizational goals). This is a positive finding, especially in the context of 

our previous research which showed that demanding work (problems of client/patients, 

conflicts with them), conflicts in the workplace and negative relationships with colleagues and 

supervisors were identified as the most frequent sources of stress at work (Köverová, 2018a). 

Low salary is also one of the stressful factors in helping work in Slovakia (Köverová, 2018a). 

In the present research, this was reflected in the form of least satisfaction with salary (pay) and 

chances for promotion.  

The relationships between job satisfaction, compassion satisfaction and compassion fatigue 

(burnout, secondary traumatic stress) were supported. Overall job satisfaction correlated with 

increased levels of compassion satisfaction and decreased levels of burnout and secondary 

traumatic stress, as well as being a significant predictor. However, compassion satisfaction and 

compassion fatigue were more strongly correlated with (and better predicted by) the dimensions 

of job satisfaction. The nine dimensions of job satisfaction were best able to predict compassion 

satisfaction and burnout; whereas the amount of explained variance for secondary traumatic 

stress was the lowest.  

In terms of the nine dimensions of job satisfaction, the nature of work was most strongly 

correlated with compassion satisfaction and compassion fatigue (burnout, secondary traumatic 

stress) as well as being the best predictor. This suggests that positive emotions experienced at 

work (pleasure, pride, joy, sense of meaning) are very important in promoting compassion 

satisfaction and decreasing compassion fatigue (burnout, secondary traumatic stress). This is 
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also in line with the findings of our previous research, which have shown that positive emotions 

are key predictors of compassion satisfaction and burnout (Köverová & Ráczová, 2017a). The 

correlations between the other eight dimensions of job satisfaction, and compassion 

satisfaction, burnout and secondary traumatic stress were also significant, although weak (low, 

low to moderate). Nevertheless, satisfaction with supervision, co-workers and communication 

at work can also be viewed as relevant in relation to increased compassion satisfaction and 

decreased burnout and secondary traumatic stress.   

Satisfaction with operating conditions was found to be the second most significant (although 

weak) predictor of burnout and secondary traumatic stress. The presence of too much work, 

paperwork or complicated rules and procedures at work explained increased levels of secondary 

traumatic stress and burnout, respectively. Work conditions (amount of work, paperwork, 

wrong time management) are important factors in experiencing compassion fatigue. Indeed, too 

much work, administration and a lack of time have been identified as the most common sources 

of work stress in our previous research (Köverová, 2018a). Therefore, better operating 

conditions can help to eliminate burnout and secondary traumatic stress among helping 

professionals.  

It is possible to conclude that working conditions and satisfaction with them are important for 

experiencing the positive and negative consequences of helping. Satisfaction with the nature of 

work, co-workers, supervisors, communication and operating conditions were found to be the 

most relevant in increasing compassion satisfaction and decreasing compassion fatigue 

(burnout, secondary traumatic stress). Employers should pay attention to these aspects of work 

life in helping professions in order to support and maintain the mental health of their employees. 

Helping professionals who experience low levels of compassion satisfaction and high levels of 

burnout and secondary traumatic stress could benefit from professional self-care. Previous 

research has supported the role of professional self-care (professional education and training, 

supervision, stress management training, time management, workload management, varying 

work responsibilities, setting limits with clients, limiting time spent with clients, discussing 

cases with colleagues, taking time to chat with co-workers, taking breaks during the work day) 

in experiencing the positive and negative consequences of helping (Bloomquist, Wood, 

Friedmeyer-Trainor, & Kim, 2015; Killian, 2008; Köverová, 2018b; Lawson & Myers, 2011; 

Whitfield & Kanter, 2014). Perceived justice in the workplace (Rovenská, 2016; Rovenská, 

2017) can also be a relevant factor in experiencing job satisfaction, compassion satisfaction and 

compassion fatigue. Based on the results of the current study and the findings of previous 

research, professional self-care training (identifying the sources of positive emotions at work, 

developing positive relationships with colleagues and supervisors, time management training) 

is to be a part of upcoming intervention programs for Slovak helping professionals. It is 

supposed that the development of professional self-care skills will be helpful in promoting 

compassion satisfaction and reducing compassion fatigue (burnout, secondary traumatic stress) 

among helping professionals in Slovakia.  

The main limitation of this research is the use of self-report instruments. It is possible that 

reported moderate to high satisfaction with the nature of work, communication, supervisors and 

co-workers has reflected social desirability bias among helping professionals in our sample. 

Nevertheless, it is important to note that they did not report the highest levels of either overall 

job satisfaction or job satisfaction in the nine dimensions. This suggests that job satisfaction 

among Slovak helping professionals can still be increased and employers should address this.  
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The second limitation of the study is the disproportion in the research sample according to 

gender and the type of helping profession. However, the research sample was representative of 

the population of helping professionals employed in institutions which provide social-care and 

health-care in Slovakia. Future research can address the role of gender and type of helping 

profession in relation to job satisfaction among helping professionals.  
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DOPRAVNĚ-PSYCHOLOGICKÉ POSOUZENÍ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽE 

OSÁDEK BOJOVÝCH VOZIDEL PANDUR II 

 

FREIGHT-PSYCHOLOGICAL RECOGNITION OF PSYCHOLOGICAL 

STRESS OF CREW´S OF WHEELED INFANTRY FIGHTING 

VEHICLES   PANDUR II 

 

Eva KOZÁKOVÁ, Miroslav POLACH  

 

Abstrakt: Článek se zabývá psychickou zátěží osádek kolových bojových vozidel KBVP Pandur 

II.  Cílem příspěvku je identifikovat objektivní zdroje zátěže neboli podmínky pracovního 

prostředí a subjektivní zdroje zátěže zahrnující pracovní výkonovou připravenost člověka, která 

staví na tělesné, senzorické a mentální vybavenosti osádky.  Jedná se o soubor vlivů a faktorů, 

které na organismus osádek působí při vlastním výkonu funkce nebo v jejich pracovním 

prostředí.   Vymezení těchto zdrojů je důležitým předpokladem pro zvládání zátěže včetně 

zvládání náročných podmínek odborné přípravy osádek kolových bojových vozidel KBVP 

Pandur II.  Zjištěné výsledky jsou diskutovány v kontextu odborné přípravy jednotek 

vyzbrojených kolovým vozidlem pěchoty KBVP Pandury II v resortu ministerstva obrany ČR. 

Klíčová slova: psychická zátěž, subjektivní faktory, objektivní faktory, výcvik, KBVP Pandur II 

 

Abstract: The article deals with psychological stress of crew of wheeled Infantry fighting 

vehicles Pandur II. The aim of paper is identify objective factors or conditions of working 

environment and subjective factors of stress including working performance of individual which 

is based on somatic, sensory and mental basement of crew.  It is a file of influences and factors 

which are affecting organism of crew during their performance of function or in their working 

environment. By defining these above mentioned factors is important precondition for 

managing psychological stress including demanding conditions of specialized training of crew 

of wheeled IFV Pandur II. The results are discussed in the context of the specialized training 

of crew of wheeled IFV Pandur of the Ministry of Defense.  

Keywords: psychological stress, subjective factors, objective factors, training, wheeled IFV 

PANDUR II 
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1. ÚVOD 

Od třicátých let minulého století jsou součástí každé moderní armády jednotky tankového 

a  mechanizovaného vojska. Pro tankové a mechanizované vojsko je charakteristická jeho 

vysoká odolnost, manévrovatelnost, rychlost pohybu a palebná síla. Jednotky tankového 

a  mechanizovaného vojska jsou v současnosti u většiny armád západoevropských 

a  středoevropských státu mnohem menší než u tomu bylo v období tzv. “studené války”. Tyto 

síly jsou v personální oblasti, oproti tehdejší době, postaveny na profesionální bázi.  Jednotky 

mechanizovaného vojska jsou charakteristické využitím bojových vozidel, které přepravují 

a  podporují palbou pěší prvky mechanizovaných jednotek.  

Jednotka mechanizovaného vojska se zpravidla skládá z tzv. pěšího a vozidlového prvku. 

U  nejmenší jednotky mechanizovaného vojska, mechanizovaného družstva, se skládá z vozidla 

a  mechanizovaného roje (šesti nebo vícečlenná jednotka, která je zpravidla dopravována na 

bojiště bojovým vozidlem pěchoty a v boji se pohybuje pěšky v úzké součinnosti s vozidlem). 

Pro účely této stati bude rozebírána pouze problematika osádky bojového vozidla pěchoty.  

Článek se zabývá psychickou zátěží osádek kolových bojových vozidel KBVP Pandur II. Cílem 

příspěvku je identifikovat objektivní zdroje zátěže neboli podmínky pracovního prostředí 

a  subjektivní zdroje zátěže zahrnující pracovní výkonovou připravenost člověka, která staví na 

tělesné, senzorické a mentální vybavenosti osádky.  Jedná se o soubor vlivů a faktorů, které na 

organismus osádek působí při vlastním výkonu funkce nebo v jejich pracovním 

prostředí.   Vymezení těchto zdrojů je důležitým předpokladem pro zvládání zátěže včetně 

zvládání náročných podmínek odborné přípravy osádek kolových bojových vozidel KBVP 

Pandur II. Tento příspěvek se snaží  o obecný pohled na nároky v následujících jmenovaných 

vojenských profesích a to velitel vozidla a střelec operátor. 

1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA STUDIE 

 V současné době ve vojenském prostředí dochází k rapidnímu rozvoji moderní technologie, 

které ve většině případů vedou ke zvýšení psychické zátěže příslušníků Armády České 

republiky. S tímto faktem do určité míry souvisí potřebnost výzkumu pracovních podmínek, 

jež jsou vyznačovány jako zátěžové. Zátěž organismu je zapříčiněna linií činitelů. V obecné 

rovině je možné charakterizovat zátěž jako narušení rovnováhy mezi vnitřním stavem systému 

a jeho vnějším okolím či prostředím, který označujeme jako systém vnější. Stupeň zátěže je dán 

hlavně intenzitou působení vnějších vlivů (vnějšího systému) a vlastnostmi (tj. výkonností či 

kapacitou) systému zatěžovaného (Štikar a kol., 2003). 

Efektivně se adaptovat na pracovní zátěž je jedna z potřebných podmínek profesionálního 

uplatnění člověka. S každou náplní práce jsou spojeny situace, které mohou obsahovat 

potencionální stresory, které za subjektivně či objektivně podmíněných okolností mohou 

navodit stres. Pracovní zátěž je propojena s výkonem povolání a je součástí celkové životní 

zátěže (Paulík, 2017). 

S pracovní zátěží je propojen pracovní výkon, který je měřítkem pracovní úspěšnosti. Je 

hodnocen podle výsledků práce, její kvality a podle objektivních podmínek. Jinými slovy se 

jedná o připravenost pracovníka pro určitý výkon. Jedná se soubor vlastností a dispozic 

pracovníka, které modifikují úroveň plnění pracovního úkolu. Výkonnost jednotlivce určují 
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technické, ekonomické a organizační podmínky, společenské podmínky práce, osobní 

determinanty pracovníka, situační podmínky a časový průběh práce (Štikar a kol., 2003). 

 

Optimální pracovní zátěž je možné charakterizovat jako stav, kdy výkonová kapacita člověka, 

náročnost požadavků pracovních úkolů a optimální podmínky jsou vyrovnané. Pracovní zátěž 

je soubor vlivů a faktorů, které na organismus zdravého člověka působí při vlastním výkonu 

práce nebo v pracovním prostředí. Tyto zmíněné vlivy pozoruje fyziologie práce. Hledá horní 

hranici zatížení, které jednotlivec snese bez poškození zdraví a bez zkrácení pracovního věku. 

Problém pracovní zátěže je pozorován z hlediska senzorických i motorických výkonů, 

subjektivních obtíží, fyziologických změn, biochemických procesů a mnoha dalších při 

pracovní činnosti na člověka působících vlivů. Pracovní zátěž není jev statický, nýbrž 

dynamický a proměnlivý. V  denní pracovní činnosti její úroveň kolísá okolo určité průměrné 

hodnoty s občasnými výkyvy ve směru emočního stresu. Optimální pracovní zátěž je stav, kdy 

výkonová kapacita člověka, náročnost požadavků pracovních úkolů a optimální podmínky jsou 

vyrovnané (Křivohlavý, 1994). Pracovní stres vzniká v důsledku nepřiměřené pracovní zátěže.  

Zátěž v pracovním procesu zahrnuje objektivní zdroje zátěže (podmínky pracovního prostředí) 

a subjektivní zdroje zátěže (pracovní výkonová připravenost člověka, která staví na tělesné, 

senzorické a mentální vybavenosti člověka) (Robert, Hockey, 1997). Nepřiměřená zátěž se 

stává zdrojem obtíží od mírných pocitů diskomfortu až k závažným zdravotním potížím. 

Dlouhodobé působení nepřiměřené zátěže nebo naopak častý akutní emoční stres vyvolávají 

častou reakci endokrinního a kardiovaskulárního systému organismu, která již představuje 

určitá zdravotní rizika (Křivohlavý, 1994). 

V 80 % případů vyšetřování příčin vzniku nežádoucích událostí zakončuje zjištěním, že se na 

jejich vzniku podílel lidský faktor. Obvyklý přístup vyšetřování příčin selhání člověka se  často 

zastavuje na úrovni pouze obecné příčiny chybného jednání (Wickens, Lee,, & Liu, 1998). 

V dopravním prostředí v oblasti prevence chyb a kolizí je pozornost, která hraje roli filtru pro 

smyslové vjemy, rozhoduje selektivně o reagování či přehlédnutí určitých skutečností. Z tohoto 

hlediska může vybrané jednotlivce stresovat jednak monotónnost dopravního prostředí i situace 

a také přetížení pozornost (Štikar a kol., 2003). 

1.2. Vymezení problému u vybraných vojenských funkcí 

Obsluha bojového vozidla pěchoty se zpravidla skládá ze tří členů osádky. Jedná se o funkce 

s ekvivalentním názvem. První je řidič, který  zabezpečuje řízení bojového vozidla. 

Druhý je střelec operátor, který zabezpečuje pozorování bojiště a vedení střelby na 

techniku a jednotky nepřítele ze zbraňového systému bojového vozidla. Třetím a posledním 

členem posádky je velitel vozidla, který zabezpečuje velení celému vozidlu, řidič střelec 

operátor jsou podřízenými, v bojové situace vyhledává techniku a jednotky nepřítele, které 

zpravidla může ničit střelbou ze zbraňového systému bojového vozidla. Mezi další faktory patří 

jedna z nejdůležitějších činností, kterou velitel bojového vozidla vykonává, a to je pozorování 

taktické situace na bojišti, který vytváří povědomí velitele o bojovém úkolu vlastní jednotky, 

poloze a situaci vlastní jednotky a sousedních jednotek, síle, činnosti a poloze nepřítele, poloze 

vlastního bojového vozidla na bojišti, poloze, situaci a činnosti pěšího prvku, stavu množství 

munice bojového vozidla, vydávaných signálech a povelech nadřízeným. 
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Dále je podstatné, že velitel působí psychologicky na své vojáky s cílem ochránit je v rámci 

jejich vojenských činností jako osoby, jež jsou významné nejen pro jednotku samotnou, ale i 

pro jejich rodiny, přátele, známé, sousedy a vlastně i pro národ. Psychologické působení velitele 

má možnost vojáka integrovat do realistické společnosti dalších vojáků či jiných referenčních 

sociálních skupin, jež jsou pro něho relevantní nebo významné. Tato ustanovení mohou zvýšit 

víru vojáka v potřebnost solidarity mezi bojujícími vojáky a těmi, pro něž bojují (Dziaková, 

2009). 

Klíčová je vzájemná spolupráce pro splnění bojového úkolu. Jako bojový úkol pro potřeby naší 

práce autoři považují bojový výcvik ve formě taktické a střelecké přípravy se závěrečnou 

bojovou střelbou jako nedílnou součástí přípravy k operačnímu nasazení v zahraniční misi nebo 

válečného konfliktu na našem území. 

Z charakteru uvedených funkcí příslušníků osádek bojových vozidel pěchoty bude největší 

psycho - dopravní zátěž při vedení bojové činnosti (a při výcviku) v bojovém vozidle kladena 

na velitele vozidla.  

Při současných trendech a zvyšující se kvalitě výcviku osádek bojových vozidel je maximální 

snaha přizpůsobit výcvik v míru co nejvíce realitě bojiště 21. století.  Z těchto výše uvedených 

důvodů jsou vystaveny zejména velitelé a střelci vysoké psychické zátěži.  U méně zkušených 

osádek dle zkušenosti spoluautora se při těchto formách výcviku vyrovná zátěži v bojových 

podmínkách. 

V současné době dle legislativy ozbrojených sil je podrobným způsobem psychologicky 

zkoumán pouze řidič. Avšak praxe ukazuje, že je potřeba zahrnout ostatní příslušníky osádky 

zejména velitele a střelce, vzhledem k zvyšující náročnosti pracovního prostředí. Rozšiřující se 

technické možnosti přinášejí nové výzvy. Autoři berou v úvahu změnu spektra budoucích 

rekrutů do AČR v souladu se sociologickou teorii dr. Zygmunta  Baumana v publikaci Úvahy 

o moderní době. 

1.3. Pracovní prostředí u bezosádkových (dálkově ovládaných) zbraňových stanic 

V Armádě České republiky (AČR) a v Ozbrojených silách Slovenské republiky (OSSR) je 

zastoupeno několik typů bojových vozidel pěchoty. Tato bojová vozidla z pohledu řešené 

problematiky lze rozdělit na bojová vozidla s osádkovou (bojovou) věží a bezosádkovou 

(dálkově ovládanou) zbraňovou stanicí. V rámci tohoto příspěvku se autoři zabývají pouze 

bojovým vozidlem pěchoty s bezosádkovou dálkově ovládanou věží. Tyto zmíněná vozidla 

jsou v AČR zastoupeny kolovým bojovým vozidlem pěchoty (KBVP) PANDUR II a v OSSR 

bude výhledově zastoupen bojovým obrněným vozidlem BOV 8x8. 

Zbraňový systém KBVP PANDUR II je založen na jiném principu a technologiích. Bojová věž 

zbraňové stanice RCWS-30 je založena na principu elektronicky ovládané a elektricky 

poháněné bezosádkové bojové věže, která je umístěna mimo korbu vozidla. Pozorování 

prostoru bojiště, zamíření na cíl je realizováno pomocí pozorovacích kamer a obraz 

prostředí/cíle je zobrazován na obrazovce řídící jednotky velitele vozidla a střelce operátora. 

Řídicí stanice velitele vozidla a střelce-operátora nabízí možnosti provozu v denních i nočních 

podmínkách, kdy obdobně jako u vozidla BVP-2 je optická osa pozorovací kamery střelce-

operátora totožná s osou kanonu MK 44 BUSHMASTER (poloha a natočení pozorovací 

kamery střelce operátora ovlivňuje natočení, tedy náměr a odměr kanonu Mk 44) a pozorovací 
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kamera velitele osádky je nezávislá na poloze kanonu. Obdobně jako u vozidla BVP-2, 

umožňuje řídící jednotka velitele vozidla navedení zbraňového systému na cíl a palbu na cíl 

nezávisle na střelci-operátoru, tudíž opět můžeme konstatovat, že je v oblasti řízení palby 

vybaven systémem „KILLER-KILLER“. 

Orientace osádky v prostoru bojiště v KBVP PANDUR II je mnohem náročnější a to z několika 

důvodů: pro základní orientaci okolního terénu se využívají pozorovací kamery, pozorování 

prostoru bojiště mimo vozidlo, je zcela závislé na přenosu digitálního obrazu mezi pozorovacím 

přístrojem (kamerou) a zobrazovací jednotkou řídící jednotky, orientace osádky v oblasti 

vzájemné polohy korby bojového vozidla, polohy kanonu a natočení pozorovacích přístrojů 

(kamer) je závislá na terminálu velitele vozu CDU-BVIS.  

2. METODIKA ZKOUMÁNÍ 

2.1. Cíl zkoumání 

Cílem příspěvku je identifikovat objektivní zdroje zátěže neboli podmínky pracovního prostředí 

a subjektivní zdroje zátěže zahrnující pracovní výkonovou připravenost člověka, která staví na 

tělesné, senzorické a mentální vybavenosti osádky.  

2.2. Výběrový vzorek  

Rozhovory byly vedeny s osmnácti příslušníky osádek. Z toho se jednalo o 9 aktivních 

příslušníků AČR (7 velitelů a 2 střelci), a 9 bývalých příslušníků AČR (z toho velitelé 3 a střelci 

3 a 3 jejich nadřízení). Rozhovory byly vedeny při výcviku jednotek pozemních útvarů ACE.  

Participanti byli muži. Tito příslušníci byli vybráni na základě dostupnosti autorů.  

2.3. Metoda 

K deskripci současného pracovního prostředí KVB Panduru II v České republice byla 

provedena analýza odborné literatury, legislativních a statistických dokumentů.  K identifikaci  

objektivních zdrojů zátěže proběhlo pozorování. Je třeba poznamenat, že všechna pozorování 

probíhala za takové provozní situace, která lze označit za standardní.  K rozpoznávání 

subjektivních zdrojů zátěže bylo provedeno výzkumné šetření, kde byla použita metoda 

kvalitativního výzkumu s využitím výzkumné techniky polostrukturovaný rozhovor s 

vybranými příslušníky AČR. Sběr dat proběhl v následujících termínech: 20. 1. 2018, 28. 1. 

2018, 1. 3. 2018. Délka rozhovorů se pohybovala od 20 do 30 minut.  Při realizaci rozhovorů 

byl využit záznamový arch a osnova rozhovoru. Na získaném textu byla provedena redukce 

prvního řádu a následně otevřené kódování. Po zpracování získaných poznatků z rozhovorů 

byla dále využita metoda deskripce a komparace.  Byl využit nedirektivní styl vedení rozhovoru 

a kladeny byly zejména přímé otázky. Hlavními otázkami byly: 

- Jak na Vás působí pracovní prostředí? 

- Jak vnímáte hluk na pracovišti? 

- Je Vaše pracoviště dostatečně osvětleno? 

- Jaké jsou klimatické podmínky na Vašem pracovišti? (Teplota, rychlost proudění vzduchu, 

vlhkost) 
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- Jste v práci pod psychickým nebo časovým tlakem? 

3. VÝSLEDKY DISKUZE 

Náročnost práce byla zjišťována s využitím několika ukazatelů. Klíčovým ukazatelem byl 

stanovený stupeň objektivní psychické zátěže. Následná tabulka ukazuje přehled objektivních 

zdrojů zátěže zkoumaných funkcí velitele a střelce operátora. 

 

Tabulka 1 

Přehled objektivních zdrojů zátěže u vybraných funkcí 

stísněné pracoviště 

minimální (žádné) přirozené osvětlení 

hlučnost 

teplotně nekomfortní (zima –teplo) 

náročnost ovládání moderních technologických prostředků 

omezená verbální komunikace: vnitrohovorové zařízení-kombinováno pro spojení vně 

vozidla-šum 

Zdroj: autoři 

Určení subjektivních faktorů, ovlivňujících pracovní zátěž, je náročnější a proto je náročné 

vytvořit i souhrnné závěry tak, aby byly relevantní a zobecnitelné. Z tohoto důvodu jsou uvedena 

pouze často se opakující zjištění. 

 

Tabulka 2 

Přehled subjektivních zdrojů zátěže 

ztráta orientace v prostoru 

navýšení pocitu bojového stresu 

ztráta reálného vnímání okolí 

pocit, že nepotřebují odpočinout 

„psychobouda“ 

ztráta reálného času a vnímání den/noc 

Zdroj: autoři 
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Na základě zjištění objektivních i subjektivních faktorů ovlivňujících pracovní zátěž u 

pracovních pozic velitel a střelec osádky je možné přijmout následující doporučení. V současné 

době existují pouze psychologická vyšetření pro řidiče vozidel ozbrojených sil. První je vstupní, 

kde se jedná o prvotní vyšetření absolvované ještě před zahájením činnosti řidiče profesionála. 

Dále je periodické, které se realizuje se před ukončením doby platnosti předchozího posudku o 

psychické způsobilosti. Poslední je takzvané mimořádné, které se realizuje na vyžádání 

posuzujícího lékaře nebo velitele útvaru při stavu, kdy je podezření na změnu psychické 

způsobilosti k řízení vozidla (např. osobní problémy a další) Velitel vyžádá mimořádné 

vyšetření vždy po zavinění dopravní nehody řidiče při řízení vozidel ozbrojených sil, při které 

došlo ke zranění (usmrcení) osob. Psychická způsobilost se stanovuje značkou a v některých 

případech i slovní specifikací. Vzhledem k tomu, že není v našich podmínkách možnost testovat 

i ostatní členy osádky střelce a velitele vozidla, je nutné zvážit zahrnutí do současného systému 

testování velitele a střelce a to zejména v rovině: orientace, vnímání, zátěž.  

Pro další navazující výzkumnou činnost a možnost sledování a hlubšího poznání subjektivních 

a objektivních zdrojů zátěže autoři doporučují implementaci psychodiagnostického měření před 

a po výcviku ve Virtuální simulátory osádkové VS-I SO KBVP v České republice. 

4. ZÁVĚR 

Stěžejním tématem příspěvku je pracovní zátěž, která u příslušníků AČR je důležitou oblastí. 

Výsledky pilotní studie identifikace pracovní zátěže u osádek kolových bojových vozidel 

KBVP Pandur II naznačují nutnost hlubšího zájmu o její porozumění a otevírají prostor pro 

další výzkum v této oblasti. Problematika zvládání zátěže osádky ve výše zmíněném druhu 

dopravního prostředku je významným tématem, které odráží jednak charakteristické rysy 

současného rychlého vývoje technologie a adaptace příslušníků na tento rozvoj, tak nové 

požadavky na systémy výběru a přípravy vojenských profesionálů. 

Cíl příspěvku byl naplněn, na základě pozorování a polostrukturovaných rozhovorů byly 

identifikovány objektivní zdroje zátěže neboli podmínky pracovního prostředí a subjektivní 

zdroje zátěže zahrnující pracovní výkonovou připravenost člověka, která staví na tělesné, 

senzorické a mentální vybavenosti osádky.   

Na základě realizované identifikace bylo navrženo několik vybraných doporučení, které by bylo 

vhodné zohlednit v současné praxi procesu přípravy osádek bojových vozidel. Zjištěné 

výsledky budou použity jako podklad pro disertační práci s názvem: Proces přípravy osádek 

bojových vozidel. 
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ŠTUDENTI A PODNIKATELIA. ICH POHĽADY NA PODNIKANIE. 
 

STUDENTS AND ENTREPRENEURS. THEIR PERCEPTIONS OF 

ENTREPRENEURSHIP 

 

Zuzana KOŽÁROVÁ, Denisa FEDÁKOVÁ 

 

Abstrakt: Príspevok sleduje dva hlavné ciele: a) kategorizovať obsah fokusových skupín v troch 

vybraných okruhoch: podnikateľské príležitosti, riziko pri podnikaní a osobnosť podnikateľa; 

b) zistiť podobnosti a rozdiely medzi študentmi (pred a po absolvovaní tréningového programu 

rozvíjajúceho podnikavosť) a podnikateľmi vo vnímaní podnikateľských príležitostí, 

v predstavách o osobnosti podnikateľa/podnikateľky, vo vnímaní rizika spojeného 

s podnikaním. V príspevku prezentujeme výsledky troch fokusových skupín na tému podnikania. 

Participantmi fokusových skupín boli a) študenti so záujmom o tréningový program rozvíjania 

podnikavosti (N=10), b) študenti po absolvovaní tréningového programu rozvíjania 

podnikavosti (N=7)  c) mladí lokálni podnikatelia (N=6).  

V prvej etape sme analyzovali textové materiály s cieľom ich kategorizácie v troch sledovaných 

okruhoch tém s využitím otvoreného kódovania v programe Atlas.ti (software pre kvalitatívnu 

analýzu). V každom z troch troch tematických bolo identifikovaných 5 kategórii:  a) pre tému 

podnikateľské príležitosti to boli kategórie: dostatok/nedostatok podnikateľských príležitostí, 

podmienky a prostredie, otvorená myseľ, všadeprítomnosť podnikateľských príležitostí 

a prechod od nápadu k aktivite; b) pre tému rizika pri podnikaní to boli kategórie: práca 

s rizikom (manažment rizika), ohrozenie seba, ohrozenie firmy, finančné riziko a riziko 

z perspektívy zamestnanca a podnikateľa; c) pre tému osobnosť podnikateľa to boli kategórie: 

osobnosť a výkon, podnikateľské myslenie, risk, prosociálnosť, sebarealizácia a sebarozvoj. V 

druhej etape sme skúmali podobnosti a rozdiely vo vyprodukovaných obsahoch medzi dvoma 

skupinami  študentov (identické skupiny pred a po absolvovaní 8-týždňového tréningového 

programu) a medzi skupinou študentov a podnikateľov. Výsledky prinášajú zistenia o zmene 

obsahu výpovedí vo fokusových skupinách študentov (očakávaný efekt tréningového programu). 

Prínosným zistením je aj odhalenie podobností a rozdielov vo výpovediach študentov 

a podnikateľov. V závere príspevku sú diskutované limity štúdie, ako aj jej prínosy pre teóriu 

i prax. 

Kľúčové slová: fokusové skupiny, podnikanie, študenti, podnikatelia 
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Abstract: The current paper follows two aims: a) to categorise the content of focus groups 

within three selected concepts: entrepreneurial intentions, entrepreneurial risk and personality 

of the entrepreneur; b) to find out similarities and differences in responses about 

entrepreneurial opportunity perception, personality of entrepreneur, entrepreneurial risk 

perception and possibilities of entrepreneurial thinking development. We present results of 

three focus groups in this paper.  Participants of focus groups were a) students interested in 

the training program about entrepreneurship (N=10) b) students after finishing the training 

program (N=7) c) young local entrepreneurs (N=6). First part of analysis was focused on the 

focus group content categorization within the three specifies concepts using the open coding in 

Atlas.ti software. In each of the three examined concepts 5  general  categories were identified: 

a) for the concept of entrepreneurial opportunities the categories were:  lack/sufficiency of 

opportunities, conditions and environment, opened mind, overall presence of entrepreneurial 

opportunities and the transition from the idea to activity; b) for the concept of entrepreneurial 

risk the categories were: dealing with risk (risk management), endangering oneself, 

firm/company endangering, financial risk and risk from the employee/entrepreneur 

perspective; c) for the concept of personality of the entrepreneur the categories were : 

personality and performance, entrepreneurial thinking, risk, prosocial character, self-

fulfilment and a self-development. Second part of analysis we examined differences in the 

gained focus groups content between two groups of students (before and after 8-weeks training 

program) and between groups of students and entrepreneurs. Results indicate changes in 

answers in groups of students (expected effect of the training program).  Also the findings about 

differences and similarities in student´s and entrepreneur's opinions related to the 

entrepreneurial issues stand out as a valuable contribution of the paper.Limits of this study, as 

well as recommendations for the theory and practice are discussed in the end of the paper. 

Keywords: Focus groups, entrepreneurship, students, entrepreneurs 
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

Napriek tomu, že podnikanie sa javí ako problematika pre ekonómov či sociológov, množstvo 

pozornosti sa jej v poslednej dobe dostáva práve od psychológov (Baum et al., 2014; Frese, 

2009; Krueger, 2003). Jednou z oblastí, ktorej sa psychologický výskum intenzívne venuje je 

pochopenie motivačných aspektov k podnikaniu v kontexte kariérového rozhodovania 

(Henderson, Robertson, 2000; Sánchez, Licciardello, 2017; Wilson et al., 2007). 

1.1. Vnímanie podnikania v kontexte karierového rozhodovania 

Do rozhodovania o tom, či jedinec bude alebo nebude podnikať vstupujú okrem faktov ako 

demografické charakteristiky, dostupnosť zdrojov, či faktorov prostredia aj individuálne 

charakteristiky. V rámci nich ide o osobnostné charakteristiky, hodnoty a percepčné 

charakteristiky, pod ktorými sa rozumie vnímanie podnikateľských príležitostí, podnikateľské 

sebavedomie a strach so zlyhania (Pilková a kol., 2017). Rozhodujúce sú aj unikátne kognitívne 

procesy jedinca, napr. mind set, biasy a heuristiky (Baron, 1998). V tomto príspevku sa budeme 

zaoberať predovšetkým kogníciami, konkrétne vnímaním niekoľkých vybraných aspektov 

podnikania študentmi a podnikateľmi, pričom zaujímať nás budú podobnosti a rozdiely vo 

vnímaní.   

Výskumami bolo potvrdené, že vnímanie podnikania, či už negatívne alebo pozitívne, 

ovplyvňuje rozhodnutie stať sa podnikateľom (Nagy et al., 2010).  Na Slovensku má 42 % 

opýtaných mladých ľudí negatívny postoj k podnikaniu (Prieskum potrieb mladých 

podnikateľov a prekážok v ich podnikaní, 2011).  Približne 8 z 10 vysokoškolákov plánuje 

kariéru zamestnancov (Sieger et al., 2016). Zámer podnikať u mladých ľudí na Slovensku sa 

pohybuje v pomerne nízkych číslach. Vo vekovej kategórii 18-24 rokov chce podnikať 26,4% 

a medzi staršími (25-34 rokov) je toto číslo ešte nižšie 21,1 % (Pilková a kol., 2017). U žien je 

zámer podnikať ešte nižší. Aktívne podniká 12, 1 % (18-24 rokov), resp. 17,7 % (25-34 rokov). 

Dlhšie ako tri roky len zanedbateľné percento (0,5 % 18-24 rokov, resp. 5,4 % 25-34 rokov).  

Za najdôležitejší determinant ovplyvňujúci rozhodnutie jednotlivca vstúpiť do podnikania je 

považované podnikateľské sebavedomie (Arenius, Minniti, 2005; Holienka a kol., 2016; Lukeš 

a kol., 2013; Wong, Lee, 2005), teda sebadôvera jednotlivca v disponovanie zručnosťami, 

skúsenosťami a schopnosťami potrebnými na úspešné začatie a vedenie podnikania. Otázne je, 

či jednotlivci vedia aké osobnostné charakteristiky a schopnosti podnikanie vyžaduje. 

Nevyhnutným predpokladom podnikateľskej akcie je taktiež vnímanie podnikateľských 

príležitostí  (Kirzner, 1979; Arenius, Minniti, 2005; Koellinger et al., 2007; Holienka a kol., 

2016) ako individuálna subjektívna schopnosť vnímať dobré príležitosti na začatie a vedenie 

podnikania. V neposlednom rade do hry vstupuje i strach zo zlyhania, čiže subjektívne 

vnímanie vzťahujúce sa k riziku neúspechu v podnikaní a jeho možným dôsledkom. Čím väčší 

strach zo zlyhania, tým viac sa znižuje tendenciu vstupu do podnikania (Arenius, Minniti, 2005; 

Lukeš a kol., 2013).  

Najaktuálnejšie dáta z najväčšieho medzinárodného prieskumu podnikania - Globálny monitor 

podnikania (GEM) z roku 2015 (Pilková a kol., 2017) ukazujú, že len polovica mladých ľudí 

na Slovensku vo veku 18-34 rokov vníma podnikanie ako vhodnú kariérovú voľbu (50,2%). 

približne rovnaký podiel si myslí, že disponuje schopnosťami pre podnikanie (50,05%). 
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Príležitosť pre podnikanie vníma približne tretina (32,55%), a približne rovnaké percento udáva 

strach zo zlyhania (32,2%). 

Vnímanie podnikania či takzvané percepčné charakteristiky (vnímanie podnikateľských 

príležitostí, podnikateľské sebavedomie a strach so zlyhania) je možné meniť napríklad 

prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a rozvíjania podnikavosti (Petterman, Kenedy, 

2003; Goliath, Farrington, 2015). Následne je tak ovplyvňovaná i žiadúcnosť a realizovateľnosť 

podnikania. Odhliadnuc od ekonomicky orientovaných študijných programov, na väčšine 

slovenských univerzít podnikateľské vzdelávania chýba (Vančo, 2016). „54% respondentov si 

nemyslí, že ich škola naučila ako rozbehnúť biznis a stať sa úspešným podnikateľom (Prieskum 

potrieb mladých podnikateľov a prekážok v ich podnikaní, 2011). Pritom študenti, ktorí sa 

zúčastnili predmetu o podnikaní uvádzajú: „že ich posmelil v rozhodnutí, že v budúcnosti budú 

podnikať a dal im dostatok informácií o podnikaní.“ 

Aj to boli dôvody, prečo sme sa rozhodli vytvoriť a realizovať tréningový program na rozvoj 

podnikavosti, ktorého súčasťou boli taktiež fokusové skupiny so študentmi a s podnikateľmi. 

Ich realizáciou sme chceli zistiť ako vnímajú rôzne aspekty podnikania študenti bez 

podnikateľských skúseností, ale so záujmom absolvovať tréningový program, tí istí študenti po 

absolvovaní tréningového programu rozvíjajúceho podnikavosť a taktiež podnikatelia. 

Rovnako nás zaujímalo, ako sa absolvovaním tréningového programu môže toto vnímanie 

zmeniť. 

2. METÓDA 

Štúdia sleduje dva hlavné ciele: a) kategorizovať obsah fokusových skupín v troch vybraných 

okruhoch: podnikateľské príležitosti, riziko pri podnikaní a osobnosť podnikateľa; b) zistiť 

podobnosti a rozdiely medzi študentmi (pred a po absolvovaní tréningového programu 

rozvíjajúceho podnikavosť) a podnikateľmi vo vnímaní podnikateľských príležitostí, 

v predstavách o osobnosti podnikateľa/podnikateľky, vo vnímaní rizika spojeného 

s podnikaním. 

2.1. Vzorka a procedúra: 

Pre dosiahnutie stanového výskumného cieľa sme zvolili metódu fokusových skupín, 

ktoré umožňujú   zachytenie jedinečnosti a zároveň rôznorodosti vnímania danej problematiky 

jednotlivcami vzhľadom na mieru nadobudnutých skúseností, v kontexte tejto práce skúsenosti 

v podnikaní. Okrem iného fokusové skupiny umožňujú hlbšie porozumenie problematike, a 

taktiež uvedomenie si vlastnej perspektívy účastníkov, ktorí spontánne a slobodne rozprávajú 

na dané témy (Surdu, 2003). Obzvlášť užitočné môže byť uvedomenie si vlastného pohľadu 

a postojov a ich zmenu pred a po absolvovaní tréningového programu na rozvoj podnikavosti. 

Realizované boli celkovo tri fokusové skupiny:  

1) študenti so záujmom o tréningový program rozvíjania podnikavosti bez predošlých 

podnikateľských skúseností (N=10), 3 muži a 7 žien. Keďže výzva o tréningovom programe 

bola celouniverzitná, študenti boli rôzneho netechnického zamerania prevažne z oblastí 

prírodných a spoločenských vied (psychológia, masmédiá, fyzioterapia, botanika a iné). 

Fokusová skupina s nimi bola realizovaná pred zahájením tréningového programu, v rámci 

úvodného stretnutia. Účasť študentov a študentiek bola dobrovoľná.  
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2) študenti po absolvovaní tréningového programu na rozvoj podnikavosti (N=7). Túto skupinu 

tvorili tí istí študenti (n= 2) a študentky (n=5) a opakovaná fokusová skupiny s nimi sa 

uskutočnila s časovým odstupom 8 týždňov, počas ktorých absolvovali tréningový program 

rozvoja podnikavosti a stretli sa s niekoľkými úspešnými podnikateľmi. 

3) mladí lokálni podnikatelia (N=7), s ukončeným VŠ vzdelaním, podnikajúci v oblastiach 

služieb, vzdelávania a obchodu. Fokusovej skupiny sa zúčastnili na základe pozvania, ktoré 

sme im vopred zaslali. Podnikatelia boli len muži, podnikajúci  v Košiciach, lokálne 

(regionálne) etablovaní. 

Trvanie jednotlivých fokusových skupín sa pohybovalo v rozsahu 50-70 minút, pričom 

vo všetkých troch fokusových skupinách boli využité identické okruhy otázok s cieľom 

porovnať obsah výpovedí študentov a podnikateľov. 

Otázky:  

• Hovorí sa, že podnikateľské príležitosti sú všade okolo nás, len ich treba vnímať. Ako 

to vidíte vy? 

• Čo podľa Vás charakterizuje úspešného podnikateľa ? 

• Riskujú podnikatelia? Finančné riziko na začiatku / počas podnikania? 

Z fokusových skupín boli so súhlasom participantov vytvorené audionahrávky, na základe 

ktorých bol následne vytvorený ich doslovný prepis čo nám umožnilo pristúpiť ku kvalitatívnej 

analýze dát (Miles, Huberman, 1994). V prvej etape sme analyzovali textové materiály s cieľom 

ich kategorizácie v troch sledovaných okruhoch tém s využitím otvoreného kódovania 

v programe Atlas.ti (software pre kvalitatívnu analýzu). V druhej etape sme skúmali podobnosti 

a rozdiely vo vyprodukovaných obsahoch jednotlivých skupín. Pristúpili sme i ku kvalitatívnej 

obsahovej analýze (Stewart, Shamdasani, Rook, 2007). Obe etapy analýzy, ako kategorizácia, 

tak aj odhaľovanie podobností a rozdielov boli uskutočnené nezávisle dvoma expertkami 

(autorkami) a to s cieľom zníženia efektu subjektivity (Seale et al., 2004)a zvýšenia validity 

výskumu.  

3. VÝSLEDKY:  

Analyzované boli celkovo tri tematické okruhy: vnímanie podnikateľských príležitostí, 

riziko v podnikaní a osobnostné charakteristiky podnikateľov. V rámci jednotlivých 

tematických okruhov sme podrobnejšie skúmali podobnosti a rozdiely vo výpovediach 

participantov jednotlivých fokusových skupín. 

3.1. Vnímanie podnikateľských príležitostí 

V tomto okruhu bolo definovaných 5 kategórii – nedostatok podnikateľských 

príležitostí, podmienky a prostredie, otvorená myseľ, všadeprítomnosť podnikateľských 

príležitostí a prechod od nápadu k aktivite. Nedostatok príležitostí pre podnikanie, resp. 

ťažkosti v ich nachádzaní uvádzali študenti pred absolvovaním programu. Opačný názor, a to 

že príležitosti na podnikanie sú všade, zastávali podnikatelia a k tomuto názoru sa priklonili i 

všetci študenti po absolvovaní tréningového programu. Príležitosť pre podnikanie môže 

predstavovať vylepšenie už existujúceho biznisu na slovenskom alebo zahraničnom trhu, 

taktiež zúročenie vlastných skúseností, či networking. Špecifickou príležitosťou je 
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pokračovanie v rodinnom podnikaní. Nie každý nápad je však podľa účastníkov i 

podnikateľskou príležitosťou. To, či človek rozpozná príležitosť na podnikanie sa podľa názoru 

participantov odvíja jednak od daného jedinca, jeho všímavosti, vôli, otvorenej mysle 

a kreativity, ale aj od prostredia a podmienok, v ktorých jedinec žije. V jeho okolí totiž môže 

byť človek, ktorý  podnikateľskú príležitosť objaví a ich úloha bude spočívať v jej realizácii. 

Pri prechode od samotného nápadu k zhodnoteniu podnikateľskej príležitosti a podnikateľskej 

aktivite je rozhodujúca proaktivita a potreba sebauplatnenia.  

3.2. Rozdiely vo vnímaní podnikateľských príležitostí medzi študentmi a podnikateľmi 

Vo všetkých troch fokusových skupinách – študenti pred tréningovým programom, 

študenti po ňom a v skupine podnikateľov na tému podnikateľských príležitostí odznelo, že 

dobré podnikateľské príležitosti predstavujú predovšetkým diery na trhu. Vo všetkých troch 

skupinách zároveň zdieľajú názor, že rozhodujúca je pri identifikovaní dier na trhu všímavosť. 

V zahraničnej literatúre je označovaná pojmom - entrepreneurial alertness a definovaná je ako 

citlivosť voči informáciám o predmetoch, udalostiach a vzorcoch správania v prostredí, so 

špeciálnym zreteľom k problémom výrobcov a užívateľov, neuspokojeným potrebám a 

záujmom a novým kombináciám zdrojov (Ardichvili et al., 2003). Všímavosť zvyšuje vnímanie 

príležitostí a podnikateľov je v porovnaní s nepodnikateľmi vyššia (Kirzner, 1980). 

Podnikateľské príležitosti však nemusia byť iba rozpoznané, môžu byť taktiež vytvorené 

(Vaghely, Julien,2010). Významnú rolu môže v tomto procese zohrávať kreativita, ktorá sa 

objavila v odpovediach účastníkov viackrát. Výskumné zistenia preukázali signifikantný vzťah 

medzi identifikovaním a rozpoznaním podnikateľských príležitostí, kreativitou a všímavosťou 

(Ardichvili, 2003).  

Niektorí študenti pred absolvovaním programu uvádzali, že diery na trhu už akoby 

neexistovali, resp. že nevnímajú žiadny výnimočný nápad na podnikanie : “ja som často počul, 

že treba nájsť nejakú dieru na trhu a tú vyplniť a vtedy vznikne super biznis. Len ja mám pocit, 

že dnes už nie sú diery, nie je kde nájsť šancu.” Tým, že vhodnú príležitosť na podnikanie pre 

seba ešte nenašli, ostávajú iba v rovine premýšľania nad podnikateľskou činnosťou. V tomto 

kontexte uvádzali aj možnosť podnikať s niekým, kto by vykompenzoval ich nedostatky, napr. 

zníženú schopnosť vnímať príležitosti.  

Po absolvovaní tréningového programu bolo možné pozorovať jasný progres v myslení 

a rozmýšľaní o podnikateľských príležitostiach. Študenti sa zhodli, že príležitosti sú všade 

a rozhodujúci v rozpoznaní príležitosti je osobný vklad človeka. Pre ilustráciu uvádzame citát 

jednej zo študentiek: „Príležitosti sú všade, musí to len človek vnímať a musí to chcieť. Pokiaľ 

nie je pripravený, tak môžu byť príležitosti, ale nechytí sa ich, lebo o tom nerozmýšľa.“ Tento 

názor sa blíži k výskumným záverom v danej problematike, kedy sa za kľúčové v rozpoznávaní 

príležitostí pokladá nastavenie jedinca na vnímanie príležitostí (alertness) a taktiež proaktivita 

ako sklon aktívne konať v počiatočnom štádiu (Lukeš, Nový, 2005).  

Podnikatelia sa o podnikateľských príležitostiach vyjadrovali taktiež ako o dierach na 

trhu, ale v porovnaní so študentmi pomenovali aj viacero zdrojov podnikateľských príležitosti, 

napr. vylepšenie už existujúceho podnikateľského nápadu / biznisu, rodinné podnikanie, či 

inšpirovanie sa v zahraničí a prenos podnikateľského nápadu na slovenský trh. Ide o niektoré 

zo zdrojov podnikateľských príležitostí, ktoré uvádzajú napríklad aj Lukeš a Nový (2005): 

zákazníci, iní podnikatelia, existujúce spoločnosti a produkty/služby, články distribučného 
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reťazca, výskum, vývoj, vládne nariadenia a politika (zákony / nariadenia - „povinná výbava“) 

či iné (rodina a priatelia, zamestnanci, demografické data). Podnikateľov sme sa navyše pýtali 

ako prešli od nápadu k aktivite, podľa ich názoru je to len o aktivite a chcení uplatniť svoje 

vedomosti, skúsenosti, silné stránky: “Prejsť od nápadu k aktivite bolo veľmi jednoduché. 

Osloviť prvých zákazníkov a povedať im čo viem.” O príležitostiach, resp. využití konkrétnej 

podnikateľskej príležitosti na rozdiel od študentov hovorili aj v rovine dôsledkov pre ich život. 

Využitie príležitosti im umožnilo zúročenie vlastného potenciálu a skúseností, odlíšenia sa od 

rovesníkov a poskytlo im flexibilitu, čas "žiť". Je však logické, že možné pozitíva a negatíva 

podnikania ešte študenti vzhľadom na nedostatok skúseností v podnikaní ešte nevnímajú alebo 

nedokážu posúdiť. Podrobný prehľad kategórii v jednotlivých skupinách, rovnako aj spoločné 

a rozdielne kategórie v rámci daného okruhu uvádzame v grafe (Obr. 1). 

 

 

 

Obr. 1 Rozdiely vo vnímaní podnikateľských príležitostí medzi študentmi a podnikateľmi 
 

3.3.  Riziko v podnikaní  

Podnikanie je komplexná aktivita zahrňujúca rôzne zdroje rizika (Karsud, 200) a 

podnikatelia sú všeobecne považovaní za tých, ktorí sú ochotní riskovať viac ako iní. Empirický 

výskum však uvádza opak. Podnikatelia nie sú ochotní prijímať viac rizika ako nepodnikatelia 

(Wu, Knott, 2006), rozdiel je v tom, že podnikatelia vnímajú v porovnaní s nepodnikateľmi 

menej rizika vplyvom preceňovania ich šancí na úspech (Baron, 1998).  

V tejto oblasti bolo taktiež zadefinovaných 5 kategórii – práca s rizikom (manažment 

rizika), ohrozenie seba, ohrozenie firmy, finančné riziko a riziko- zamestnanec vs. podnikateľ. 

Participanti si myslia, že riziko je súčasťou podnikania, pričom najväčšie býva práve 

v začiatkoch podnikania a podnikateľ by mal by človek, ktorý istú mieru neistoty a rizika 

toleruje. Riziko v podnikaní sa participantom najčastejšie spája s financiami a možným 

krachom, či nestabilným príjmom. Ďalšie riziká sa môžu objavovať jednak na strane 

podnikateľa, napr. ohrozenie vlastnej povesti, zdravia či rodiny, ale aj straty motivácie 

podnikať. Riziko na strane ohrozenia firmy môže predstavovať strata záujmu zákazníkov 
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o ponúkaný tovar/službu, sankcie vyplývajúce z porušenia právnych noriem, či nedostatočná 

inovácia firmy. 

3.4. Rozdiely vo vnímaní rizika v podnikaní medzi študentmi a podnikateľmi 

Vo všetkých troch skupinách odznelo, že riziko je súčasťou podnikania, preto by mal 

podnikať človek, ktorý má istú toleranciu voči neistote a riziku. Participanti si taktiež myslia, 

že zatiaľ čo práca zamestnanca so sebou nenesie skoro žiadne riziká, možno s výnimkou 

prepustenia, podnikatelia sú s rizikom konfrontovaní neustále, ale snažia sa ho zredukovať. Vo 

všetkých troch skupinách sa zhodli, že podnikanie im asociuje predovšetkým finančné riziko.  

O tom, že riziko nepochybne patrí k podnikaniu a podnikatelia riskujú v podstate 

všetko, svedčí výrok jedného z prítomných podnikateľov: „Každý podnikateľ je svojím 

spôsobom psychopat, pretože dobrovoľne dáva svoje peniaze, čas a kúsok svojho života a 

hocikedy sa môže hocičo stať.“  Podľa podnikateľov by však malo ísť len o prípustné straty. 

Ďalej uviedli, že najväčšie riziko je spojené so začiatkom podnikania, avšak kľúčové je 

predchádzanie riziku, ktoré môže byť do istej miery eliminované dobrým podnikateľským 

plánom. Okrem finančného rizika či rizika ohrozenia vlastnej povesti, sa objavilo aj riziko straty 

motivácie pre podnikateľskú činnosť po opakovanom neúspechu, či inovačné riziko: “Keď 

podnikateľ prestane rozmýšľať nad novými nápadmi a dlhú dobu robí niečo čo tu za 5 rokov 

nemusí byť, otázka znie, či tí podnikatelia sú natoľko flexibilní a rozmýšľajú dopredu, že ak to 

skončí, tak otvoria niečo nové. ”  

Študenti pred tréningom spomenuli riziko neúspechu spájajúce sa  s podnikaním a riziká 

z právneho hľadiska, napr. nedodržanie zákonov a z toho plynúce sankcie. Po absolvovaní 

tréningu si uvedomili, že rizikám môžu predchádzať práve vytvorením podnikateľského plánu 

a ujasnením si rôznych faktorov, ktoré môžu prispieť k úspechu, napr. finančných nákladov, či 

zmapovania záujmu zákazníkov o ich produkt alebo službu. “Istota v podnikaní nikdy nebude. 

Treba si byť vedomý rizík, a byť si vedomý riešení aj opatrení ako ich zamedziť” (študentka po 

absolvovaní tréningového programu). Z tohto výroku je zjavné, že študenti sa absolvovaním 

programu priblížili uvažovaniu podnikateľov. Podrobný prehľad kategórii v jednotlivých 

skupinách, rovnako aj spoločné a rozdielne kategórie v rámci daného okruhu uvádzame v Obr. 

2. 
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Obr. 2: Rozdiely vo vnímaní rizika v podnikaní medzi študentmi a podnikateľmi 

 

 

3.5. Osobnostné charakteristiky podnikateľa 

Odpovede účastníkov sme roztriedili na 5 základných kategórií – osobnosť a výkon, 

podnikateľské myslenie, risk, prosociálnosť a sebarealizácia a sebarozvoj. V rámci kategórie 

osobnosť a výkon sa nachádza orientácia na výsledok, pričom podnikateľmi bola zdôrazňovaná 

najmä vytrvalosť a trpezlivosť pri plnení cieľov. Ich intenzita sa podľa ich názoru odvíja aj 

od úrovne vnútorného drive-u. Ten do istej miery súvisí s tým, že podnikateľ sa podnikateľskou 

činnosťou sebarealizuje a spravidla robí čo ho baví a v čom je dobrý. Pri tejto téme sa objavila 

i paralela podnikateľa so športovcom. Podnikateľ má podľa účastníkov odvahu a nebojí sa 

primerane riskovať. Je pre neho typická aj prosociálnosť v zmysle častého kontaktu s druhými 

a orientácie na ľudí. Poslednú kategóriu tvorí podnikateľské myslenie – jednak na úrovni 

vedomostí potrebných k podnikaniu, ale aj otvorená „myseľ“, kreatívne a kritické myslenie. 

3.6. Rozdiely vo vnímaní charakteristík podnikateľov medzi študentmi a podnikateľmi 

Napriek tomu, že osobnosť podnikateľa sa doteraz nepodarilo úplne presne špecifikovať 

(Lukeš, Nový, 2005), na niektorých charakteristikách panuje všeobecná zhoda výskumníkov. 

Z hľadiska modelu BIG FIVE môžeme povedať, že podnikatelia sú charakteristickí 

emocionálnou stabilitou, otvorenosťou voči skúsenosti, extraverziou, svedomitosťou  

a prívetivosťou. Okrem toho je pre nich typická vyššia miera potreby výkonu, vnútorného locus 

of control, tolerancie neistoty a rizika, potreby nezávislosti a sebaúčinnosti (Dej, Shemla, 2008). 

Vo všetkých troch fokusových skupinách participanti uviedli niektoré z týchto 

charakteristík podnikateľa - cieľavedomosť, otvorená myseľ, akceptácia rizika, kontakt 

s druhými. V skupine študentov pred absolvovaním tréningového programu študenti v kontexte 

charakteristík uvažovali nad dvojakou orientáciou podnikateľov – 1.na výkon, výsledky (zisk) 

alebo 2.na ľudí a pomoc ľuďom prostredníctvom podnikania. Objavil sa i názor, že podnikatelia 

disponujú, resp. by mali disponovať podnikateľským myslením.  
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V skupine študentov po absolvovaní tréningového programu sa produkcia a rôznorodosť 

uvedených charakteristík zvýšila. Objavili sa konkrétnejšie charakteristiky ako vytrvalosť, 

odvaha, prosociálnosť, zdravé sebavedomie, odhodlanie, charizma, spojenie vizionárstva 

s realistickosťou. Tieto odpovede sa približovali odpovediam podnikateľov. Navyše sa 

domnievame, že študenti uviedli práve tieto charakteristiky aj vďaka interakcii s podnikateľmi, 

ktorí sa zúčastnili tréningového programu ako hostia. 

Podnikatelia uviedli jednoznačne najviac charakteristík a predovšetkým takých, ktoré im 

napomohli v podnikaní. Išlo o trpezlivosť, výdrž, zodpovednosť, ochotu riskovať, vnútorný 

drive, ale aj kritické myslenie, sebapoznanie a sebarozvoj, a to predovšetkým svojich silných 

stránok, zdravá nespokojnosť. Slovami jedného z podnikateľov: „Úspešný podnikateľ? Živí sa 

tým čo ho baví, je uzrozumený s každodenným rizikom a má v sebe túžbu sa zlepšovať – byť 

lepší ako včera.“  Podrobný prehľad kategórii v jednotlivých skupinách, rovnako aj spoločné a 

rozdielne kategórie v rámci daného okruhu uvádzame v Obr. 3. 

 

Obr. 3: Podobnosti a rozdiely vo vnímaní charakteristík podnikateľov medzi študentmi 

a podnikateľmi 

 

3.7.  Kvalitatívne pozorovania 

Rola moderátoriek všetkých troch fokusových skupín nám umožnila analyzovať ich 

priebeh aj z kvalitatívneho hľadiska. Ide o napr. analýzu pozorovaného správania, prejavu 

účastníkov, či neverbálnej komunikácie, analýzu a interpretáciu nevypovedaného, čas strávený 

pri špecifickom okruhu, intenzitu vyjadrení či dôvody vs. reakcie (Stewart, Shamdasani, Rook, 

2007). 

V prvej fokusovej skupine tvorenej študentmi so záujmom o tréningový program na 

rozvoj podnikavosti dominovali 3-4 osoby, ktoré sa vyjadrovali k vybraným tematickým 

okruhom, ostatní sa zapájali len zriedka. Často sa po zadaní otázky objavovalo dlhšie ticho, 

napríklad pri otázke rizika v podnikaní, z čoho možno usudzovať o istej nevyhranenosti 
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názorov na danú problematiku, prípadne nie časté zaoberanie sa myšlienkami na danú tému, 

keďže študijné zameranie zriedkavo priviedlo participantov k úvahám o daných témach. 

Produkcia obsahu, rovnako ako jeho rôznorodosť bola v tejto skupine v porovnaní s ostatnými 

najslabšia. V druhej fokusovej skupine tvorenej študentmi, ktorí absolvovali tréningový 

program na rozvoj podnikavosti sa produkcia aj rôznorodosť obsahu mierne zvýšila, rovnako 

sa zapájali všetci účastníci, čo môže naznačovať získanie vhľadu do problematiky a rovnako 

vytvorenie názorov a postojov k danej téme vplyvom účasti na programe. Taktiež sme 

pozorovali väčšiu zhodu s názormi podnikateľov, napr. v problematike vnímania 

podnikateľských príležitostí.  V skupine podnikateľov bola logicky produkcia a rôznorodosť 

názorov najväčšia, čo prisudzujeme ich skúsenostiam v podnikaní, o ktoré sa chceli podeliť. 

fokusová skupina mala aj najdlhšie trvanie v porovnaní s ostatnými. Rovnako zapájanie sa 

jednotlivých účastníkov bolo pomerne vyvážené. 

3.8. Prínosy a limity štúdie. Odporúčania pre ďalší výskum. 

Medzi limit tejto štúdie považujeme nízky počet fokusových skupín, resp. 

respondentov. Žiaduce by bolo doplniť vzorku o študentov, ktorí neprejavili záujem o 

tréningový program na rozvoj podnikavosti, resp. o študentov iného študijného zamerania, napr. 

ekonomických či technických smerov. Vytvorená by tak mohla byť kontrolná skupina. 

Vzhľadom na to, že fokusovú skupinu podnikateľov tvorili iba mladí muži, potrebné by bolo 

do vzorky zaradiť aj ženy - podnikateľky, či podnikateľov vo vyššom veku. 

Prínos štúdie vidíme v potvrdení efektu výchovy k podnikavosti v zmene vnímania 

podnikania a podnikateľa ako realizátora podnikateľskej činnosti. Demystifikácia sveta 

podnikania vďaka interakcii s podnikateľmi môže následne pozitívne ovplyvniť intencie 

študentov podnikať. Interakcie s podnikateľmi (vekovo blízkych študentom) preniesli rámec 

vnímania podnikania ako možnej kariérnej voľby do roviny reálnych pohľadov na podnikanie.  

Získaný obsah fokusovych skupín a špecifikované kategórie môžu taktiež poslúžiť pri 

konštruovaní nástrojov na meranie konštruktov ako vnímanie podnikateľských príležitostí, 

podnikateľské riziko alebo osobnosť podnikateľa.  

Vzhľadom na to, že vo výskume danej problematiky dominujú kvantitatívne štúdie, za 

prínos považujeme aj kvalitatívny charakter štúdie. 

4. ZÁVER  

Je možné konštatovať, že existujú rozdiely vo vnímaní podnikateľských príležitostí, 

rizika v podnikaní a osobnostných charakteristík podnikateľov medzi študentmi 

a podnikateľmi, rovnako však medzi študentmi pred absolvovaním tréningového programu na 

rozvoj podnikavosti a po jeho ukončení. Rozdiely je možné pozorovať nielen z kvantitatívneho 

hľadiska (produkcia, rôznorodosť), ale aj kvalitatívneho, kedy študenti, ktorí absolvovali 

program získali väčší vhľad do problematiky podnikania a ich výpovede sa zmenili a priblížili 

výpovediam podnikateľov. Tento posun v myslení je možné do istej miery prisudzovať 

interakcii s podnikateľmi počas tréningového programu, kedy mali účastníci možnosť jednak 

pozorovať správanie podnikateľov a usudzovať o ich osobnostných charakteristikách, ale aj 

s nimi aktívne diskutovať na rôzne témy týkajúce sa podnikateľskej činnosti. Aj týmto mohlo 

dôjsť k demystifikácii sveta podnikania a taktiež k inšpirovaniu študentov so záujmom o 

podnikanie pozitívnymi vzormi - mladými úspešnými podnikateľmi pôsobiacimi na Slovensku. 
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Táto štúdia teda potvrdzuje empirické závery, že vnímanie rôznych aspektov podnikania je 

možné meniť prostredníctvom podnikateľského vzdelávania a rozvoja podnikavosti  

(Petterman, Kenedy, 2003; Goliath, Farrington, 2015). 
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FORMATION OF PRODUCTIVITY OF PROFESSIONAL 

INTELLIGENCE OF STUDENTS AS A CONDITION OF 

PROFESSIONALIZATION 

 

VYTVÁŘENÍ PRODUKTIVITY PROFESIONÁLNÍHO INTELEKTU  

JAKO PODMÍNKY PROFESIONALIZACE 

 

 

Oleksandr KUSHCH 

 

Abstrakt: V průběhu analýzy teoretických a empirických výzkumů problému produktivity 

myšlení studentů, kteří se vzdělávají v různých oborech, byl zpracován obecný program 

empirického výzkumu a určeny jeho fáze: přípravná, diagnostická, zpracování a interpretace 

údajů. Produktivita myšlení studentů má svoje specifika, která zahrnují takovéto charakteristiky 

jako: multidimenzionalitu, kreativitu, ideaci a intelektuální city. Byla porovnána úroveň 

produktivity myšlení studentů technických a humanitních oborů. Na základě výsledků výzkumu 

bylo určeno, že úroveň produktivity myšlení studentů technických oborů je vyšší, než u studentů 

humanitního směru. Tato skutečnost byla prokázána při porovnání výsledků s použitím 

kvantitativních ukazatelů shrnutých v tabulkách a diagramech. Takovéto výsledky jsou spojené 

s tím, že studenti technických oborů neustále zvyšují úroveň produktivity myšlení v průběhu 

studia, když řeší složité úlohy z projektování, konstruování a modelování technických procesů. 

Profesionalizace individua zahrnuje dva vzájemně propojené složky – psychologickou a 

sociální. Psychologický aspekt profesionality se charakterizuje vytvořením odborného 

sebeuvědomění, rozvojem vnitřních osobních struktur pracovníka. Sociální aspekt je spojen 

s vytvořením odborných znalostí, dovedností, zručností, úrovní osvojení sociálních 

profesionálních norem. Bezesporu důležitým faktorem úspěšné profesionalizace studentů jsou 

odborné dovednosti vyučujícího.   

 

Klíčová slova: produktivita myšlení, multidimenzionalita, kreativita, ideaci, intelektuální city, 

profesionalizace.  
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Abstract: In the process of analysis of theoretical and empirical research on the problems of  

productivity thinking students in different areas, a general program of empirical research was 

developed and the stages defined: preparatory, diagnostic, processing and interpretation of 

data. Productivity of student thinking has its own characteristics, which include such 

characteristics as: multidimensionality, creativity, ideation and intellectual feeling. The level 

of performance of the students' thinking in the technical and humanitarian direction was 

comparable. According to the results of the research, it was found that the level of productivity 

of thinking is higher for students of technical specialties than for students of the humanitarian 

profile. This was confirmed in the benchmarking process using the quantitative indicators 

summarized in the table and diagram. Such results are due to the fact that students of technical 

specialties constantly increase the level of productivity of thinking in the process of learning 

activities by solving complex design, design tasks and modeling of technical processes. 

Professionalization of the person involves two interrelated components - psychological and 

social. The psychological aspect of professionalism characterizes the formation of professional 

self-awareness, the development of internal personal structures of the worker. The social aspect 

is related to the formation of professional knowledge, skills, skills, the assimilation of social 

professional norms. Undoubtedly important factor of successful professionalization is the 

professional skill of the teacher. 

 

Keywords: productivity thinking, multidimensionality, creativity, ideation, intellectual feeling, 

professionalization. 
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1. INTRODUCTION 

It should be noted that many investigators have written about the importance of thinking 

development in the personality professionalization process. It should be mentioned that works 

of different investigators have been dedicated to this problem since the start of the latter half of 

XX century. A problem of professional thinking formation was investigated in the works of 

G.S. Altshuller, T.V.Kudryavtsev, V.O.Molyako and others (Altshuller, 1979; Kudryavtsev, 

1975; Molyako, 1978, 2007). Without doubt, with other conditions being equal, there is a direct 

dependence between the level of professional intelligence formedness and the ways of learning. 

Present state of scientific literature is characterized by presence of a great number of notions 

characterizing a certain level of students’ professionalization after graduating the higher 

education institution and their ability to efficient realization of labor activity. A key place is 

occupied by the notions like “professional competence”, “intelligence productivity”. 

Professional competence is a dynamic personalized notion with its meaning and quality level 

dependent on acquisition of a science development level, anthropology and cultural science and 

also on social and economic reasons. Professional competence of educational institution 

graduate is a multi-faceted notion changeable due to processes happening in education and 

society, is a new integrated personal formation based on theoretical knowledge, practical skills 

and significant psychological features determining its readiness to competent professional 

activity performance. 

Under the term of intelligence productivity, the thinking productivity as demonstration of 

human’s abilities and creative potential is understood. In our opinion, not only the level of 

certain professionally important competencies development is important for successful 

professional activity acquisition and realization but also the character of relationship between 

them. Thinking productivity formation in future specialists is the leading process providing 

close and positive interrelation between personality features and psychological new formations, 

process of their mutual strengthening, which in this case gives the ground to position 

professionalism as a leading feature of future specialist. 

 

2. THEORY AND METHODOLOGY BASIS OF INVESTIGATION 

OF STUDENTS’ THINKING PRODUCTIVITY AS A CONDITION 

OF PROFESSIONALIZATION 

2.1. Intelligence is a systematically organized consciousness.  

Since ancient times science had determined three levels of intelligence: common sense, reason 

and sophia (wisdom).  In the general scientific style, it is more comfortable to use this triad as 

a triad of verbal (rational), theoretical (mental) and mindset (spiritual) intelligence. Functional 

predestination of verbal intelligence is production of consequent circle of ideas (opinions). It is 

logic of thinking but reason is not reduced to logic but only based on it as an input complex of 

thinking laws and rules. The aim of reason based on logic is development of opinions, a task of 

comprehensive review of issues in reasoning, that leads us from logic to topic. Predestination 



269 

of theoretical (mental) intelligence is production of ideas, ideative intelligence is synthesis of 

mental circle. Ratio and logic are based on notions, and mentality and topic – on ideas. 

With respect to thoughts, idea is an integrating, systematizing centre creating adjusted 

combinations of thoughts in reasoning. Topos is a universal notional structure of holistic 

thoughts circle, mental scheme. Theoretical intelligence builds mental schemes – 

comprehensive structural units of theory, and operates them in the way of logic – by notions 

and judgements. Mentality is topic of thinking, it obtains topoi from topoi forming theories and 

subsystems. Topos thinking is organized in a different way from logical, it functions differently, 

has different mechanisms of meanings transformation. It is presystemic thinking. 

Predestination of spiritual intelligence is production of mindset “world view”. Hundreds of 

“world views” being personally significant for a human are formed in the mindset core, and 

every of these “world views” is organized as an ideal system. Mindset intelligence is systemic 

thinking organizing links between theoretical thinking structures, reducing them to 

comprehensive image of reality. It is possible to speak about systemic operations of thinking, 

about systemic transformations of meanings, systemic following. The examples of systemic 

following could be mindset opinions when a human operates by “world views” going from one 

to another, modifying them, rebuilding the meaningful focuses, bringing different “world 

views” in accordance and complementation. 

Thus, intelligence has three levels of systemic organization; these levels are inseparable, 

intermediate each other in every mental action, but are corresponded hierarchically as general 

– special – private, the whole and a part, higher and lower. Without participation of higher 

levels, the lower one, logical level, is not able to function efficiently. Without participation of 

lower level, the higher ones are not efficient too: it is necessary to organize the circle of ideas 

in the form of reasoning, argumentation, proofs and grounds to acquire them. On the highest, 

mindset level, the world views must expand in thoughtful, sensible and ideative way. Triunity 

of intellectual system provides unity of consciousness and determines its internal systematic 

differentiation. To build intelligence as a system it is principally important to take into account 

the classical psychological triunity of rational, sensual and conative component being 

inseparable in every act of thinking. The author of this study bases on the characteristics and 

statements related to form, specifity of sensual, conative and intellectual field of intellectual 

activity which are reviewed in details in monography “Theory of intellectual field” of 

G. M. Artamonov (Artamonov¹, 2009). The summary of cognitive processes is creation of 

knowledge – cognitive structures which also become the subsystems of intelligence and 

participate in mental behavior regulation. National tradition of intelligence research, 

alternatively to western one, considers intelligence not only as a set of skills but also takes into 

account the leading role of knowledge and experience, which, having entered into intellectual 

field, become regulative structures – functional systems of consciousness. Intelligence 

productivity is its leading characteristic. 

2.2. Issue of thinking productivity in psychological literature  

In the aspect of this issue we were interested in the question of what signs were the base for 

investigators to expand the specifity of thinking; whether they displayed its reproductive and 

productive sides and to which extent. Literature analysis (Wertheimer, 1987; Gelbukh, 1992)  
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showed that in any case when it came to thinking it was said about appearance of new things 

but the nature of this new source in its different theories was not specified identically. 

In reproductive theories of thinking a new thing is a result or complication of recombination 

based on similarity of present elements of past experience, actualization of immediate 

connection between task requirements and subjectively identical elements of new knowledge. 

Task solving itself proceeds on the basis of mechanical trials and errors with consequent 

revision of correct solution found occasionally or actualization of determined system of 

operations formed before. 

In productive theories of thinking a new thing appearing as a result of intellectual activity is 

characterized by its originality. It appears in a problem situation that tolerates clearance of 

barrier of past experience preventing the search of new, demands for understanding this 

situation. Decisions are made as transformation of primary problems, but the principle of 

solving appears suddenly as an insight, as a direct way of solving, which depends on objective 

problem setting and is largely independent from the activity of solving subject itself and their 

own experience.  

In literature types (sides, components) of intellectual activity are named differently. The 

synonyms of a notion “productive thinking” are the following terms: creative thinking, 

independent, heuristic, creative. Verbal, discursive, mental, receptive are the synonyms to 

“reproductive thinking”. 

Productive thinking is characterized by a high grade of novelty and by uniqueness. This kind 

of thinking appears when a human in the process of solving a problem on the base of formal 

and logic analysis with means that are known to them, assure themselves of hopelessness of 

these trials and the need of new knowledge which allows to solve the problem arises. 

Understanding the need itself witnesses the appearance of a problem situation. A human must 

act in the conditions of ambiguity, plan and check the range of possible solutions, make a choice 

among them, sometimes without having sufficient knowledge. The significant role in it is 

played by generalizations allowing to reduce the amount of the information which the human 

uses for an analysis to get new knowledge, reduce the number of operations conducted and 

steps to reaching their aim. 

V. O. Molyako  considers that productivity is the simultaneous active coexistence through 

realization and correlation of interpsychic and intrapsychic conditions of thinking activity that 

is characterized by thinking paradoxicality (Molyako, 1978). 

S. L. Rubinshtein emphasized the special role of thinking in consciousness activity: “in the 

process of historic consciousness development the thinking development occupies a very 

significant role, with the process of perfection of human mindfulness being connected with it 

first of all (Rubinshtein, 1999).  Realization process is always the understanding process. 

Knowledge underlying consciousness is a product of thinking activity of mentality. Notions 

underlying any action of judgement are derived from ideas (John Locke), and ideation processes 

are a product of mental activity and are additional to thinking processes. Using this approach to 

mental field (Rubinstein, 1999; Locke, 1985), we consider thinking as cooperation of 

procedurality and ideation mechanisms. 

Any mental act is integrative activity of ratio and mentality, thinking and ideation processes. 

Both processes, both levels of consciousness (ratio and mentality) participate in perception 
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processes, in understanding the perception images, they penetrate onto the senses level. Both 

ratio and mentality are mainstream in attention, memory and imagination processes. Thus, the 

thought of intelligence field investigator G. M. Artamonov, in our opinion, is more important, 

about the fact that the role of certain thinking mechanism in the problem solving process is not 

so important as the role of mental field as a whole, i.e. the role of mentality and not its certain 

function (Artamonov¹, 2009; Artamonov², 2009). 

Ideation in psychology is considered as a process of undirected management of images 

(imaginations) not accepted immediately. To ideate means to know the essence of a thing, being 

distracted from all the inductive and deductive procedures, i.e. comprehensively, 

unsubstantially (Petrovsky, Yaroshevsky, 1990). Therefore, according to G. M. Artamonov, 

ideation includes several elements: perception, intellectual feeling and social significance 

(Artamonov², 2009). 

Thus, we consider the thinking productivity process to be the interrelation of procedurality 

mechanisms and ideation. The highest level or procedurality is thinking creativity appearing as 

a result of mental activity in problem situation, while solving the problem and is characterized 

by its originality and diversity. Thinking productivity in our understanding is a multi-

dimensional process considered to be the interrelation of several mechanisms, including 

ideation and creativity. Ideation includes several elements: perception, intellectual feeling and 

social significance, and creativity interacts with ideation as an integrating mechanism. Under 

productive thinking we understand the type of thinking when intellectual abilities of a human 

and their creative potential are revealed most completely. So theoretical analysis of scientific 

literature on the investigation topic allows to indicate that the notion “productive thinking” is 

the leading factor of solving the creative tasks.   

Special aspects of students’ professionalization 

Psychological essence of evolvement problem, formation of a professional, their personality 

development is based on two main notions: “labor subject professionalization” and 

“professional”. Professionalization is formation of specific kinds of labor activity of a human 

(personality) based on the development of a complex of their professionally oriented 

characteristics (psychological, physiological, behavioural, working) providing the function of 

evolvement regulation and labour subject perfection. Professional is a specialist in a certain 

labor activity branch, who achieved the necessary level of expertise for efficient performance 

of the tasks offered (Druzhinin, 2001). From the positions of psychological special features of 

this notion, a professional is a labour subject whose individual and psychological special 

features which are professionally important for certain activity, firstly, are in accordance to the 

requirements of this activity (from the point of the possibilities of their realization), secondly, 

build relatively resistant (for certain conditions) and plastic structure, and thirdly, provide 

formation and realization for operational (domain-specific) personality field determining the 

necessary level of labour efficiency. 

Thinking process of the students learning the professions of various orientations is different 

from each other. At the present stage of society development, the interest of investigators has 

moved from the type of careful and critically thinking scientist to the personality of inventor, 

non-standard and original. In our opinion, every technical student must have productive 

thinking developed to the maximum. 
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As a result of experimental studies of scientists, including those conducted by the author, the 

ability of a special kind was emphasized among the abilities of a personality – the ability of 

creation the unusual ideas, deviate from the traditional schemes in thinking, solve problem 

situations fast, this ability was named creativity. Practical possibility appears on the ground of 

development universal thinking in students, i.e. with signs of logicality and productivity. These 

kinds of thinking being sometimes opposite to each other in the context of their dialectical unity 

create a universal thing together, which contains the creative level as the highest level of 

thinking development (Kushch, 2008). 

Productivity forms a part of creative thinking. Creative thinking is aimed to new ideas creation, 

search of an original way of solving the tasks. A human appeared in the complicated, sometimes 

critical, setting, is not always able to find the adequate means necessary for achieving the goal. 

Scientific studies witness that psychological personality readiness to creative activity, creative 

thinking, which means search and discovery of a new thing, provides the independent thought 

movement to the new generalizations is a necessary condition of getting a positive result. 

Professional training of specialists must be conducted with due consideration of socio-

economic, theoretical and practical factors, professional requirements of operating activities of 

specialists; be oriented to high professionalism, competitive ability in the labour market, 

productive application of knowledge and skills, their flexibility and mobility in solving both 

typical and creative operating tasks. 

Thinking productivity is characterized by the high novelty of its product, uniqueness of its 

obtaining; significant influence on mental development. Although any knowledge, even 

perceived as truism, is in fact a result of sustainable persistent human’s search, which were 

created once and solved in a form of new, sometimes extremely complicated tasks (Molyako, 

2007).   

A task is a problem given from outside or formulated independently, demanding certain actions 

from the subject while finding the answer to one or another question contained in the statement 

of problem. Without the ability of problem solving, correct solutions finding, new ideas 

creation, a student of technical specialty will not be able to work efficiently due to the low level 

of thinking productivity. Character, special aspects and statements of professional tasks give 

the direction in which the thinking process itself is expanding as a problem solution. And 

although this process appears to be intermediated by internal conditions (input knowledge, 

abilities, special nervous system features), the problem itself gives the objective direction and 

subject matter to the mental process.  So it is necessary to conduct the analysis of technical, 

operational tasks, determine their special features. 

P. Ya. Gal’perin sees the psychological mechanisms of thinking in its orientation function as 

activity having specific tasks of orientation in practical activity (Gal’perin, 1976). The way of 

building a mental image which orients the problem solving (practical and theoretical) and the 

way it is used and functions discover the psychological mechanism of thinking. Thinking is one 

of the forms of orientation. P. Ya. Gal’perin’s concept allows to see the psychological basis of 

professional activity in the special aspects of specialist’s orientation in the subject of their 

activity. The characteristics of technical thinking described are the expression of the orientation 

type formed in the course of professional activity. Psychological differences between thinking 

of cross-functional and multi-disciplinary professionals can be explained by the special 
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orientation features: diversity of professional tasks is solved based on a different way of their 

subject imaging. 

Using the approach to mental sphere (S. L. Rubinshtein, J. Locke), we consider thinking as 

interrelation of procedurality and ideation mechanisms. And taking into account the 

P. Ya. Gal’perin’s concept, we can state that a certain combination of procedurality – creativity 

and ideation – perception indexes, intellectual feeling and social significance make influence 

on the general level of students’ thinking productivity. Furthermore, creativity interacts with 

ideation as integrating mechanism and is a leading parameter. It is an important special feature 

of students’ thinking as we have admitted an assumption that in the process of thinking 

problems solving the role of a certain thinking mechanism is not so important as the role of 

mental sphere in general – i.e., its integrative feature and not of a separate function. Thinking 

productivity of students is aimed to imaging, learning, investigating of a present situation, state 

of things subject to understanding – relevant information structure in general – based on 

structure and functional analysis with the purpose of its transformation (converting) according 

to the environmental and internal conditions. 

Learning of complex intellectual operations and enrichment of conceptual construct make 

mental activity of students more stable and efficient, brought to the adult’s activity in this 

context. Particularly the most significant sign distinguishing thinking from other psychical 

processes of a student is a focus on new knowledge discovery, i.e. its productivity. Therefore, 

student’s possibilities of obtaining more or less independent discovery of new knowledge which 

are determined (with presence of other necessary conditions) by the level of thinking 

productivity, build the base, the core of their intelligence. Thinking productivity involves 

appearance of certain information elements and approaches to the search of new scientific 

knowledge. 

In the course of the study we reviewed the process of thinking productivity as interrelation of 

procedurality and ideation mechanisms. The highest level of procedurality is thinking 

creativity. The result of coexistence of two processes is a certain level of procedurality and 

ideation. Some kind of combination of procedurality-creativity and ideation-perception 

indexes, intellectual feeling and social significance have an influence on the general level of 

thinking productivity of students. In this context creativity interacts with ideation as integrating 

mechanism and is a leading parameter. Professional training of specialists should be made 

taking into account all the socio-economic, theoretical and practical factors; professional 

requirements of operating activity; be oriented to high level of expertise, competitive ability of 

specialists in a labor market, efficient application of knowledge and skills, their flexibility and 

mobility in both typical and creative operational tasks solving (Kushch², 2015; Kushch, 2017). 
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3.  METHODS OF INVESTIGATION OF SPECIAL 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF STUDENTS’ THINKING 

PRODUCTIVITY  

3.1. Intellectual and cognitive orientation diagnostics 

Social diagnostics on intellectual and cognitive orientation is a specific superstructure in the 

system of professional training controlling and should be formed on a multi-disciplinary basis. 

In this case the methodology role should remain with management sociology, and logical, 

psychological and cognitive (various in every activity area) methods of assessment should act 

as systematically consistent and instrumental base of controlling in the development of 

organization intellectual potential. We evaluated thinking productivity level in students of 

technical and humanity specialties. The investigation included the students from 17 to 21 years 

old, their number reaches 66 people, 36 of them are technical students and 30 of them are 

humanitarian. Investigation was made using the following methods: 

1. Methodology of thinking development assessment based on personality and procedurality 

criteria with the shortened name of “Axio-cognitive thinking assessment (AxiKOM)”; 

2. Methodology of perceptive ideation investigation “Ideation of abstract and certain images”; 

3. Methodology “Investigation of intellectual feelings: recovery of metaphorical senses”; 

4. Methodology of ideation diagnostics “Interpretation of proverbs”. 

AxiKOM methodology is oriented to the personality thinking investigation based on multi-

dimensional analysis of free associations, determines the multi-dimensionality of thinking 

structure, including propensity for creation characterized by the thinking productivity. 

Other three methods (ideation, metaphorical sense and proverbs) are oriented to perceptive 

ideation investigation. Ideation is finding the subject essence in the intuitive and contemplative 

procedure process. This ideation procedure guarantees the holism and absoluteness. Perception 

is sensual reception of externalities by a human. This was the way we assessed the thinking 

productivity which was promoted by intuitive feeling development in students and their past 

experience. 

3.2. Methodology of thinking development assessment based on personality and 

procedurality criteria (“Axio-cognitive thinking assessment (AxiKOM)”) 

We have chosen the method of productivity investigation “Axio-cognitive thinking assessment 

(AxiKOM)” (author O. S. Kushch), shortened name – AxiKOM (Kushch¹, 2015; Kushch, 

2016). It is used for diagnostics including propensity for creation characterized by thinking 

productivity. This method determines multi-dimensionality of thinking structure including the 

invariant formation level “polyleveledness” where the highest index of its development is 

creative thinking. 

Equipment: a sheet of paper where subjects write the words; a special blank for quantitative 

processing the words-indicators written by every subject. 

Methodology consists in subject’s writing the words-indicators on the sheet of paper which are 

free by choice and further analyzed by investigator by certain criteria. 
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35 minutes are given for the task performance. On the average, speech productivity varies from 

150 to 300 words. Results are determined by quantitative processing the words-indicators 

which are assigned to the special blank for quantitative processing – the chart of the words-

indicators for determining the thinking structure. Words-indicators are distributed in the chart 

according to semantic and grammatical criteria. Quantity indexes are transferred into quality 

ones, 3 levels of development of each of 15 parameters of thinking structure are determined: 

high, medium, low level. To determine the level, each of the parameters of input data was 

transferred into percentage where: low level is from 0% to 11,2%; medium level – from 11,3 

% to 22,6 %; high level – from 22,7 % to 33,3%. 

3.3. Methodology of perceptive ideation investigation “Ideation of abstract and concrete 

images”  

Methodology of perceptive ideation investigation “Ideation of abstract and concrete images” is 

aimed to finding the thinking productivity level of students (author G. M. Artamonov)( 

Artamonov¹, 2009). 

Practice of test usage became permanent in intelligence psychology. However, tests can be used 

only to the certainly determined task related to the scope small enough. Broad terms describing 

various general abilities or features of mental behavior cannot be tested. In this case logical and 

methodology limitations take their effect. Features and abilities of mentality are not available 

for testing but only for analysis which is finished by assessments general enough which, from 

one hand, have qualitative character, and from the other hand, assume quantitative description. 

In the given methodology 2 sets of images are given: abstract symbolic images and artworks 

(pictures) with abstract and concrete meaning of the things displayed. Time limit: 10 minutes 

for 12 images. 

Formulated idea should: 1) fix the main thing (central meanings, underlying elements); 

2) embrace comprehensively the subject matter of the things displayed without omitting the 

secondary, tertiary meaningful elements (or picture storyline). 

Methodology is oriented to the assessment of character of the relation between intellectual and 

perceptive sematic fields and psycholinguistics semantics – relations between understanding 

the perception images and their verbal formulation. At this time attention was paid to the 

generalization level, generalization type (mindset level, concept-theoretical level, evidence-

based generalized level and level of empiristic objectness or uniqueness), to the coverage of all 

the image elements, to the ability of separating the meaningful, main elements, their accordance 

to the secondary elements. 

Similar tasks are solved instrumentally based on the association method (J. Deese), method of 

semantic differential, subjective semantic space assessment technique. 

While result processing the results, it was necessary first to analyze the answers by typical 

nature (typical, less typical, atypical and beyond the limits of any understanding). Then, using 

this data as the base, less typical and atypical answers were assigned to productivity and marked 

with “+” sign (2-3 points) and the others were assigned to counterproductivity and marked with 

“–“ (1-0 points). 

3.4. Methodology “Investigation of intellectual feelings: recovery of metaphorical senses” 
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Methodology “Recovery of metaphorical senses” reveals the intellectual feelings level 

comprising thinking productivity of students (author G. M. Artamonov) (Artamonov¹, 2009). 

Character of internal states and their external manifestation was observed in tasks solving by 

methodology “Recovery of metaphorical senses”. 

Aphorisms expressed by bright metaphorical language were used in this methodology. 

Aphorism was divided in two parts: defining word and definition. If an aphorism consisted of 

two thoughts it was divided in four parts. For example, V. O. Klyuchevskiy’s aphorism 

“character is a power over oneself, talent is a power over others”. Words “character” and 

“talent” were entered in a list of words being defined, and two definitions were entered into 

another list as independent lines and introduced in “mixed consequence”. 

This methodology was designed to minimize the reliance on logic, to make the maximum line 

of success be related to the “feeling of sense” and not only to the logic of the notion. 

Among 17 words 15 had two, three or four variants of definition. This side of the task was 

revealed only after 5-7 minutes when the subject had solved about 1/3 of the task. Dead end of 

the multiple meaning and multivariance caused the increasing of mental tension at the second 

stage of solving. 

The subjects did not know that any solution would be scored as a correct variant if the variant 

chosen by them was sensible, i.e. it was possible to be considered as an admissible statement. 

The equal number of points was scored for an aphorism guessed correctly and for a one invented 

by subjects themselves, if their aphorism was a grammatically admissible proposition consistent 

with common sense and was an admissible metaphor (possible allegoric generalization). 

Student’s thinking productivity was determined in this way. Assessment criterion comprises 

with a known extent of intuitivism. The subjects due to learners’ stereotype were looking for 

“one correct answer”. 

Students experienced tension first – the creative upheaval, later the creative upheaval turned 

into mental tension related to the uncertainty of choice.  

Almost all the words admitted variative definition but if the subject had given alternative 

definitions (for the authors’ ones) for 2-3 times he experienced the growing complexity of 

building the other, and, in the end, there was a moment when the half of the words got nothing 

to combine with in the list of definitions – the semantic field was diminished, in these cases the 

increasing of mental tension became the greatest and the subjects were using senseless 

formulations contradicting even to the grammatical concord. 

While processing the results, we were giving +5 points for correct and admissible solution, 

3 points with “–“ sign for inadmissible solution and 1 point with “–“ sign for the task not solved. 

3.5. Methodology of ideation diagnostics “Interpretation of proverbs” 

Methodology of ideation diagnostics “Interpretation of proverbs” reveals the level of social 

significance and thinking productivity (author G. M. Artamonov) (Artamonov¹, 2009). 

Proverbs can be considered as formed socio-cultural requirements which have traditional 

understanding in social thought and literature as normative senses. They are revealed by criteria 

for assessment of different aspects of success and failure of interpretation. Investigation of 

thinking by methodology of “interpretation of proverbs” is a classical approach in 
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psychodiagnostics. Simplified selection of stimulus material is a frequent disadvantage: banal 

and widely known proverbs are often involved most often with their sense being obvious, 

having low level of cognitive complexity, their sense is significantly empirical (not abstract 

enough) and known for many people in advance. One more disadvantage is introducing of the 

same sets or proverbs in investigation of thinking in adults, children and in clinical psychiatry 

that is not correct. 

Proverb selection was made by the principle of increasing complexity, increasing abstraction 

level, by novelty factor (rarely used). The following proverbs were present in the set:  1) 

relatively simple (20 %) with low level of multivariance; 2) multivariant abstract proverbs 

allowing contamination of different symbolic images (60 %); 3) cognitively complex, more 

abstract, having mindset orientation (20 %). Stimulus material was presented by the set of 

proverbs. 

While processing the results, every interpretation of the proverb was analyzed by each of the 

four parameters: accuracy of the sense focus – senselessness; essentiality – emotional 

substitution of the meaning; generalization – empirical simplification; depth – mistaken 

generalization. The first parameter related to productivity (1-4 points with “+” sign), the second 

one – to counterproductivity (1-4 points with “–“ sign). 

The choice of investigation methods introduced in this section plays the great role in objective 

analysis of empirical data and formulation of general conclusions. Psychodiagnostics methods 

must display clearly the creativity and ideation level which comprise the thinking productivity 

of students. It was taken into account that investigation methods should be close by the subject 

matter but different by their form which provides the versatility of investigation, increases its 

validity and reliability of experimental data. 

4. RESULTS OF EMPIRICAL INVESTIGATION OF STUDENTS’ 

THINKING PRODUCTIVITY 

4.1. Characteristics of sampling and investigation stages 

The first and second sections were focused on the analysis of literature by the investigation 

problem of thinking productivity in the works of native and foreign psychologists, 

psychological characteristics of adolescents and selection rationale for methods and their 

characteristics. 

Thinking productivity investigation was conducted on the base of Myhailo Ostrogradskiy 

Kremenchuk National University. First and third year technical (36 people) and economics 

(30 people) students aged from 17 to 21 years old participated in it. There were 66 subjects. 

Empirical investigation was conducted in the end of 2016. The following methods were used 

to determine thinking productivity of students: methodology of thinking development 

assessment based on personality and procedurality criteria (“Axio-cognitive thinking 

assessment (AxiKOM)”) (O. Kushch); “Ideation of abstract and concrete images” 

(G. Artamonov); «Investigation of intellectual feelings: recovery of metaphorical senses” 

(G. Artamonov); “Interpretation of proverbs” (G. Artamonov). 

Scientific research stages: 1) a selection of psychological methods was made according to the 

topic of our research; 2) individual blanks were designed which accord to the subject matter of 
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methods chosen and have the instruction; 3) results were calculated and analyzed. Therefore, 

the psychological methods selected by us allowed to determine thinking productivity in 

technical students. Calculated data were brought to the percentage. 

 

4.2. Comparative analysis of special features of thinking productivity in technical and 

humanitarian students 

We conducted comparative analysis of students’ thinking productivity between technical and 

humanitarian specialties. The results obtained were collected into tables. 

 

Table 1 – 

Results of thinking productivity investigation in technical students 

 

On the basis of the results in table it is possible to say that technical students have the medium 

level of thinking productivity prevailing. Low level of thinking productivity prevails in 

humanitarian students. 

 

  

Level 

 

AxiKOM Ideation Metaphors Proverbs 

Num. % Num. % Num. % Num. % 

High 21 58.4 9 25 6 16.6 4 11.2 

Medium 10 27.8 21 58.4 18 50 13 36.1 

Low 5 13.8 6 16.6 12 33.4 19 52.7 

N = 36 36 100 36 100 36 100 36 100  
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Table 2  

Results of investigation in humanitarian students 

 

Results of empirical research conducted showed that the majority of students has low and 

medium indexes of thinking in the traditional learning technology conditions, and its creative 

characteristics has a negative tendency, i.e. tendency to decreasing of creative initiative level 

of mental activity. This tendency is explained by the absence of inclusion of majority of students 

into creative and productive activity in traditional learning technology conditions. 

Computerization and automation of everyday life, egoistic position, absence of possibility of 

participating in really productive social significant activity, increasing by time gap between 

becoming an adult person (15-16 years old) and getting an independent social status (19-22 

years old) lead to certain immaturity of adolescents. 

The research showed that the thinking productivity level is mostly higher in technical students 

than in humanitarian students. These results are determined by the fact that technical students 

are constantly increasing their level of thinking productivity in the learning activity process 

through solving of complicated construction, projection tasks and modelling of technical 

processes. 

We made certain conclusions on students’ professionalization. Thesis about the acceptance of 

student’s personality and professional development as a main goal changing the place of 

education subject on all the stages of professional and educational process, is very complicated 

to be realized in practice. This statement comprises with subjective activity of the student in the 

process of learning created by themselves where the boundary between the processes of 

learning and education disappears. Their difference is shown only on the level of provision and 

concrete educational technologies. Developmental nature of professional activity is determined 

by its personalized content transforming learning activity in the dominant one. Criteria of 

efficient organization of professional education are the parameters of personality and 

professional development. Assessment of these parameters is possible in the process of 

professional personality development monitoring. Professionalization is a process of 

professionalism establishment and development indeed. Personality professionalization in a 

broad meaning allows two interdependent components – psychological and social. 

Psychological aspect of professionalization reflected in the notion of “professional 

development” characterizes the establishment of professional selfconsciousness, development 

of internal personal structures of an employee, which provide efficient performance of their 

professional functions. Social aspect reflected in the notion of “professional socialization” is 

Level 

 

AxiKOM Ideation Metaphors Proverbs 

Num. % Num. % Num. % Num. % 

High 5 16.7 6 21.1 3 11.5 13 43.4 

Medium 15 50 8 26.3 8 25 6 19.9 

Low 10 33.3 16 52.6 19 63.5 11 36.7 

N = 30 30 100 30 100 30 100 30 100 
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related to formation of professional knowledge, abilities and skills, acquisition of social 

professional requirements, establishment of a personality as a subject of professional activity. 

Without doubts, occupational quality of an educator is an important factor of successful 

professionalization. Social and professional abilities of a tutor integrate into syllabus and 

educational technologies, become the factors of students’ professional development. 

5. GENERAL CONCLUSIONS 

1. The theoretical and methodological analysis of students’ thinking productivity as a 

condition of professionalization showed that this problem remains relevant. Thinking is a 

process of indirect and generalized reflection of objective reality with their substantial features, 

relations and connections in human’s brain. Productivity is a specific process of thinking 

distinguishing it from other psychical processes, providing students’ independence in solving 

new tasks, deep knowledge acquisition, fast rate of their acquisition and bringing into relatively 

new conditions, is characterized by creation of subjectively new product and new formations in 

the cognitive activity itself which is the main feature for a specialist in a certain discipline. This 

process starts in the problem situation having unknown elements. Its transformation leads to 

decision which results in a new element creation that does not comprise with the present 

knowledge fund and is not derived from it indirectly on the basis of formal logic laws. A 

significant role in the problem solving is played by insight as a direct straightforward vision of 

a way to finding the correct solution of a problem situation, way of its transformation, which 

answers the question posed in the task. 

Thinking productivity produces in a student an ability to create unusual ideas, they learn to 

deviate from traditional schemes of thinking and solve problem situations fast. 

We reviewed the thinking productivity process as interrelation of procedurality and ideation 

mechanisms. The highest level of procedurality is thinking creativity appearing as a result of 

mental activity in a problem situation, while solving the task, and is characterized by its 

originality and diversity. Thinking productivity is a multi-dimensional process considered as 

interrelation of several mechanisms including ideation and creativity. Ideation includes several 

elements: perception, intellectual feeling and social significance, and creativity interacts with 

ideation as integrating mechanism. 

2. Psychodiagnostics methods were chosen and a program if empirical investigation of 

special features of thinking productivity of students of different orientation was designed. A set 

of methods consisted of: methodology of thinking development assessment based on 

personality and procedurality criteria with a shortened name “Axio-cognitive thinking 

assessment (AxiKOM)” (by O. S. Kushch); methodology «Ideation of abstract and concrete 

images” (by G. M. Artamonov); methodology “Intellectual feelings investigation: recovery of 

metaphorical senses” (by G. M. Artamonov); methodology “Interpretation of proverbs” (by 

G. M. Artamonov). 

3. Analysis of special features of thinking productivity in technical students was conducted 

and compared with the same of humanitarian students. As a result of empirical research it was 

found that special feature of thinking productivity is interrelation of creativity and ideation 

which includes several elements: perception, intellectual feeling and social significance. 
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By the results of researches it was found that thinking productivity level of technical students 

is higher than the level of humanitarian students. It was confirmed in the process of comparative 

analysis of quantitative indexes which were collected in tables. These results are determined by 

the fact that technical students increase their level of thinking productivity constantly in the 

process of learning activity through solving complicated construction and projection tasks and 

technical processes modelling.  
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REFLEXIA VYBRANÝCH DRUHOV LEADERSHIPU 

(TRANSFORMAČNÝ, PSEUDOTRANSFORMAČNÝ A LAISSEZ-

FAIRE)  V ANGAŽOVANOSTI, DÔVERE A INOVÁCII 

ZAMESTNANCOV  

(PILOTNÁ FÁZA VÝSKUMU) 

 

THE REFLEXION OF SPECIFIC TYPES OF LEADERSHIP  

(TRANSFORMATIONAL, PSEUDOTRANSFORMATIONAL AND 

LAISSEZ-FAIRE)  IN ENGAGEMENT, TRUST AND INNOVATION OF 

EMPLOYEES  

(PILOT PHASE OF RESEARCH) 

 

Jana LIŠKOVÁ, Ivana TOMAŠČÍKOVÁ 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť výsledky pilotnej fázy výskumu zameraného na 

preverenie platnosti novej koncepcie leadershipu (transformačný, pseudotransformačný a 

laissez-faire) v súvislosti s pracovnými postojmi (angažovanosť, dôvera) a pracovným 

správaním (inovácia). Na manipuláciu kategórií leadershipu sme použili metódu úryvkov 

(vignette). Úryvky zobrazovali príhovor nadriadeného v kontexte transformačného, 

pseudotransformačného a laissez-faire „správania“. Reflexia pracovných postojov a správania 

bola meraná prostredníctvom škál angažovanosti, dôvery a inovácie. Výsledky ukázali 

štatisticky signifikantný rozdiel v úrovni uvedených pracovných postojov (angažovanosť, 

dôvera) a správania (inovácie) v závislosti od daných typov vedenia. Realizáciu pilotnej fázy 

výskumu (27 študentov) vnímame ako nevyhnutnú prípravu pre testovanie na vzorke 

zamestnaných respondentov. Prínos plánovaného výskumu očakávame v oblasti teórie 

(preverenie platnosti danej koncepcie leadershipu), metodológie (použitie metódy úryvkov) aj 

praxe (pomoc pri rozlišovaní uvedených typov vedia v situáciách výberu, hodnotenia a 

vzdelávania zamestnancov). 

 

Kľúčové slová: Transformačný leadership. Pseudotransformačný leadeship. Laissez-faire 

leadership. Angažovanosť. Dôvera. Inovácia. 
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Abstract: The intention of the paper is to present the results of the pilot phase of research 

focused on verifying the validity of the new concept of leadership (transformational, 

pseudotransformational and laissez-faire) in relation to work attitudes (engagement, trust) and 

work behavior (innovation). We used the vignette method to manipulate the leadership 

categories. The vignettes displayed a superior's speech in the context of transformational, 

pseudotransformational, and laissez-faire “behaviour”. Reflection of work attitudes and 

behavior was measured through engagement, trust and innovation scales. The results showed 

a statistically significant difference in the level of these attitudes (engagement, trust) and 

behavior (innovation) depending on the types of leadership. The realization of this pilot phase 

of research (on 27 students) is seen as a necessary preparation for testing on the sample of 

employed respondents. We anticipate the added value of planned research in the field of theory 

(validation of the leadership concept), methodology (using the vignette method) and practice 

(help in distinguishing these types of leadership in the selection, evaluation and training of 

employees). 

 

Keywords: Transformational leadership. Pseudotransformational leadeship. Laissez faire 

leadership. Engagement. Trust. Innovation. 
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1. ÚVOD 

Správanie leaderov môže mať zásadný dopad na výkon a efektivitu tímov i celej organizácie. 

Štúdium súvislostí a vzťahov medzi leadershipom a pracovnými postojmi/správaním sa preto 

už dlhší čas dostáva v oblasti v pracovnej psychológie do popredia. Trendom na tomto poli je 

najmä skúmanie pracovnej angažovanosti, spokojnosti, záväzku, dôvery či inovácie 

zamestnancov. Naším predsavzatím je pokračovať v tomto trende a objasniť, ako sa do 

pracovných postojov/správania premieta (v našich končinách málo známy) 

pseudotransformačný leadership - odvrátená strana najviac rezonujúceho konceptu vedenia 

(transformačného leadershipu). Zámerom príspevku je preto prezentovať výsledky pilotného 

výskumu prvej fázy výskumného projektu (Lišková & Rošková, 2017), ktorý sa sústredí na 

skúmanie vzťahov medzi vybranými pracovnými postojmi (angažovanosť, dôvera) a 

pracovným správaním (inovácia) v kontexte novej koncepcie vedenia (transformačný, 

pseudotransformačný a laissez-faire leadership).  

2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

2.1. Transformačný, pseudotransformačný a laissez-faire leadership  

Podľa Stogdilla (1974) existuje asi toľko konceptov leadershipu, koľko existuje osôb, ktoré sa 

pokúšali zadefinovať ho. Či už leadership definujeme ako proces, v ktorom jedna osoba 

ovplyvňuje skupinu ľudí so zámerom dosiahnutia spoločného cieľa (Northouse, 2004), alebo 

leadership vnímame ako kombináciu správania, rozhodnutí, štýlov a kvalít, ktoré leader 

využíva na dosahovanie svojich cieľov (Arnold et al., 2005), jeho dopad na fungovanie 

jednotlivcov i organizácie je neodškriepiteľný.  

Jedným z najčastejšie skúmaných konštruktov je nepochybne transformačný leadership (TL).    

TL púta veľké množstvo pozornosti medzi odborníkmi už viac ako dve desaťročia. Podľa 

Barlinga, Christieovej a Turnera (2008) je dnes preto teória TL „zrelá“ a mnohokrát empiricky 

preukázaná, čo potvrdzuje množstvo metaanalýz (napr. Bono & Judge, 2004; Eagly, 

Johannesen-Schmidt, & van Engen, 2003). Základnými znakmi tohto typu vedenia (Bass & 

Riggio, 2006; Goethals, Sorenson, & Burns, 2004; Fields, 2008) sú vysoké etické a morálne 

štandardy, pre ktoré poriadení TL rešpektujú, ich charizma a zdôrazňovanie zmyslu práce 

(idealizovaný vplyv); TL vytvárajú atraktívne vízie, a podriadeným komunikujú svoj 

optimizmus ohľadom ich naplnenia (inšpirujúca motivácia); podnecujú ich inovatívnosť 

a nabádajú k mysleniu „out of the box“ (intelektuálna stimulácia); zaujímajú sa o potreby 

podriadených, venujú náležitú pozornosť možnostiam ich rastu a akceptujú ich individuálne 

rozdiely (individuálny prístup). Podľa Buelensa et al. (2011) TL „transformuje“ podriadených 

v ich hodnotách tak, aby boli ochotní prekračovať vlastné záujmy pre záujmy organizácie5).  

TL svoje kladné a prospešné účinky preukázal v nejednom výskume. Metaanalýzy štúdií TL 

demonštrujú jeho pozitívny efekt na spokojnosť zamestnancov (Procházka & Vaculík, 2015) a 

tiež na ich výkon (Dumdum, Lowe a Avolio, 2002; Wang, Courtright, & Colbert, 2011). 

Dokonca, aj samotní participanti sú s TL signifikantne spokojnejší v porovnaní s inými typmi 

vedenia (Christie, Barling, & Turner, 2011). Nie je preto prekvapením, že TL púta pozornosť 

                                                           
5) Obsažnejšej charakteristike TL sme sa venovali už v prechádzajúcej práci (Lišková, 2017), pre ďalší 
podrobnejší popis preto čitateľa odkazujeme tam, alebo na napr. na prácu Procházku a Vaculíka (2015).    
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nielen u vedcov a akademikov, ale aj u odborníkov z praxe. Jeho „temnejšia stránka“ – 

pseudotransformačný leadership (PTL), však až tak známa nie je, hoci na jeho existenciu 

upozornili už pred viac ako jednou dekádou Bass a Riggio (2006).   

Autori považujú PTL za neautentickú formu TL, zištne zneužívajúcu svoju charizmu pre 

vlastný, sebecký prospech, ktorý býva často v priamom protiklade s prospechom podriadených. 

Podľa Christieovej, Barlinga, a Turnera (2011) PTL neváhajú využívať svoju charizmu, klamať 

či zavádzať zamestnancov (idealizovaný vplyv) so zámerom naplniť vlastné vízie; svoj talent 

inšpirovať využívajú k manipulácii podriadených tak, aby tí sledovali záujmy PTL (inšpirujúca 

motivácia); cielene odrádzajú podriadených od nápadov iných než ich vlastné, aby tak 

neohrozili svoje ciele; vykazujú síce znaky ochoty venovať sa zamestnancom, avšak (na rozdiel 

od TL) iba do tej miery, dokým z toho oni sami môžu profitovať (individuálny prístup). Hoci 

teda PTL môže pôsobiť charizmaticky, inšpiratívne a navonok sa o svojich podriadených 

„zaujíma“ nemá vo zvyku obetovať vlastné záujmy pre ich dobro (Bass & Riggio, 2006). Môže 

však využívať množstvo z „transformačného správania“ s úmyslom vybudovať u podriadených 

závislosť a lojalitu. Často mu nie je cudzie ani zastrašovanie, len aby dosiahol „poslušnosť“ 

v dodržiavaní ním stanových príkazov. 

Nie je teda zrejme prekvapením, že PTL sú vnímaní ako zneužívajúci, vyžadujúci poslušnosť 

a ich pôsobenie sa spája so strachom a neistotou (Barling, Christie, & Turner, 2008). Podľa 

Lina, Huanga, Chena a Huanga (2015) následne strach z PTL môže odrádzať od proaktívneho 

a žiaduceho kontextuálneho správania. „Zákernosť“ tohto štýlu spočíva najmä v jeho 

podobnosti s TL6) (charizma, motivácia ...). Zamestnanci preto často nedokážu rozoznať 

správanie PTL ako škodlivé, hoci si uvedomujú, že sa v práci necítia dobre.  

Koncepcia, s ktorou prichádzajú Christieová, Barling, a Turner (2011) okrem TL a PTL pracuje 

aj s tretím štýlom vedenia – laissez-faire leadership (LFL). LFL sú vo všeobecnosti vnímaní 

ako pasívni, je pre nich typické vyhýbanie sa zodpovednosti a „ľahostajný“ prístup. Zvyčajne 

neprejavujú znaky idealizovaného vplyvu, či inšpirujúcej motivácie (Christie, Barling, & 

Turner, 2011; Kelloway, Sivanathan, Francis, & Barling, 2005; Skogstad, Einarsen, Torscheim, 

Aasland, & Hetland, 2007). LFL neprejavujú snahu o intelektuálnu stimuláciu svojich 

podriadených, avšak na strane druhej ich ani aktívne neodrádzajú od kritického a inovatívneho 

myslenia. Tento ich postoj  ani nepodporiť, ale ani nezastaviť rozvoj samostatného myslenia, 

môže vychádzať z ich celkovo indiferentného prístupu k podriadeným, čoho dôsledkom je 

zrejme i absencia individuálneho prístupu. Individuálnym potrebám svojich ľudí nevenujú 

pozornosť.  

Hoci sa LFL môže javiť na prvý pohľad ako neškodný 7) spôsob riadenia (v duchu „kto nič 

nerobí, nič nepokazí“), štúdie ho spájajú s vysokou úrovňou osobného stresu (napr. Skogstad, 

Einarsen, Torscheim, Aasland & Hetland, 2007), a dokonca môže mať zásadné negatívne 

dôsledky na zdravie podriadených (Skakon, Nielsen, Borg, & Guzman, 2010). Yang (2015) ale 

poukazuje na to, že LFL môžu byť vnímaní aj „pozitívne“ a to najmä pre ich tendenciu 

nezasahovať, čím podľa neho môžu dávať najavo plnú dôveru a rešpekt voči podriadeným. 

                                                           
6) Detailnejší popis podobností a rozdielov medzi TL a PTL ako aj implikácií týchto štýlov vedenia v praxi 
možno nájsť napr. v našej predchádzajúcej práci (Lišková, 2017).  
7) Goethals, Sorenson, a Burns (2004) dokonca LFL považujú za najlepší z najhorších štýlov vedenia.  
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Domnieva sa, že takýto prístup umožňuje autonómiu a pocit sebakontroly na pracovisku. 

V porovnaní s PTL sa v Yangovom (2015) ponímaní môže LFL javiť ako „menej škodlivý“.  

Prehľad a porovnanie jednotlivých charakteristík vyššie popísaných štýlov vedenia sumarizuje 

tabuľka (Tab.1) od Christieovej, Barlinga a Turnera (2011)8).  

 

Tab. 1  

Porovnanie vybraných typov leadershipu v 4 základných komponentoch 

 

 Transformačný 

leader 

Pseudotransformačný 

leader 

Laissez-faire 

leader 

1.Idealizovaný 

vplyv 

Vytvára vízie 

založené na 

kolektívnom dobre, 

ktoré sa zhodujú 

s morálkou 

a ašpiráciami 

zamestnancov 

Vytvára vízie poháňané 

osobnými záujmami 

a nezaujíma ho dobro 

zamestnancov 

Vytvára vízie, 

v ktorých 

nedominuje ani 

kolektívne dobro, 

ani osobné záujmy 

2.Inšpirujúca 

motivácia 

Podporuje 

zamestnancov 

v cieľoch do 

budúcnosti 

a vyjadrovaní ich 

predstáv 

Predstiera záujem o vízie 

zamestnancov do 

budúcna, používa 

klamstvá a podvody na 

dosiahnutie svojich 

predstáv 

Len zriedkavo 

zamestnancov 

motivuje alebo 

ovplyvňuje 

3.Intelektuálna 

stimulácia 

Nabáda ku kritickému 

mysleniu, hľadaniu 

kreatívnych riešení 

problémov, mysleniu 

„outside the box“ 

Neprijíma názory iné, 

ako jeho, ani kritiku od 

zamestnancov, alebo 

inovatívne myšlienky 

Intelektuálny 

rozvoj jeho 

zamestnancov ho 

nezaujíma 

3.Individuálny 

prístup 

Berie do úvahy 

potreby jednotlivých 

zamestnancov, je pre 

nich mentorom/ 

koučom 

Využíva zamestnancov 

iba ako prostriedok na 

dosiahnutie cieľa 

Príliš sa nezaujíma 

o individuálny rast 

svojich 

zamestnancov 

 

2.2. Angažovanosť  

Najznámejšou a zrejme i najpoužívanejšou koncepciou pracovnej angažovanosti je prístup 

Schaufeliho (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006), podľa ktorého možno pracovnú 

                                                           
8) Z uvedeného prehľadu sme vychádzali i pri charakteristike definícií leadershipu a pri tvorbe 
samotných textov metódy úryvkov (pozri kap. 3 Metódy) 
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angažovanosť definovať ako pozitívny na prácu sa vzťahujúci stav, ktorý odráža vysokú 

vnútornú motiváciu a nevzťahuje sa na žiadny konkrétny objekt/udalosť/individuálne 

správanie. Vyznačuje sa 3 faktormi:  energickosť (vysoký level energie a mentálnej odolnosti, 

ochota investovať úsilie a vytrvať napriek ťažkostiam), nadšenie/oddanosť (entuziazmus, 

inšpirácia, silná identifikácia sa s prácou, pocit významnosti, hrdosti a výzvy) a pohltenie (plná 

sústredenosť a ponorenosť do práce, stav kompletnej koncentrácie a jasnosti cieľa pri práci). 

Kovjanic, Schuh a Jonas (2013) a mnoho iných (napr. Batista-Taran, Shuck, Gutierrez, & 

Baralt, 2013) preukázalo, že angažovanosť pozitívne vplýva na pracovný výkon, angažovaní 

zamestnanci sú produktívnejší, zdravší a s menšou pravdepodobnosťou odchádzajú 

z organizácie. Výskumníkov preto zaujímalo, či existuje vzťah medzi leadershipom a týmto 

pracovným postojom. Výsledky experimentu Kovjanica, Schuha a Jonasa (2013) naznačujú, že 

práve TL môže byť jedným z faktorov/spôsobov, ako posilniť pracovnú angažovanosť. 

V súlade s ich zisteniami sú i zistenia iných autorov (napr. Lee Whittington, & Galpin, 2010). 

Avšak už v našej minulej práci (Lišková & Rošková, 2017) sme museli konštatovať, že 

súvislosť medzi angažovanosťou a novšími koncepciami vedenia ako napr. PTL doteraz nie je 

dostatočne preskúmaná.  

2.3. Dôvera   

Dôveru definuje Mayer et al. (1995; podľa: Bartram & Casimir, 2007) ako ochotu spoľahnúť 

sa na niekoho iného. Gillespie a Mann (2004) vychádzajúc z prác Mayera definujú dôveru ako 

psychologický stav zahrňujúci zámer akceptovať vlastnú zraniteľnosť, ktorý je založený na 

pozitívnych očakávania týkajúcich sa správania druhého. V pracovnom kontexte hovoríme 

najmä o viere v integritu, charakter a schopnosti leadera.  

Dôvera voči leaderovi môže byť kľúčovým faktorom jeho efektivity (Burke, Sims, Lazzar, & 

Salas, 2007). Ako je to teda s mierou dôvery, ktorú pociťujú podriadení k leaderovi vzhľadom 

na štýl jeho vedenia? Výsledky Yangovho (2014) výskumu ukázali, že správanie typické pre 

LFL (pasívnosť, ľahostajnosť, nízky záujem ...) koreluje s dôverou zamestnancov negatívne. 

Podobne je to i v prípade PTL (Christie, Barling, & Turner, 2011), voči ktorému participanti 

tohto výskumu pociťovali signifikantne najmenšiu mieru dôvery. „Najlepšie“ sa v tomto 

kontexte javí pôsobenie TL, ktorý sa s dôverou spája pozitívne (Ahamed & Hassan, 2014; Zhu, 

Newman, Miao, & Hooke, 2013). 

V tejto súvislosti nemôžme opomenúť úlohu dôvery ako významného mediátora medzi TL 

a ďalšími dôležitými aspektmi pracovného kontextu, ako napr. spravodlivosťou (Gilstrap & 

Collins, 2012), pracovnou spokojnosťou, stresom a efektívnosťou leadera (Gillespie & Mann, 

2004), či výkonom (Braun, Peus, Weisweiler, & Frey, 2013). Pre potreby nášho výskumu sú 

však najzásadnejšími zistenia v oblasti pracovnej angažovanosti a inovácie. Podľa doterajších 

výskumov sa totiž ukazuje, že i v týchto oblastiach by mohla byť práve dôvera mediátorom 

vzťahu s leadershipom. Hoci už bol preukázaný mediačný efekt dôvery vo vzťahu TL 

a angažovanosti  (Ahamed & Hassan, 2014) aj inovácie (Boies, Fiset, & Gill, 2015), doposiaľ 

sa nám nepodarilo objaviť štúdie, ktoré by v tejto súvislosti zohľadňovali PTL alebo LFL.    

2.4. Inovácia  

Tak, ako je možných veľa spôsobov nahliadania na leadership, existuje aj množstvo spôsobov, 

ako chápať inováciu. Sethibe a Steyn (2015) vnímajú inováciu ako zavedenie novej myšlienky 
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alebo nápadu, či už v podobe služby alebo produktu. Pre Robbinsa a Coultera (2012) inovácia 

znamená premenenie kreatívnych nápadov na užitočné produkty alebo metódy. Oke, Munshi 

a Walumbwa (2009) považujú inováciu za nachádzanie nových spôsobov, ako by sa dali veci 

robiť, no odlišujú ju od inovatívnosti, pod ktorou rozumejú „proces“ implementovania nápadu.  

Podľa  Goethalsa, Sorensona a Burnsa (2004) je podpora inovácie a inovatívnosti v pracovnom 

prostredí nevyhnutnosťou pre prosperitu celej organizácie (v reagovaní na konkurenciu, 

v dizajnovaní nových produktov a technológií, v podporovaní zamestnancov k zvyšovaniu 

expertnosti ...). Inovácia má pre organizáciu nespochybniteľne prínosný efekt tiež podľa  

Hughesa a Harrisa (2015), pretože práve nové myšlienky vedú k novým produktom.  

Nakoľko podpora inovácie patrí ku kľúčovým prejavom TL (intelektuálna stimulácia), nebude 

prekvapením, že TL s inováciou súvisí pozitívne (Boies, Fiset, & Gill, 2015; Hu, Gu, & Chen, 

2013; Sethibe & Steyn, 2015). Oke, Munshi, a Walumbwa (2009) zastávajú názor, že TL 

podnecuje objavovanie nových nápadov, a podporuje kultúru inovatívnosti (Jaiswal & Dhar, 

2015). Ako ale správne pripomínajú Denti a Hemlin (2012), len málo výskumov sa zameriava 

na vzťah deštruktívnych typov ledaershipu a inovácie. Zmienku o PTL v kontexte inovácie 

môžeme nájsť napr. v práci Hughesa a Harria (2015), avšak autori len poukazujú na znaky, 

ktorými sa PTL maskuje za inovatívnosť. Nejedná sa ale o empiricky podložené zistenia. Vzťah 

medzi LFL a inováciou sa doposiaľ javí ako negatívny (Ryan & Tipu, 2013).  

3. METÓDY 

3.1. Cieľ a hypotézy 

Cieľom tejto práce bolo pilotné testovanie reflexie vybraných druhov leadershipu (TL, PTL, 

LFL) v rámci pracovných postojov (angažovanosť, dôvera) a pracovného správania 

(inovácia).  

H1: Predpokladáme štatisticky významný rozdiel v úrovni angažovanosti, dôvery a inovácie v 

závislosti od druhu leadershipu. 

3.2. Výskumné metódy – leadership  

Súhlasíme s Procházkom a Vaculíkom (2015), že súčasný výskum TL sa orientuje prevažne na 

používanie dotazníka MLQ (Multifactor leadership Questionaire). Okrem toho, že vo výskume 

TL chýba varieta rôznych metód, MLQ má i niekoľko zásadných rezerv, na ktoré autori 

upozorňujú (napr. vysoké vzájomné korelácie jednotlivých faktorov). Súhlasíme i s názorom  

Christieovej, Barlinga a Turnera (2011), ktorí skúmanie PTL pomocou MLQ nepovažujú za 

dostatočné, keďže MLQ nebol priamo konštruovaný na meranie PTL – z odpovedí sa dá  o PTL 

len nepriamo usudzovať (napr. TL – vysoká individuálna ohľaduplnosť, PTL – nízka 

individuálna ohľaduplnosť). Na základe uvedeného sme sa preto rozhodli „obohatiť“ 

metodológiu TL o iné spôsoby skúmania a inšpirovali sme sa prácou Christieovej, Barlinga a 

Turnera (2011), ktorí zvolili ako metódu úryvky (vignette). Finch (1978, s. 105; podľa Barter 

& Renold, 1999) definuje vignette ako „krátke príbehy o hypotetických charakteroch v 

špecifických prostrediach, na ktoré je participant vyzvaný reagovať“. Metóda úryvkov 

umožňuje vyhnúť sa možným nežiaducim vplyvom, ktoré sa môžu objaviť pri „klasickej“ 

dotazníkovej metóde ako napr. nadhodnocovanie sa zo strany leaderov, alebo 

pozitívne/negatívne hodnotenie leadera v dôsledku osobných dobrých/zlých vzťahov zo strany 

jeho podriadených. Na rozdiel od metódy videonahrávok/hercov pri metóde úryvkov môžeme 
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tiež vylúčiť vplyv faktorov ako je vzhľad, vek, hlas, či ne/sympatickosť leadera, ktoré by mohli 

výsledky taktiež skresliť9. Aby sme zabezpečili internú validitu metódy, úryvky boli 

pripravované na základe odporúčaní Goulda (1996, s. 211-212; podľa: Hughes & Huby, 2004). 

3.3. Kontrola manipulácie 

Pre ubezpečenie, že texty úryvkov10) naozaj demonštrujú vybrané štýly leadershipu, bolo 

nevyhnutné zrealizovať pred samotným pilotným výskumom kontrolu manipulácie.  

Participantom boli predložené definície daných typov leadershipu a texty úryvkov s TL, PTL 

a LZL. Ich úlohou bolo rozhodnúť, ktorý úryvok reprezentuje ktorú kategóriu leadershipu.  

3.4. Prvá kontrola manipulácie 

Výskumná vzorka sa skladala z 20 študentov. Participantom sa podarilo príslušný typ 

leadershipu identifikovať s nasledujúcou úspešnosťou: LFL = 75%, TL = 95 %, PTL = 80 %. 

Hoci Chi-square test odhalil štatisticky významný rozdiel (Tab. 2). Ukázalo sa, že participanti 

mali problém rozlišovať medzi LFL a PTL (resp., ich úspešnosť bola nedostatočná). Texty 

úryvkov sme pozmenili tak, aby bol rozdiel medzi PTL a LFL výraznejší a následne sme 

vykonali 2. kontrolu manipulácie. 

 

Tab. 2  

Chi-square test prvej kontroly manipulácie 

Chi-square Test  

  úryvok 

č.1 

LFL 

úryvok 

č.2 TL 

úryvok 

č.3 

PTL 

Chi-

Square 

16,300 16,200 3,200 

df 2 1 1 

Asymp. 

Sig. 

,000 ,000 ,074 

 

3.5. Druhá kontrola manipulácie 

Výskumnú vzorku tvorilo 20 (iných) študentov. Participanti úspešne identifikovali LFL v 80 

%, TL v 95 % a PTL v 85 % prípadov. Aj v tomto prípade sa preukázal štatisticky významný 

rozdiel (Tab. 3), no spätná väzba od testovaných poukázala na limit, ktorý pramenil z poradia 

úryvkov (pre participantov bolo náročné udržať pozornosť až po poslednú, najdlhšiu časť 

s PTL), poradie sme teda zmenili z  LFL, TL, PTL na PTL, LFL, TL.  

  

                                                           
9 Ďalšie výhody vignette metódy v porovnaní s dotazníkovými prístupmi popisujú Steiner, Atzmüller a Su 
(2016). 
10) Kompletné texty úryvkov pre všetky kontroly manipulácie sa nachádzajú v práci Tomaščíkovej (2018).  
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Tab. 3  

Chi-square test druhej kontroly manipulácie 

 

Chi-square Test 

  úryvok 

č.1 

LFL 

úryvok 

č.2 TL 

úryvok 

č.3 

PTL 

Chi-

Square 

19,900 16,200 24,100 

df 2 1 2 

Asymp. 

Sig. 

,000 ,000 ,000 

 

3.6. Tretia kontrola manipulácie 

Aby sme úryvky otestovali aj na skupine zamestnaných, výskumná vzorka 3. kontroly 

manipulácie sa skladala z: 24 zamestnaných; 17 zamestnaných popri štúdiu a 74 študentov (7 

sa nevyjadrilo), spolu N = 122. Úspešnosť identifikácie: LFL = 91%, TL = 98 %, PTL = 93 %. 

Participanti v tomto prípade dokázali ľahko a správne identifikovať typ leadershipu minimálne 

s 91%-nou úspešnosťou, rozdiely medzi skupinami boli štatisticky významné (Tab. 4), daná 

verzia úryvkov teda v dostatočnej miere preukázala schopnosť reprezentovať požadovaný typ 

vedenia, úryvky sme sa rozhodli ponechať v tejto verzii a pristúpiť k pilotnému výskumu.   

 

Tab. 4  

Chi-square tretej kontroly manipulácie 

Chi-square Test 

  úryvok 

č.1 PTL 

úryvok 

č.2 LFL 

úryvok 

č.3 TL 

Chi-

Square 

297,803 384,721 232,148 

df 3 4 2 

Asymp. 

Sig. 

,000 ,000 ,000 

 

3.7. Výskumné metódy – angažovanosť, dôvera a inovácia 

Na meranie angažovanosti bola použitá skrátená verzia dotazníka UWES (Utrecht Work 

Engagement Scale; Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006). Škála pozostáva z 9 položiek 

mapujúcich tri faktory (energickosť, nadšenie/oddanosť, pohltenie). Položky boli hodnotené na 

7-bodovej škále (0 = nikdy – 6 = vždy). Vnútorná konzistencia škály  = .918.  
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Dôvera bola meraná škálou Schoormana, Mayera a Davisa (2007), ktorá sa skladá z 7 položiek 

hodnotených na 5-bodovej škále (1 = vôbec nesúhlasím – 5 = úplne súhlasím). Vnútorná 

konzistencia škály  = .750. 

Na meranie inovácie sme použili 10 položkovú škálu de Jonga a Den Hartoga (2008). Položky 

boli posudzované na 5-bodovej škále (1 = nikdy – 5 = vždy). Vnútorná konzistencia škály  = 

.946. 

3.8. Výskumný súbor  

Pilotného výskumu sa zúčastnilo 27 študentov (priem. vek: M = 23r.; SD = 1,51), 5 mužov a 22 

žien. Výber výskumného súboru bol náhodilý. Participanti boli náhodne rozdelení do 3 skupín 

(1.skupina: TL, 2.skupina: PTL a 3.skupina LFL ), v každej po 9 osôb.  

3.9. Procedúra 

Participantom bol predložený informovaný súhlas a materiály s textami príslušnej skupiny. 

Účastníci výskumu boli inštruovaní, aby si pozorne prečítali text, pokúsili sa vcítiť do popísanej 

situácie a predstaviť si ju tak, ako keby sa týkala priamo nich. Následne mali zodpovedať škály 

angažovanosti, dôvery a inovácie. Opätovne boli uistení, že výskum je anonymný, neexistujú 

v ňom správne a nesprávne odpovede, a boli inštruovaní, aby upustili od vlastných skúseností 

a zážitkov a plne sa sústredili na situáciu popísanú v texte tak, ako by sa týka priamo nich.  

4. VÝSLEDKY  

Na štatistickú analýzu výsledkov bol použitý program SPPS. Analýza variancie (ANOVA) 

odhalila štatisticky významné rozdiely v úrovni angažovanosti (F(2,27) = 8,094, p = .002), 

dôvery (F(2,27) = 8,414, p = .002.) aj inovácie (F(2,27) = 14,272, p = .000) v závislosti od 

skúmaných typov leadershipu. Pozorovali sme vysokú mieru sily efektu pre angažovanosť (η² 

= .40), dôveru (η² =.41), aj inováciu ((η² =.54).  

Post hoc analýza použitím Tukey HSD testu ukázala, že miera angažovanosti v podmienke s 

TL bola signifikantne vyššia (M=39; SD=7) v porovnaní s podmienkou LFL (M=29,7; SD=9,6) 

a PTL (M=25; SD=5,4). Rozdiel vo vnímanej angažovanosti v podmienke LFL a PTL nebol 

štatisticky významný (p=0,4).   

Taktiež  miera dôvery bola v podmienke s TL bola signifikantne vyššia (M=24,3; SD=2,5) v 

porovnaní s podmienkou LFL (M=21,6; SD=5,9) a PTL (M=16,1; SD=3,9). Rozdiel vo 

vnímanej dôvere v podmienke LFL a TL nebol štatisticky významný (p=0,4).  

Miera inovácie v podmienke s TL bola signifikantne vyššia v podmienke TL (M=37,3; SD=5,7) 

v porovnaní s podmienkou LFL (M=36,3; SD=5,3) a PTL (M=22,6; SD=8,3). Rozdiel vo 

vnímanej inovácii v podmienke LFL a TL nebol štatisticky významný (p=0,9). 
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5. DISKUSIA 

V súlade s našimi predpokladmi (H1) sme pozorovali štatisticky významné rozdiely 

v pracovnej angažovanosti, dôvere a inovácii v závislosti od druhu leadrshipu (s vysokou 

mierou sily efektu). Spomedzi všetkých troch vybraných štýlov vedenia sa TL prejavil ako 

„najlepší“ v kontexte spomínaných postojov a správania. Uvedené je v súlade so zisteniami 

vyššie spomínaných autorov (napr. Ahamed & Hassan, 2014; Boies, Fiset, & Gill, 2015) 

i s charakteristikou samotného TL (Bass & Riggio, 2006), podľa ktorej sa TL prejavuje napr. 

vytváraním atraktívnych výziev, entuziazmom, povzbudzovaním a osobným prístupom, ktoré 

nepochybne môžu prispievať k angažovanosti, dôvere i inovácii.  

Najnižšiu mieru angažovanosti sme pozorovali v podmienke s PTL, čo súhlasí s pozorovaniami 

Schuha, Zhanga a Tiana (2013), podľa ktorých PTL svojim podriadeným vyslovene bráni 

v proaktívnej angažovanosti, či v aktivitách, ktoré by boli mimo bežného pracovného rámca. 

Texty úryvku PTL jasne deklarovali, že postup práce zamestnancov je už stanovený a iné 

„aktivity“ už nebudú možné („Doterajšie skúsenosti ukázali, že moje návrhy boli vždy zásadné 

pre úspech tejto firmy, preto sa vedenie firmy rozhodlo nasledovať moju stratégiu ...; ... Zostavil 

som preto predbežný plán toho, aké budú prvé kroky, kto bude za čo zodpovedný, a čo chcem 

mať hotové v ktorých dátumoch.). Domnievame sa, že práve toto odrádzanie, resp. jasný signál, 

že niečo „iné“ nie je vítané/možné, mohlo byť príčinou signifikantne nižšej miery 

angažovanosti u PTL než v ostatných podmienkach. LFL sa dostal v rámci miery 

angažovanosti na strednú priečku. Avšak rozdiel medzi ním a PTL nebol štatisticky významný 

– priemerné skóre LFL sa blížilo viac k PTL než k TL. Je možné, že laxný a indiferentný 

prístup, absencia povzbudzovania, či entuziazmu LFL teda pravdepodobne nestimuluje 

k angažovanosti (hoci voľnosť, akú so sebou LFL prináša, by priestor pre angažovanosť 

priniesť mohla). Oba štýly vedenia sa v tomto kontexte preto zatiaľ javia ako menej vhodné pre 

budovanie pracovnej angažovanosti. Nakoľko druh leadrshipu vysvetľoval až 40 % variancie 

angažovanosti, nazdávame sa, že štýl vedenia možno považovať za významný faktor 

v problematike pracovnej angažovanosti. 

Podobné výsledky sme mohli sledovať i v postoji dôvery. Najvyššia miera dôvery bola 

pozorovaná v podmienke s TL, najmenšia v skupine s PTL a LFL sa opäť umiestnil na strednej 

pozícii. Mechanizmus budovania dôvery medzi TL a podriadenými popisujú napr. Bass 

a Riggio (2006), podľa ktorých si TL získavajú dôveru svojich podriadených najmä tým, že sú 

voči nim féroví a prejavujú silnú vieru v ich schopnosti. Sme toho názoru, že práve tieto aspekty 

sa mohli podpísať pod vyššiu mieru vnímanej dôvery v skupine s TL, ako na to odkazoval aj 

samotný text  (Preto som si vybral práve vás, ľudí s adekvátnou kvalifikáciou, o ktorých viem, 

že do toho vložia svoje osobné maximum ... veríme, že nájdeme ideálne riešenie ... .... Vždy 

sme si vážili vaše názory a vaše návrhy k zmene ...). Hoci bola miera dôvery v skupine s LFL 

nižšia (M=21,6), nelíšila sa významne od skupiny s TL (M=24,3). Napriek tomu, že doterajšie 

výskumy upozorňujú na negatívny vzťah dôvery a LFL (Yang, 2014), v našom výskume bol 

rozdiel medzi LFL a TL menší, než medzi LFL a PTL (M=16,1). Prikláňame sa preto skôr 

k vyššie spomínanému ponímaniu Yanga (2015), podľa ktorého LFL nemusí byť vnímaný vždy 

len negatívne, ale práve naopak, ľahostajnosť leadera, resp. prenechávanie zodpovednosti na 

podriadených v nich môže vyvolať dojem, že leader dôveruje ich schopnostiam, podobne, ako 

to býva u TL, ktorému podriadení zvyčajne dôverujú vo vyššej miere (Ahamed & Hassan, 2014; 

Zhu, Newman, Miao, & Hooke, 2013). Najnižšia miera dôvery u PTL korešponduje 
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s výsledkami Christie, Barlinga, a Turner (2011). PTL nemá na srdci záujem svojich 

podriadených („Keby som strácal čas s každým osobitne, nikdy by som sa nedostal tam, kde 

som teraz, tomu dúfam rozumiete.“), neprijíma iné názory („sa vedenie firmy rozhodlo 

nasledovať moju stratégiu ...“) a zamestnancov zneužíva („...dúfam, že nezamestnávam ľudí, 

ktorí by mali v prípade núdze problém s pár nadčasmi... to by ste ma naozaj sklamali...“). 

Zastávane názor, že ak podriadení vidia, že leader je poháňaný osobným prospechom bez 

ohľadu na „dobro“ iných, prejavuje sa vypočítavo („Musím jednoducho prikročiť k 

radikálnejším postupom, než aké sme využívali doteraz – veď predsa účel svätí prostriedky, no 

nie? (s úsmevom)“), nemajú dôvod dôverovať mu. Podľa Robbinsa a Coultera (2012) 

podriadení, ktorí dôverujú svojim leaderom, veria že tí nezneužijú ich záujmy, čo je v rozpore 

s tým, ako PTL bežne funguje. Stotožňujeme sa so stanoviskom  Ahameda a Hassana (2014), 

podľa ktorých je dôvera základným elementom leadershipu, aj s názorom  Burkeho, Simsa, 

Lazzara a Salasa (2007), podľa ktorých je dôvera voči leaderovi kľúčová pre jeho efektivitu. 

V tomto kontexte preto považujeme zistenie vysokej miery variancie dôvery (41%) v závislosti 

od druhu leadershipu za nesmierne dôležité.  

Rozsah príspevku nám nedovoľoval venovať priestor skúmaniu dôvery v úlohe mediátora. 

Nakoľko však vyššie popísané zdroje naznačujú, že vplyv dôvery by mohol byť v tomto 

kontexte významný, plánujeme výskum v budúcnosti rozšíriť i to tento aspekt. 

Poslednou závislou premennou nášho výskumu bola inovácia. Podobne ako v predchádzajúcich 

prípadoch, i v prípade inovácie sme objavili rovnaký trend. Najvyššie hrubé skóre bolo 

pozorované v skupine s TL, následne v podmienke LFL a najnižšia miera inovácie sa vyskytla 

v skupine s PTL. TL nielenže priamo nabáda k novým nápadom („...Práve teraz sú vaše 

inovatívne myšlienky a nápady potrebné ako nikdy pretým. Apelujem na Vás aby ste sa nebáli 

prísť s akýmkoľvek užitočným nápadom, ktorý by nám mohol pomôcť spoločne prekonať toto 

náročné obdobie...“; intelektuálna stimulácia), ale aj cielenou motiváciou a snahou o podporou 

(„Preto svoj čas poskytnem na Váš tréning a vedenie; individuálny prístup) podnecuje 

k inovatívnosti. Pozitívna súvislosť medzi TL a inováciou bola mnohonásobne preukázaná (Al-

Husseini & Elbeltagi, 2016; Choi, Kim, Ullah, & Kang, 2016; Slåtten & Mehmetoglu, 2015), 

preto sa najvyššia miera inovácie v skupine s TL v našom výskume dala očakávať.  

Zaujímavým výsledkom však bol rozdiel v inovácii medzi TL a LFL. Nielenže sa významne 

nelíšili, ale rozdiel v inovácii v týchto podmienkach bol minimálny – na úrovni 1b. (TL: 

M=37,3; LFL:M=36,3). Pri interpretácii tohto výsledku sa opäť opierame o Yanga (2015), 

podľa ktorého sa LFL oproti PTL môže javiť ako „menej škodlivý“, pretože zamestnanci  môžu 

vnímať vzdávanie sa zodpovednosti („Aj tentokrát vám pri vašich rozhodnutiach nechávam 

voľnú ruku. .... . Je to na vás, drahí kolegovia.“) ako určitý priestor na vlastné nápady. Kým TL 

k inovácii priamo vyzýva, LFL ju podľa nášho názoru skôr „umožňuje“, resp. jej nebráni tak, 

ako to býva v prípade PTL. Voľnosť, akú LFL prenecháva svojim podriadeným teda môže byť 

vnímaná nevídane pozitívne, ako možnosť prichádzať s vlastnými návrhmi. Uvedené je 

v rozpore s našim pôvodným predpokladom, že indiferentný postoj LFL by nemal byť 

priaznivým prostredím pre inováciu podriadených. Vychádzali sme z doterajších poznatkov, 

podľa ktorých sa LFL spájal s inováciou prevažne negatívne, nakoľko LFL preferujú 

„zabehnuté“ fungovanie a inovácia prináša zmenu (Ryan & Tipu, 2013).  Hoci sme boli toho 

názoru, že LFL na rozdiel od PTL inovácii aktívne nebráni, len tieto príležitosti jednoducho 

ignoruje, či aktívne nepodporuje, zdá sa, že napriek nízkej účasti samotného LFL, jeho štýl 

vedenia vytvára pre inováciu priaznivé podmienky. Skóre inovácie v skupine s PTL bolo 

takmer o tretinu nižšie (M=22,6). Tento výsledok je v súlade s teóriou PTL (Christie, Barling 
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& Turner, 2011), podľa ktorej PTL od akýchkoľvek kreatívnych snách svojich podriadených 

odrádza, aby neboli ohrozené jeho vlastné plány. Druh leadershipu vysvetľoval až 54 % 

variancie inovácie. Podobné výsledky priniesla aj práca Nusaira, Ababneha, a Kyung Baea 

(2012), kde TL vysvetľoval 47 % variancie v inovatívnom správaní podriadených a práca 

Hsiaoa, Changa, a Tua (2009), kde TL vysvetľoval 43 % variancie organizačnej inovácie. 

Taktiež podľa kvalitatívneho výskumu de Jonga a Den Hartoga (2007) sa inovatívne správanie 

podriadených spája s faktormi na strane leadera – (napr. inovatívne rolové modelovanie, 

intelektuálna stimulácia, poskytovanie vízie a výziev, konzultovanie, spätná väzba ...). Štýl 

vedenia preto považujeme za významný indikátor inovácie zamestnancov. 

Naša výskumná vzorka je však priveľmi malá, aby sme mohli závery zovšeobecniť. Pilotný 

výskum bol realizovaný na skupinke študentov, preto výsledky nemôžme generalizovať na 

populáciu zamestnaných. Určité limity vyplývajú i z použitia sebaposudzujúcich škál (napr. 

sociálna žiadúcnosť). Hoci sme pôvodné znenie škál preformulovali do hypotetického znenia 

so zámerom, aby sa participanti vedeli do popísanej situácie lepšie vcítiť, nemôžme vylúčiť, že 

sa im to nepodarilo v plnej miere, alebo že sa nenechali ovplyvniť svojimi vlastnými 

skúsenosťami viac, než prečítaným textom. Metóda úryvkov taktiež kladie niekoľko nástrah, 

napr. možnosť, že text bude implikovať niečo iné, než výskumník zamýšľal. Aby sme sa uistili, 

že texty naozaj reprezentujú požadovaný typ leadershipu, vykonali sme 3 kontroly manipulácie. 

Neoverovali sme však, či participanti vnímali rozdiely v 4 základných komponentoch TL, PTL, 

LFL, ale celkovo, či podľa nich text ako taký reprezentoval daný štýl vedenia, alebo nie. Spätná 

väzba od testovaných poukázala na to, že pre niektorých bolo ťažšie odpovedať na niektoré 

položky, pretože v samotnom texte nenašli zmienku, ktorá by odkazoval na konkrétnu otázku 

(napr. 6. položka škály inovácie – „Nadchnúť dôležitých členov organizácie pre inovatívne 

nápady“ – v žiadnom z textov nebola poznámka o nejakých „dôležitých členoch organizácie“). 

Napriek uvedeným limitom považujeme realizáciu pilotného výskumu za nevyhnutnú prípravu 

pre budúce testovanie na vzorke zamestnaných participantov. Pilotný výskum nám pomohol 

overiť si, že participantom sa darilo v požadovanej miere vcítiť sa do popísanej situácie, že 

položkám škál rozumeli, a ich „zhypotetizovanie“ vnímali ako uľahčenie „vcítenia“ sa do 

situácie. Výsledky pilotného výskumu naznačujú predpokladané trendy, čím potvrdzujú 

opodstatnenosť ďalšieho výskumu a nesú so sebou významné implikácie pre teóriu (ďalšie 

potvrdenie pozitívnych účinkov TL na pracovné postoje a správanie; ďalej výsledky naznačujú, 

že pôsobenie LFL nemusí byť vždy len deštruktívne (najmä pre inováciu) ako sme sa doposiaľ 

domnievali; a sú prvotným príspevkom k overovaniu platnosti novej koncepcie vedenia 

Christie, Barlinga a Turnera (2011) – TL, PTL, LFL), metodológiu (integrácia kvalitatívneho 

(vignette) a kvantitatívneho (škály angažovanosti, dôvery, inovácie) prístupu, obohatenie 

metodológie i o iné formy skúmania/manipulácie leadershipu), a dúfajme, že v budúcnosti aj 

pre prax (získanie odpovedí na otázky ako môže leader svojim správaním podnietiť 

angažovanosť/dôveru/inováciu svojich podriadených, nakoľko texty úryvkov popisujú „reálne“ 

výroky a „správanie“ nadriadeného). Podrobnejšie preskúmanie popísaných implikácií 

leadershipu na pracovné správanie a postoje by mohlo byť užitočným pri recruitingu (napr. pre 

ľahšie rozlišovanie PTL od TL) či vzdelávaní zamestnancov (napr. v tréningových aktivitách 

zameraných na rozvoj angažovanosti, dôvery a inovácie)11).  

                                                           
11) Detailnejšie popisujeme predpokladané prínosy v návrhu výskumného projektu Liškovej a Roškovej 
(2017).  
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Priestor na ďalší výskum vidíme najmä v skúmaní PTL v kontexte spomínaných, či iných 

pracovných postojov, ako aj v ďalšom overovaní platnosti koncepcie (TL, PTL, LFL) Christie, 

Barlinga a Turnera (2011). Naším zámerom je pokračovať v návrhu výskumu Liškovej 

a Roškovej (2017) realizáciou výskumu na vzorke zamestnaných, ako aj realizovať nasledujúce 

fázy tohto výskumného plánu použitím ďalších metód ako je film a trénovaný facilitátor.  

6. ZÁVER 

V súlade s aktuálnym smerovaním výskumu v pracovnej psychológii bolo naším zámerom 

objasniť, ako vybrané typy leadershipu pôsobia na pracovné postoje a správanie. Pozorovali 

sme štatisticky významné rozdiely v angažovanosti, dôvere a inovácii v závislosti v druhu 

leadershipu. Súhrnne môžeme konštatovať, že najvyššia úroveň daných postojov a správania 

bola pozorovaná pri TL, najnižšia pri PTL. Hoci je LFL v literatúre vnímaný prevažne 

negatívne, v našom výskume sa tento „negatívny vplyv“ neprejavil tak zásadne a nepresiahol 

„negatívny vplyv“ PTL. Nakoľko implikácie PTL na pracovné postoje neboli doteraz 

extenzívne skúmané, výsledky prinášajú prvotný náhľad do možných trendov v  problematike.  

Zámerom pilotného výskumu bolo tiež overenie vhodnosti použitých metód a kontrola 

manipulácie textov úryvkov, aby sme sa uistili, že testovací materiál je pripravený na použitie 

na vzorke zamestnaných, ktorých testovanie plánujeme v nasledujúcom výskume.  Na základe 

spätnej väzby od účastníkov, výsledkov kontroly manipulácie i výsledkov výskumu, ktoré boli 

v súlade s našimi predpokladmi sa domnievame, že tento zámer sa nám naplniť podarilo, 

a testovací materiál považujeme za pripravený na účely ďalšieho výskumu. 
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POROVNANIE SLOVENSKÝCH A UKRAJINSKÝCH 

ZAMESTNANCOV V OBLASTI POTENCIÁLU PRE PRÁCU SO 

ZÁKAZNÍKOM V RÁMCI VEREJNÉHO A SÚKROMNÉHO SEKTORA 

 

COMPARISON OF POTENTIAL TO WORK WITH CUSTOMER 

BETWEEN SLOVAK AND UKRAINIAN EMPLOYEES WORKING IN 

PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 

 

Tatiana LORINCOVÁ, Miroslava BOZOGÁŇOVÁ 

 

Abstrakt:Predkladaný príspevok analyzuje potenciál pre prácu so zákazníkom v oblasti verejného a 

súkromného sektora slovenských a ukrajinských zamestnancov. Výskumná vzorka pozostávala zo 122 

zamestnancov vo veku od 28 do 57 rokov (M= 35,98, SD= 8,56). Výskumná vzorka zahŕňala 62 

slovenských a 60 ukrajinských zamestnancov, konkrétne 64 zamestnancov z oblasti súkromného sektora 

a 58 zamestnancov z oblasti verejného sektora. Na výskumné účely bola použitá metodika Skasuk (Škála 

potenciálu pre prácu so zákazníkom) od autora Sonnenberga v slovenskom preklade od Kováča (2006) 

zameraná na detekciu jednotlivých oblastí práce so zákazníkom, pričom pozostáva zo 4 motivačných a 

4 kompenzačných škál. Na základe použitia Dvojvchodovej analýzy rozptylu bolo zistené, že ukrajinskí 

zamestnanci zo súkromného sektora disponujú vyššou úrovňou empatie ako slovenskí zamestnanci zo 

súkromného sektora. Taktiež boli zistené štatisticky významné rozdiely medzi zamestnancami zo 

súkromného a verejného sektora v oblasti extravezie. Výskumné zistenia prispievajú k diferenciácii 

vybraných charakteristík súvisiacich s potenciálom pre prácu so zákazníkom vzhľadom na verejný a 

súkromný sektor zamestnancov a vzhľadom na kultúrne podmienky (slovenská a ukrajinská národnosť).  

Kľúčové slová: potenciál pre prácu so zákazníkom, slovenskí zamestnanci, ukrajinskí zamestnanci, 

verejný a súkromný sektor 

 

Abstract:The proposed paper analyzes potential to work with customer of Slovak and Ukrainian 

employees in relation to their position within the private and public sector. The research sample 

consisted of 122 employees aged between 28 to 57 years (M=35.98, SD= 8.56). The research sample 

included 62 Slovak and 60 Ukrainian employees, 64 from private and 58 from public sector. Data 

collection was carried out by means of Skasuk methodology (Customer orientation scale) developed by 

Sonnenberg in Slovak translation by Kováč (2006), which serves as a tool for detection of the level work 

with customer. The Skasuk methodology consisted of four motivational and four compensatory scales. 

By means of Two- way Anova it was detected that Ukrainian employees working in private sector show 

significantly higher level of Empathy than Slovak employees working in private sector. By means of 

Two- way ANOVA was detected statistically significant differences between employees working in 

private sector and employees working in public sector in the level of Extraversion. The research finding 

contribute to the differentiation selected characteristics related to potential to work with customer 

regards to work sector (private and public sector) and cultural environment of employees (Slovak and 

Ukrainian nationality).     

Keywords: Potential to work with customer, Slovak employees, Ukrainian employees, Public and 

Private sector 
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Zamestnanci sú najcennejším zdrojom organizácie. Intelektuálny kapitál organizácií je 

kreovaný riadiacimi a výkonnými zamestnancami. V našej výskumnej štúdii je pozornosť 

upriamená na potenciál pre prácu so zákazníkom v kontexte pracovného sektora a národnosti 

zamestnancov. Požiadavky organizácie a zamestnancov sa odrážajú od konkurencieschopnosti 

a organizačného rozvoja. Základom pre vznik týchto kompetencií je osobný potenciál 

zamestnancov (Šuleř, 2002). Podľa Pauknerovej (2006) sa profil osobnosti obchodníka 

posudzuje vo vzťahu k okolnostiam a situáciám, v ktorých sa činnosť uskutočňuje. Ich úvaha 

je dôležitá pri posudzovaní významu týchto atribútov pre úspech pri plnení obchodných funkcií 

(Schiffman, Kanuk, 2004).  

Vlček (2002) uvádza, že prirodzeným záujmom každého zákazníka je snaha získať požadovaný 

úžitok a to pri vynaložení čo najmenších nákladov na samotné získanie a využívanie služby 

alebo produktu. Na základe toho je možné konštatovať, že čím vyššou hodnotou pre zákazníka 

produkt disponuje, tým je aj vyššia pravdepodobnosť, že si daný produkt kúpi. Primárnym 

cieľom podnikania bola do určitej doby maximalizácia súčasnej hodnoty podniku (Synek, 

Kislingerová, 2010). Práca so zákazníkom preto zahŕňa nielen ekonomické aspekty daného 

produktu, ale aj schopnosť obchodníka daný produkt predať, čiže sociálne aspekty v oblasti 

obchodu. Na základe toho je nevyhnutné brať do úvahy aj osobnostné vlastnosti a 

charakteristiky obchodníkov, ktorí vo významnej miere interakujú nielen so samotným 

produktom, ale hlavne so zákazníkom.  

Rozlišovacie vlastnosti osobnosti a charakteristiky obchodníka možno chápať ako súbor 

funkcií, ktoré obchodníka charakterizujú z hľadiska samotnej obchodnej činnosti. Je to 

organizovaný a hodnotový komplex duševného života, ktorý ovplyvňuje jeho správanie. 

Moderný obchodník sa vyznačuje vysokou zodpovednosťou, osobnou disciplínou, flexibilitou, 

vysokou adaptabilitou a podnikaním (Mikuláštik, 2007). Bělohlávek (2003) uvádza, že rozvoj 

potenciálu pracovať so zákazníkom zohráva dôležitú úlohu v rámci profesionálnej stránky 

obchodníka, pretože mu umožňuje dosiahnuť cieľ v určitej činnosti a odrádza ho od činností, 

ktoré súvisia s neočakávanými výsledkami.  

Vývoj osobnosti obchodníka možno vnímať ako schopnosť vyrovnať sa s negatívnymi 

charakteristikami, ktoré spôsobujú určité zlyhanie. Schopnosť predávať zákazníkom vo 

vzdialených lokalitách je mierou trpezlivosti, pretože vyžaduje funkčnú dopravnú 

infraštruktúru, zdroje informácií o trhu, ktoré dokážu identifikovať potenciálnych obchodných 

partnerov (Johnson, McMillan, Woodruff, 2002). Hlavným cieľom výskumnej štúdie je 

identifikácia a špecifikácia jednotlivých charakteristík potenciálu pre prácu so zákazníkom 

vzhľadom na pracovný sektor a národnosť zamestnancov.  

Sekundárnym cieľom príspevku je komparácia slovenských a ukrajinských zamestnancov v 

úrovni potenciálu pre prácu so zákazníkom (frustračnej tolerancie, sebareflexie, empatie, 

prístupnosti, ochoty byť k službám, motivácie k výkonu, usilovania o dominantnosť a 

usilovania o sociálne uznanie) pracujúcich vo verejnom a súkromnom sektore. Stanovené 

hypotézy sú formulované vzhľadom na kultúrne rozdiely v slovenských a ukrajinských 

podmienkach, ktoré sú prepojené so sociálnym aspektom práce so zákazníkom. Na druhej 

strane je porovnávaná aj oblasť, v ktorej zamestnanci pracujú, pričom sa jedná o dve špecifické 

oblasti v rámci ekonomiky.  
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H1: Predpokladáme existenciu štatisticky významných rozdielov v úrovni potenciálu pre prácu 

so zákazníkom medzi slovenskými a ukrajinskými zamestnancami. 

H2: Predpokladáme existenciu štatisticky významných rozdielov v úrovni potenciálu pre prácu 

so zákazníkom vzhľadom na pracovný sektor zamestnancov. 

H3: Predpokladáme existenciu štatisticky významných rozdielov v úrovni potenciálu pre prácu 

so zákazníkom vzhľadom na interakčný efekt medzi pracovným sektorom a národnosťou 

zamestnancov. 

2. METÓDY 

Výskumný súbor bol tvorený 122 zamestnancami vo veku od 28 do 57 rokov (M = 35,98, SD 

= 8,56), pričom pozostával zo vzorky 62 slovenských a 60 ukrajinských zamestnancov, ktorí 

pracujú vo verejnom (58 respondentov ) a súkromnom (64 respondentov) sektore.  

Na výskumné účely bola použitá metodika Skasuk (Škála potenciálu pre prácu so zákazníkom) 

vytvorená Sonnenbergom v slovenskom preklade od Kováča (2006). Škála potenciálu pre prácu 

so zákazníkom obsahuje 94 tvrdení, pričom pozostáva zo štyroch motivačných a štyroch 

kompenzačných škál. Jednotlivé tvrdenia sú posudzované na základe súhlasu (1= súhlas s 

tvrdením) a nesúhlasu (0= nesúhlas s tvrdením).  

Motivačné škály pozostávajú z: 

- usilovania o sociálne uznanie (spoločenského motívu), 

- ochoty byť k službám (motívu poskytovania pomoci), 

- motivácie k výkonom (motívu výkonu), 

- usilovania o dominantnosť (motívu moci). 

Kompenzačné škály pozostávajú z: 

- prístupnosti (schopnosti pristupovať k druhým ľuďom), 

- empatie (schopnosti vedieť sa vcítiť do položenia druhých), 

- sebareflexie (pozorovania a analýzy vlastného správania), 

- frustračnej tolerancie (schopnosti nedať sa odradiť neúspechom).  

3. VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Predmetom výskumu bola komparácia potenciálu pre prácu so zákazníkom vzhľadom na 

pracovný sektor zamestnancov (súkromný a verejný sektor) a ich národnosť (slovenská a 

ukrajinská národnosť). Výskumné výsledky boli analyzované a spracované v štatistickom 

programe IBM SPSS 20.00 použitím parametrickej štatistiky, konkrétne Dvojvchodovej 

analýzy rozptylu. Levenov test homogenity rozptylu bol vo všetkých prípadoch nižší ako 0,05 

a hodnota F bola štatisticky významná. Výsledky analýzy preukázali existenciu štatisticky 

významných rozdielov medzi slovenskými  a ukrajinskými zamestnancami v úrovni potenciálu 

pre prácu so zákazníkom v kontexte pracovného sektora. Bola použitá multivariačná analýza 

rozptylu, konkrétne bol zisťovaný interakčný efekt pomocou multivariačného testu Pillaiovej 
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stopy. Na základe multivariačného testu boli zistené štatisticky významné rozdiely (F hodnota 

= 2,808, p = 0,007) vzhľadom na národnosť zamestnancov. Štatistický významné rozdiely (F 

hodnota= 2,076, p = 0,044) boli zistené vzhľadom na pracovný sektor a taktiež bol zistený aj 

interakčný efekt (F hodnota = 2,860, p = 0,006) medzi pracovným sektorom a národnosťou 

zamestnancov.   
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Tab. 2  

Komparácia potenciálu pre prácu so zákazníkom vzhľadom na národnosť a pracovný sektor 

zamestnancov 

Závislá premenná Nezávislá premenná M F p 

Národnosť 

zamestnancov 

Extraverzia 1,220 0,460 0,499 

Sociálne uznanie 5,540 1,727 0,191 

Dominancia 2,467 0,720 0,398 

Empatia 12,477 1,790 0,182 

Motivácia pomáhať 38,400 12,477 0,001 

Sebareflexia 2,774 1,198 0,276 

Výkonová motivácia 1,936 0,610 0,436 

Frustračná tolerancia 4,816 3,653 0,058 

Národnosť 

zamestnancov 

Extraverzia 13,874 5,234 0,024 

Sociálne uznanie 1,646 0,513 0,475 

Dominancia 5,374 1,568 0,213 

Empatia 5,756 1,869 0,174 

Motivácia pomáhať 3,432 1,149 0,286 

Sebareflexia 2,140 0,925 0,338 

Výkonová motivácia 0,000 0,000 0,992 

Frustračná tolerancia 0,063 0,047 0,828 

Pracovný sektor 

a národnosť  

Extraverzia 3,497 1,319 0,253 

Sociálne uznanie 2,422 0,755 0,387 

Dominancia 2,551 0,744 0,390 

Empatia 39,721 12,906 0,000 

Motivácia pomáhať 7,413 2,482 0,119 

Sebareflexia 0,251 0,109 0,742 

Výkonová motivácia 0,194 0,061 0,805 

Frustračná tolerancia 3,035 2,301 0,132 
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Na základe výskumných výsledkov boli zistené štatisticky významné rozdiely v úrovni 

motivácie pomáhať vzhľadom na národnosť zamestnancov, konkrétne ukrajinskí zamestnanci 

(M = 6,29, SD = 1,80) disponujú vyššou úrovňou motivácie pomáhať ako slovenskí 

zamestnanci (M = 5,62, SD = 1,34). Štatistickou analýzou boli zistené štatisticky významné 

rozdiely v úrovni extraverzie vzhľadom na pracovný sektor zamestnancov, konkrétne 

zamestnanci pracujúci vo verejnom sektore ( M = 6,94, SD = 1,63) disponujú vyššou úrovňou 

extraverzie ako zamestnanci pracujúci v súkromnom sektore (M = 6,06, SD = 1,83). Boli zistené 

štatisticky významné rozdiely v úrovni empatie vzhľadom na národnosť a pracovný sektor 

zamestnancov.  

 

Obr. 1 Interakčný efekt v úrovni empatie vzhľadom na pracovný sektor a národnosť 

zamestnancov 

 

Komparácia priemerov v úrovni empatie preukázala, že slovenskí zamestnanci pracujúci v 

súkromnom sektore (M = 4,97, SD = 1,92) preukázali nižšiu úroveň empatie ako ukrajinskí 

zamestnanci pracujúci v súkromnom sektore (M = 6,94, SD = 2,22). Slovenskí zamestnanci 

pracujúci vo verejnom sektore (M = 6,25, SD = 1,74) sa štatisticky významne nelíšia od 

ukrajinských zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore (M = 6,23, SD = 1,39) v úrovni 

empatie. Bolo preukázané, že slovenskí zamestnanci pracujúci v súkromnom sektore (M = 4,97, 

SD = 1,92) preukázali štatisticky významne nižšiu úroveň empatie ako ukrajinskí zamestnanci 

z verejného sektora (M = 6,25, SD = 1,74).  
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4. DISKUSIA 

Cieľom príspevku bola komparácia potenciálu pre prácu so zákazníkom vzhľadom na pracovný 

sektor a národnosť zamestnancov. Boli preukázané štatisticky významné rozdiely v úrovni 

extraverzie medzi zamestnancami pracujúcimi vo verejnom a súkromnom sektore. Zamestnanci 

pracujúci vo verejnom sektore preukázali vyššiu úroveň extraverzie ako zamestnanci pracujúci 

v súkromnom sektore. Barrick a Mount (1991) zistili, že svedomitosť, extraverzia a otvorenosť 

voči skúsenosti sú vo vzťahu k výkonu zamestnanca, konkrétne extraverzia je spojená s 

pracovným výkonom obchodníkov a manažérov. Matthews a Deary (1998) metaanalýzou 

porovnávali a zosumarizovali výskumy od Barricka a Mounta (1991) a Tetta a Jacksona (1991), 

pričom zistili, že svedomitosť je najviac konzistentným prediktorom pracovnej spôsobilosti. 

Extraverzia je dôležitou súčasťou výkonu práce zamestnanca, pričom nami realizovaný výskum 

priniesol zistenie týkajúce sa extraverzie, kde zamestnanci pracujúci vo verejnom sektore 

disponovali vyššou úrovňou extraverzie ako zamestnanci pracujúci v súkromnom sektore, ktoré 

súvisí s potrebou interpersonálnych vzťahov v prípade zamestnancov z oblasti verejného 

sektora. 

Na základe štatistických analýz bol preukázaný signifikantný rozdiel v úrovni motivácie 

pomáhať medzi slovenskými a ukrajinskými zamestnancami. Ukrajinskí zamestnanci 

disponovali vyššou úrovňou motivácie pomáhať ako slovenskí zamestnanci. Predchádzajúce 

zistenie od Toia a Batsona (1982) poukazuje na výsledky, že pociťovanie empatie môže 

evokovať altruistickú motiváciu pomáhať, čím je možné potvrdiť overenie empaticko-

altruistickej hypotézy. V nami realizovanom výskume bol zistený signifikantný interakčný 

efekt v úrovni empatie vzhľadom na pracovný sektor a národnosť zamestnancov. Na základe 

komparácie priemerov v úrovni empatie bolo zistené, že slovenskí zamestnanci pracujúci v 

súkromnom sektore vykazujú nižšiu úroveň empatie ako ukrajinskí zamestnanci pracujúci v 

súkromnom sektore. Slovenskí zamestnanci pracujúci vo verejnom sektore taktiež preukázali 

nižšiu úroveň empatie ako ukrajinskí zamestnanci pracujúci v súkromnom sektore. Empatiu je 

možné charakterizovať ako schopnosť emocionálne reagovať na skúsenosti iných (Lindsey, 

Yun, Hill, 2007). Na základe predchádzajúceho výskumu od Toia a Batsona (1982) je možné 

potvrdiť empaticko- altruistickú hypotézu týkajú sa empatie a motivácie pomáhať. Je to možné 

konštatovať na základe zistenia, že ukrajinskí zamestnanci skórovali štatisticky významne 

vyššie ako slovenskí zamestnanci tak v úrovni motivácie pomáhať, ako aj v úrovni empatie. Na 

základe získaných výsledkov je dôležité poznamenať, že vyššia úroveň empatie u ukrajinských 

zamestnancov môže byť spojená s vyššou úrovňou sociálnej inteligencie vzhľadom na 

historický a kultúrny kontext skúmanej krajiny.  

Medzi limity štúdie patrí skutočnosť, že potenciál pre prácu so zákazníkom bol meraný 

použitím sebahodnotiacej škály a použitím len jednej metodiky mapujúcej potenciál pre prácu 

so zákazníkom. Komparácia potenciálu pre prácu so zákazníkom preukázala existenciu 

štatisticky významných rozdielov v úrovni motivácie pomáhať vzhľadom na národnosť 

zamestnancov a v úrovni extraverzie vzhľadom na pracovný sektor zamestnancov. Taktiež bol 

zistený interakčný efekt v úrovni empatie vzhľadom na pracovný sektor a národnosť 

zamestnancov. Výskumné zistenia môžu prispieť k rozvoju potrebných zručností, ktoré sú 

nevyhnutným predpokladom efektívnej práce so zákazníkom.  
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STRES, VEDENIE A OSOBNOSTNÉ VLASTNOSTI V SÚKROMNEJ 

PERSONÁLNEJ AGENTÚRE V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE 

PREDBEŽNÉ ZISTENIE 

 

 

STRESS, LEADERSHIP AND PERSONALITY IN A PRIVATE 

RECRUITMENT AGENCY IN THE UNITED KINGDOM 

PRELIMINARY FINDINGS 
 

Ondrej OBEDIAR, Júlia HALAMOVÁ 

 

 

Abstrakt: POZADIE / CIEĽ: Napriek tomu, že prijímanie zamestnancov je biznis, ktorý 

paradoxne rastie aj počas hospodárskej krízy, existuje iba málo štúdií o sektore náborových 

agentúr. Táto štúdia skúmala vzťah medzi stresom, vedením a osobnosťou v súkromnej 

náborovej agentúre. METÓDA: 254 zamestnancov náborovej agentúry, starších ako 18 rokov, 

so sídlom v Spojenom Kráľovstve, bolo oslovených. Od účastníkov výskumu neboli 

zozbierané žiadne demografické informácie kvôli ochrane údajov. V rámci výskumu boli 

použité dotazníky Leader Member Exchange 7 (LMX) questionnaire, Perceived Stress Scale a 

Mini-Markers kit 40 items personality scale. Iba 27 zamestnancov vyplnilo všetky tri škály. 

VÝSLEDKY: Boli zistené predbežné, signifikantné vzťahy medzi LMX, svedomitosťou a 

stabilitou a že všetky tri ovplyvňujú úroveň vnímaného stresu. Podrobne sa LMX, svedomitosť 

a stabilita ukázali ako prediktory stresu na pracovisku v rámci personálnej agentúry. 

OBMEDZENIA: Hlavné obmedzenia štúdie boli nasledovné: použili sa sedavýveďové 

dotazníky, ktoré podliehajú skresleniu sociálnou žiaducnosťou, vzorka bola malá, takže 

výsledky nie sú zovšeobecniteľné a pre účastníkov mohlo byť stresujúce, že sa výskum 

uskutočnil na ich pracovisku. ZÁVERY: Táto priekopnícka štúdia skúmajúca stres na 

pracovisku medzi zamestnancami agentúry pre nábor zamestnancov prináša poznatky o tom, 

ako je manažment vnímaný, a tiež do akej miery manažérsky štýl a osobnostné vlastnosti 

prispievajú k vnímaniu stresu na pracovisku. Štúdia poukázala na medzery v biznise, ktoré 

môžu zlepšiť výkonnosť, duševné zdravie a vzťahy medzi podriadenými, ako aj manažérmi a 

vrcholovým manažmentom. 

 

Kľúčové slová: stres, vedenie, osobnosť, nábor, pracovisko 
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Abstract: BACKGROUND/OBJECTIVE: Even though recruitment is a vibrant business that 

is growing even during the economic crisis, there are just few studies about the recruitment 

agency sector. This study observed the relationship between stress, leadership and personality 

within privately owned employment agency. METHOD: 254 employees over 18 years of age 

were approached from the recruitment agency based in the UK. No demographic information 

data has been collected due to the data protection reasons of confidentiality and anonymity. 

Leader Member Exchange 7 (LMX) questionnaire, Perceived Stress Scale and Mini-Markers 

kit 40 items personality scale were used. Only 27 employees completed all three measures. 

RESULTS: It has been observed that there are preliminary significant relationships between 

LMX, Consciousness and Stability and that they are affecting levels of perceived stress. In 

detail LMX, Consciousness and Stability has been observed as predictors of the stress in the 

workplace within the recruitment agency. LIMITATIONS: The main limitations of the study 

were as followed: self-reported measures were used which are prone to self-desirability, sample 

was small so the results are not generalizable and it could have been stressful for the participants 

that the survey was done at their workplace. CONCLUSIONS: This pioneering study 

investigating stress in the workplace amongst recruitment agency core employees brings a little 

insight into how management is perceived, also how much of the managerial style and 

personality traits contribute to perceived stress in the workplace. The study highlighted gaps 

amongst the industry, which are likely to improve performance, mental health and relationships 

amongst the subordinates as well as managers and top management.   

 

Key words: stress, leadership, personality, recruitment, workplace 
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1. INTRODUCTION 

Recruitment (REC) is a vibrant business, which is growing even during the economic crisis 

(Glynos, Klimecki, & Willmott, 2012). Stress is known to be affected by LD and PRS in the 

workplace (WPL) (Safaria, bin Othman & Wahab, 2011; Grant & Langan-Fox, 2006). A 

research approach that examines stress (STR), leadership (LD) and personlity (PRS) traits can 

show how the style of LD and PRS traits in the WPL may affect the level of perceived STR, a 

combination of individual and organizational factors.     

This report will focus on links between STR (Perceived Stress Scale –PSS), PRS (Saucier’s 

Mini Markers Kit) and Leadership style (Leader member exchange – LMX. Perry, Witt, Penney 

and Atwater (2010) stated that a central role among the PRS traits is played by 

conscientiousness and stability. These cardinal traits determine the nature of the association 

between Leadership and Stress. Existing research suggests that high-conscientiousness 

employees are well suited to work with goal-focused leaders (Colbert & Witt, 2009). However, 

limitations of these studies are to be found in their use of self-reporting as a methodology. 

Schmidt (2014) found that unhealthy LD, in other words abusive supervision, was not the 

significant predictor for STR. It was self-promotion which was a much more important 

predictor. It is interesting as self- promotion is a kind of unwritten law; a consultant’s status 

grows with the number of the accounts (paying customers), which he/she can oversee 

(Anonymous manager, 2016). Muldoon (2014, p.70) researched and proposed findings that: 

“supervisors gain benefits (satisfaction with their subordinates and increased managerial self-

efficacy) from social exchange with them.” He also found that between line manager and 

subordinate, an element of social support is provided mutually where relationships are positive 

and well conducted.  

Recognising that not all STR is counterproductive and that STR in the WPL can be managed 

by various techniques, WPL interventions can seek to minimise the negative consequences and 

help both managers and followers to make positive changes to their working day. Dr. Lazarus 

(building on Selye's work (Selye, 1940)) suggested that there is a difference between euSTR, 

which is a term for positive STR, and diSTR, which refers to negative STR (Lazarus & 

Folkman, 1984). APA (2017) expressed their thoughts about the extensiveness of STR to clarify 

the difference between positive and negative effects of STR: Sometimes STR can be a positive 

force, motivating us to perform well at our job. “But often — like when you're stuck in traffic 

— it's a negative force. If we experience STR over a prolonged period of time, it could become 

chronic — unless we take an action”. 

The environments chosen for this report are branches of a leading REC agency in the UK. REC 

agencies are on the rise, hence the extended period of economic downturn. There is still a high 

demand for workers, however from the perspective of a potential employer, and under these 

circumstances the hiring company does not need the HR neither the legal department, nor they 

are obliged to pay company sick pay. There is thus a potential that REC agencies in particular 

face issues like pressure, demands from paying customers, line managers and temporary 

workers are similar to those in the areas of education and among employees in the health 

service.  

The proactive company model, integration of organizational processes and STR management 

as mentioned by Weinberg, Sutherland and Cooper (2010) are strategies often postponed in 
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companies to the point when something costly will happen to the company, as for example 

individuals ignore problems with cars until they become much more serious and expensive to 

correct. In addition the training and health and safety responsibilities of employers will also be 

transferred to the agency, amongst many other responsibilities such as maternity leave and 

return to work, pension funds, a permanent WPL, company sick pay, and the promise of a 

permanent job which may devolve towards the REC agency. This will put an excessive demand 

on the REC agency and on core workers who deal with the temporary workers, as well as the 

clients who are hiring through the agency. This excessive ‘cyclical or seasonal’ demand for 

work happens repeatedly for REC agency core workers. For example the demand for temporary 

workers (warehousing) will be high before Christmas and before Easter. This demand and 

pressure will be caused by paying clients to get as many temporary workers as possible. In 

contrast, the situation will change in January when demand for temporary workers will decrease 

by up to 90%. In January, temporary workers generally will chase the REC agency and demand 

more work, as their income is insecure as well as the job itself. The core workers are exposed 

to pressure both from the line manager, the client who can demand difficult requests and the 

temporary workers. The requests may vary from client to client (for example exact number of 

temporary workers for the shift), and temporary worker who may require more working hours 

or additional payments due to human error within the REC agency. This report assessed only 

core workers of the REC agency from several branches. The core workers are stem employees 

working within the agency, usually in the office on site (an office within a warehouse) or branch 

of the REC agency. 

The REC industry has its own particular demands and has been shown to be underresearched 

STRful environment. A study of REC professionals found them to rank highly on scales of 

conscientiousness, mental abilities and emotional stability, study also found that PRS traits are 

valuable predictors of job performance (Frieder, Wang, & Oh, 2017). This mix of intellect and 

PRS is desirable in the REC roles they perform, and tends to confirm the benefits of using PRS 

testing to select staff for such roles (Hunter & Schmidt, 1996; Downey, Lee & Stough, 2011). 

The adverse economic climate puts pressure on them to meet target, to meet clients’ needs 

quickly and cheaply, while the growth in demand for temporary workers generates competition 

from other agencies keen to take away their business (Boyce, Ryan, Imus, & Morgeson, 2007). 

Disadvantaged temporary workers, usually labelled as temps (Major et al., 1998, Pinel, 1999), 

are insecure in their job situation and may demand more work from the agencies during periods 

of low business demand, which may also cause diSTR. Such workers have low status in the 

WPL, and a great deal of research has been conducted which shows that such workers feel 

stigmatized by this low status and insecure employment. Some research shows negative effects 

on well-being of such stigmatization, although the situations leading to and specific causes for 

this are a matter for debate (Crocker, 1999; McCoy & Major, 2003; Sheppard, 2002). In contrast 

views are Crocker and Major (1989) as well as Schmitt and Branscombe (2002). While there 

are clearly financial rewards in this business, 82 % of employees report regularly feeling STRed 

a great deal during work hours (Beehr, 2014).  

1.1. Aim 

The goal of this study was to analyse the relationship between stress, leadership and 

personality within privately owned employment agency.  
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2. METHODS 

2.1. Participants 

254 employees were approached; 27 employees from the REC agency based in the UK in North 

West voluntarily participated. 254 employees over 18 years of age were approached from the 

REC agency based in the UK. No demographic information data has been collected due to the 

data protection reasons of confidentiality and anonymity. Leader Member Exchange 7 (LMX) 

questionnaire, Perceived Stress Scale and Mini-Markers kit 40 items personality scale were 

used. Only 27 employees completed all three measures.   

 
2.2. Materials 

A survey was used that contained three simple self-administering questionnaires dealing with 

three different topics.  

2.2.1 Leader Member Exchange 7 (LMX) questionnaire  

Participants’ perceptions of the worth of LMX relationship with managers were measured using 

Graen and Uhl-Bien’s (1995) seven-item leader-member exchange. This measure was rated on 

a 5-point response scale. Previous research has obtained Cronbach’s alpha coefficients between 

.80 and .97 Graen, Hui & Taylor (2006).  

 

2.2.2 Perceived Stress Scale  

Participants perceived stress has been measured with fourteen-item PSS questionnaire Cohen, 

Kamarck, and Mermelstein (1983). This measure was rated on a 5-point response scale. A 

psychometric property of the PSS has been evaluated, previous research obtained Cronbach's 

alpha of the PSS-14 was >.70 in 11 of the 12 studies in which this version was evaluated Lee 

(2012). 

 

2.2.3 Mini-Markers kit 40  

Dwight, Cummings and Glenar (1998) provided an independent evaluation of Saucier’s Mini 

Markers 40 item scale Saucier’ (1994). They provided evidence that Cronbach alpha has 

acceptable levels and/or reliabilty for subscales. Previous research has obtained Cronbach’s 

alpha coefficients between .86 and .90 (Dwight, Cummings & Glenar, 1998) 

 

3. PROCEDURE 

The ethics form from the University of Salford, School of Psychology was approved for this 

research study by the Ethics Committee. The ethical form took into consideration the University 

and British Psychological Society research guidelines. The information sheets constituting the 

consent were given to the participants prior to the study.  
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4. RESULTS 

Data were collated and descriptive statistics calculated, the results can be seen in Table 1. 

 

Table 1.  

Descriptive statistics for all variables 

 Mean Std. Deviation N 

PSS 23.07 5.42 27 

LMX 28.88 4.40 27 

O 50.18 8.15 27 

A 53.96 8.07 27 

C 54.70 8.44 27 

S 46.00 10.57 27 

E 49.29 9.93 27 

 

A multiple stepwise linear regression was calculated to predict STR levels assessed by PSS 

validated by Reis, Hino and Añez (2010) based on predictors of LMX validated by Liden and 

Maslyn (1998) and all five PRS traits by 40 items Mini-Markers Kit validated by Mullins-

Sweatt, Jamerson, Samuel, Olson, and Widiger (2006). 

The regression coeficients indicated several significant relationships as can be seen in Table 2. 

Table 2 indicates that PSS has significant levels of correlation with LMX and Stability, and 

approaches significance with openness (p = .074). 

 

Table 2.  

Showing Regression coefficients 

 B values   β values Sig. levels 

LMX -.697 -.566 0.000 

LMX + S -.546 -.394 0.013 

LMX + S + C -.564  .510 0.005 

Where: *≤ 0.05, ** ≤ .005, ***≤ .001 

Key: LMX = LD scale, C = conscientiousness, S = stability. 

 

A stepwise linear regression was calculated using the criterion variable of PSS and all other 

variables as predictors. Three steps models were produced. Model 3 (LMX, Consciousness and 

Stability) was significant. F = 10.365, p < .001, where R = .758, and adjusted R2 = .519 showing 

that the predictors accounted for 52% of the variability in STR scores. 

Examination of the coefficients showed that LMX, stability and conscientiousness were all 

significant predictors of STR. The strongest predictor was for Stability, t = -3.654, p = .001, 

indicating that stability is strongly negatively related to STR. The second highest predictor was 

LMX, t = -3.146, p = .005, showing that LD does have an effect on STR, the higher the score 

on LMX, the lower the STR level. Finally, conscientiousness also significantly predicted STR, 

t = 2.841, p = .009, showing a positive relationship, so that the higher the level of 

conscientiousness, the higher the level of STR experienced. Tolerance and variance inflation 

factor levels indicated acceptable levels of collinearity. The constants indicated that for each 
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unit rise in the predictors STR changed: by -.0564 for LMX, by -0.355 for stability and by .335 

for conscientiousness. 

In order to look at the shared and unique contributions of each predictor, the Partial and Part 

correlations were examined. 

 

LMX shared: (-.566)2 = 32.03%, unique: (-.428 )2 = 18.3% 

Stability shared: (-.394)2 = 15.52%, unique: (-.325 )2 = 10.56% 

Conscientiousness shared: (.510)2 = 26.0%, unique: (.386 )2 = 13.5% 

Overall, the results indicate that a high level of the variability in STR is predicted by LMX, 

stability and conscientiousness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph. 1The shared is where the circle overlaps with the other circles, so for LMX it’s the 

area in the LMX circle, which is also in the stability and conscientiousness  
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5. DISCUSSION 

This study investigates how PRS and LD affect STR. Over 254 participants has been 

approached however only 27 fully participated on our study. As the number of participant is 

low for generalising it is important to admit that it gives interesting insight into under researched 

industry, which affects stem as well as mobile employees. The stepwise multiple regressions 

has been conducted to process data, it appeared, that out of five traits only two associated were 

associated with STR in the WPL, combined with LMX score on STR level. Moreover study 

investigated how PRS and LD affect STR in the WPL within a private employment agency. It 

has been found that Consciousness and Stability, as well as the LMX score significantly predicts 

the level of perceived STR in the WPL. Economic crises set the base for REC agencies cause 

business to rise, to create a vibrant money making environment where competition is high 

(Glynos, Klimecki, & Willmott, 2012). This vibrancy and necessary flexibility has to reflect on 

a personal level. The personal level may change vibrant business, management, flexibility, 

moneymaking and competition with the factors for PRS and leader member exchange scale, 

which correlates with WPL STR (Moss, Sanchez, Brumbaugh, and Borkowski, 2009). 

Management links in with LD in the WPL and moneymaking this endangers flexibility with 

paying customers and management of accounts (in case of REC agency business). Within the 

public sector, education and health service is not particularly related to the REC agencies, but 

there are similarities in number of aspects with the REC agency consultants, particularly with 

varieties of work-related STR as there is a parallel (Weinberg, 2009). Safaria, bin Othman and 

Wahab (2011); Grant and Langan-Fox (2006) state that LD and PRS in the work area affect 

individuals in various ways, where the negative aspects may create a lot of unnecessary STR. 

Their statement confirms the findings of this study, as Consciousness and Stability, as well as 

the LMX score significantly predicts the level of perceived STR in the WPL. HSE (2016) 

suggests similar observations in their case studies as well as Safaria; bin Othman and Wahab 

(2011). Grant and Langan-Fox (2006) state that work related STR is affecting individuals. They 

also add, within the guidance, that STR itself is not an illness, but an excessive amount of STR 

may have damaging effects on health. The guidance suggests the importance of individual 

issues, particularly LD, which this study has linked with STR and found that LD is a significant 

predictor of STR in the WPL. Zimmerman and Johnson’s (2005) meta-analysis examined the 

various person-fit relationships and concluded that there was no conclusive way in which to 

assess ‘fit’ in general. They assessed that the multiplicity of relationships involved in ‘fit’, 

although being of importance to all concerned and having significant influence on approaches 

to work, performance and decision-making is still an intricate concept, with multiple factors 

contributing to a range of consequences. They recommended that managers who sought to 

exploit ‘fit’ benefits should further explore ‘fit’ related to the work environment and adopt a 

multi-pronged method to consider all elements of work and not simply look at adapting job 

descriptions or attempting to indoctrinate workers in the company’s organisational culture. 

They also propose that the practices that were advocated by Chao, O'Leary-Kelly, Wolf, Klein, 

and Gardner (1994) could be used as guidance for managers to give them special techniques, 

which could optimise organisational fit. However they recommended caution with this tactic as 

there could be unexpected outcomes, and there are conflicts between ‘demands-abilities fit’ 

which has a less significant impact on performance and attitude than ‘needs-supplies fit’. Wise 

managers and REC agencies could influence job and organisations to develop the perception of 

best fit, this could result in experimentation by pairing workers to assess ‘fit’ appropriateness 
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and impact. On the other hand, Edwards (2008) suggests that the entire IOP industry relies firm 

on P – E fit theory. This study did not explore P –E fit, however there are some aspects, which 

are important as some potential employees may possess qualities, which are well suited to a 

high STR WPL; these studies can be linked with present study findings. It appears to be good 

to thoroughly explain expectations from the perspective of a REC consultant, as there are 

aspects, which are unclear. Therefore someone who will perfectly match the advertised position 

may not necessarily meet the expected pace and there will be an excessive STRor added to his 

or her job soon after they start (Anonymous, 2016). Den Hartog et. al (2011) expressed that 

employees are searching for harmony and outlined values to of P – Organization fit as well as 

how they interact with other employees. This knowledge is likely to be used by the potential 

employer to fit in possible employee and giving them as much work as possible and then see 

what happen.  

P – E theory, STR, LD and PRS interlink with the three steps mentioned by Weinberg, 

Sutherland and Cooper (2010), where they discuss prevention and training as an alternative to 

dealing with issues when they arise. UKFast was mentioned as a successful pioneer company, 

who is trying to follow the ‘P – E fit’ as well as using preventative steps with their supporting 

perspective. They are not providing a REC business, however if the same steps are applicable 

i.e. carefully choosing the right employees, a supportive start with optional training, STR 

management support and beneficial incentives, then the level of STR of REC agency workers 

may also decrease.  

This results in a new question, why are companies not aware of these organisations, as it can 

ease the STR. An explanation could be that the branch managers are focused to follow financial 

turnover, whereas they are rarely qualified to recognize mental health issues (only one person 

was within this particular agency). Ashman (2012) suggests that it will not be correct to say that 

private a public organizations are better or worse in STR recognition. However CIPD reports 

the absence of this awareness (2015), which is in contrast with his statement. CIPD suggests 

that public sector companies attempt to fight STR, however when they address this issue they 

tend to put the employees who are responsible for welfare of other staff in an ambiguous 

situation this is because they have conflicting duties to address STR as well as reduce absence 

of fellow staff. Moreover CIPD’s report from February 2016 suggests that employees’ mental 

health should be recognized as it may have positive results for companies in the private and 

public sector, as also the collective support of colleagues should be perceived as a safety net in 

relation to an individual’s mental health problems. 

Backe, Seidler, Latza, Rossnagel & Schumann (2012) stated in their systematic review that 

there is a link between WPL STR and Cardio-vascular (CV) diseases. This links with statements 

of HSE, CIPD and ACAS in relation to WPL STR and its possible consequences. There is no 

supporting research linking REC as a job STRor to this particular consequence, however it 

indicates future areas of research.   

A person’s interpersonal and organisational fit leads directly on to the relationship between 

STR and LD, as well as the links between PRS traits and LD. A PRS hypothesis has been 

supported by the findings of this study, which also confirms findings of Perry, Witt, Penney 

and Atwater (2010) that the core traits are consciousness and stability; they also stated that these 

traits would determine levels of STR as well. Colbert and Witt (2009) supported the findings 
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on consciousness and stability; they proposed that the employees who scored high on 

consciousness are likely to become to be goal-focused leaders. 

Links between STR and LD have been investigated by Schmidt (2014) who stated that abusive 

supervisory techniques are not necessarily significant predictors of STR in the WPL. On the 

other hand, within his study, self-promotion has been found as significant predictor of STR; 

this is also confirmed when consultants are self-promoting. They are self-promoting in the sense 

that they are managing more and paying more accounts; therefore the pool of temporary 

workers is rising and furthermore the increased responsibilities give them a greater sense of 

status and therefore feeling better about themselves. This can be perceived as self-promotion 

when, REC agency consultants benefit from higher profits, than from their previous lower 

position, which may cause excessive amounts of STR in the WPL to the particular self-

promoting individual, who did not account for an extra STR coming with his new position 

Schmidt (2014).  

The psychological contract plays an interesting role in terms of expectation on both company 

and employee (Arnold et al., 2000), this interesting perspective overlaps with ‘Leader member 

exchange’ as there are also expectations on both sides, but they are unwritten. A 

misunderstanding in mutual expectations may possibly change will possibly change LMX level 

as unexpressed expectation will result in one side being less satisfied then the other because of 

this lack of communication.  

LMX examined the two-way relationship of agency core workers with their line managers. It 

is a useful tool to help assess the relationship between the employee and a manager. This study 

explored how the LMX score affects STR levels. A strong relationship has been found. This 

tool can be used on its own to explore quality of relationships within the WPL. Investigating 

relationships between leaders and members may not only seem scientific, it is also a good step 

forward to show employees that their company is trying to assess and improve relationships. 

This logical step revisits P-E fit and shared company values and the accompanying positive 

attitude of the company to work on their employee’s wellbeing. On the other hand 

psychological contract, an alternative theory mentions the psychological contract which is 

within the WPL, this contract is so important that when it is broken can cause profound and 

counterproductive actions against the employer, therefore it is important. Mouzavi, Vaezi, 

Ebadi and Shokoohi (2016) combined the topic LMX with autocratic LD PRS traits; they 

suggest that dictator type of LD is perceived least well.  

Consciousness is also recognized by Okoye (2012) as a central trait for a management role. 

Moreover the traits supposed to measure only how they affect perceived STR. However it is 

suggested that perfect mix of traits for managerial role may not exist in a single person. Many 

authors have tried to assess the validity of the five-factor model from the point of view of 

existing theory, practical use and its relationship to other bodies of theory. Some have found 

that it fits comfortably alongside major established theories, even psychoanalysis which is 

based on even more subjective ideas. 

Recent broad research into NHS employees suggested that a lack of support from management 

relates to reported STR in the WPL. Weinberg and Creed (2000) expressed the importance of 

managerial support. The LMX relationship combined with the PSS questionnaire and Mini-

Markers illustrates how a mix of PRS traits and perceived LD can affect perceived STR in the 

WPL. NHS staff is the same as REC agency workers and lecturers dealing with at least 3-way 
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interactions. To deal with patients in the NHS, furthermore with line management, patients’ 

relatives and excessive pressure may cause a lot of mental health damage if untreated for a long 

periods of time.  

 
5.1. Limitations 

There are issues with self-reported measures, as mentioned by experimental research authors 

(Gorber, Schofield-Hurwitz, Hardt, Levasseur & Tremblay, 2009), and in fact they may differ 

if the survey takes place while person is calm or in the WPL under pressure, also the participant 

may wish to appear more efficient than they in fact are. For example self-reported measures 

may differ not just in honesty but also partly, as participants may be scared that someone else 

other than the experimenter will be able to see their answers. This study has noted, that over ten 

people abandoned study during the PRS questionnaire, even though they were told that the 

company management would not be able to see the data and everything was anonymised. 

Furthermore employees who did not participate articulated the reasons why they would not like 

to participate. The most frequently mentioned reason was the fact that it was university research 

study not research, which could possibly help them.  

Another limitation came with anonymity, age, gender, nationality, as well as repeated measures 

on the same participants were not taken. Limitation of gender identification stopped to 

investigate psychological differences between the managerial positions as well as STR 

perception and LD or subordination, and same for age, the researcher could not see differences 

in the age and STR perception as well as possible differences between the age groups.  

 
5.2. Future research  

Future research could probably investigate repeated measures as part of a longitudinal study to 

assess factors which influence the development of STR over time with each participant, as well 

as concentrate on the differences between the employees, and what the repeated measures 

would allow. It would be great to add on G power test to see perspective number of participants 

and see the perspective results. 

 

6. CONCLUSION 

This pioneering study investigating stress in the WPL amongst REC agency core employees 

brings a little insight into how management is perceived, also how much of the managerial style 

and personality traits contribute to perceived stress in the WPL. The study highlighted gaps 

amongst the industry, which are likely to improve performance, mental health and relationships 

amongst the subordinates as well as managers and top management.  

 

  



324 

References 

ACAS. (2016). www.acas.org.uk. Retrieved 30 May, 2016, from ACAS 

APA Stress in America Survey: US at Lowest Point We Can Remember; Future of Nation 

Most Commonly Reported Source of Stress. (2017). PsycEXTRA Dataset. 

doi:10.1037/e501032018-001 

Arnold, J.A., Arad, S., Rhoades, J.A., & Drasgow, F. 2000. The empowering leadership 

questionnaire: The construction and validation of new scale for measuring leader 

behaviors. Journal of Organizational Behavior, 21:249-269.  

Ashman, I. (2012). Downsizing envoys: A public/private sector comparison. 

Backé, E. M., Seidler, A., Latza, U., Rossnagel, K., & Schumann, B. (2012). The role of 

psychosocial STR at work for the development of cardiovascular diseases: a systematic 

review. International archives of occupational and environmental health, 85(1), 67-79. 

Beehr, T. A. (2014). Psychological Stress in the Workplace (Psychology Revivals). Routledge. 

Boyce, A. S., Ryan, A. M., Imus, A. L., & Morgeson, F. P. (2007). “Temporary worker, 

permanent loser?” A model of the stigmatization of temporary workers. Journal of 

Management, 33(1), 5-29. 

Chao, G. T., O'Leary-Kelly, A. M., Wolf, S., Klein, H. J., & Gardner, P. D. (1994). 

Organizational socialization: Its content and consequences. Journal of Applied 

psychology, 79(5), 730. 

CIPD. (2016). Cipdcouk. Retrieved 30 May, 2016, from http://www.cipd.co.uk/hr-

resources/factsheets/STR-mental-health-at-work.aspx 

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived STR. 

Journal of health and social behavior, 385-396. 

Colbert, A. E., & Witt, L. A. (2009). The role of goal-focused leadership in enabling the 

expression of conscientiousness. Journal of Applied Psychology, 94(3), 790. 

Crocker, J., & Major, B. (1989). Social stigma and self-esteem: The self-protective properties 

of stigma. Psychological review, 96(4), 608. 

Crocker, J. (1999). Social stigma and self-esteem: Situational construction of self-

worth. Journal of experimental social psychology, 35(1), 89-107. 

den Hartog, M., Haselbekke, B. J., Janssen, R., Croes, R., Klik, M., Boone, J., ... & Boone, J. 

(2011). Hospital Longevity, Results of a survival analysis of the Dutch Health Care. 

Downey, L. A., Lee, B., & Stough, C. (2011). Recruitment consultant revenue: Relationships 

with IQ, PRS, and emotional intelligence. International Journal of Selection and 

Assessment, 19(3), 280-286. 



325 

Dwight, S. A., Cummings, K. M., & Glenar, J. L. (1998). Comparison of criterion-related 

validity coefficients for the Mini-Markers and Goldberg's Markers of the Big Five 

Personality Factors. Journal of Personality Assessment, 70(3), 541-550. 

Edwards, J. R. (2008). Person-environment fit in organizations: An assessment of theoretical 

progress. The Academy of Management Annals, 2, 167-230. 

Frieder, R. E., Wang, G., & Oh, I.-S. (2018, October 9). Linking Job-Relevant Personality 

Traits, Transformational Leadership, and Job Performance via Perceived 

Meaningfulness at Work: A Moderated Mediation Model. Journal of Applied 

Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/apl0000274  

Glynos, J., Klimecki, R., & Willmott, H. (2012). Cooling out the marks: the ideology and 

politics of the financial crisis. Journal of cultural economy, 5(3), 297-320. 

Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor 

structure. Psychological assessment, 4(1), 26. 

Graen, G. B., Hui, C., & Taylor, E. A. (2006). Experience-based learning about LMX 

leadership and fairness in project teams: A dyadic directional approach. Academy of 

Management Learning & Education, 5(4), 448-460. 

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. 1995. Development of lead- er-member exchange (LMX) theory 

of leadership over 25 years: Applying a multi-level multi-domain perspective. 

Leadership Quarterly, 6: 219–247.  

Grant, S., & Langan-Fox, J. (2006). Occupational STR, coping and strain: The 

combined/interactive effect of the Big Five traits. Personality and Individual 

Differences, 41(4), 719-732. 

Gorber, S. C., Schofield-Hurwitz, S., Hardt, J., Levasseur, G., & Tremblay, M. (2009). The 

accuracy of self-reported smoking: a systematic review of the relationship between self-

reported and cotinine-assessed smoking status. Nicotine & Tobacco Research, 11(1), 

12-24. 

Health and Safety Executive. (2016). Hse.gov.uk. Retrieved 30 May, 2016, from 

http://www.hse.gov.uk/STR/index.htm 

 HSE (2004) retrieved from: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg424.pdf 

Kristof‐Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). CONSEQUENCES OF 

INDIVIDUALS'FIT AT WORK: A META‐ANALYSIS OF PERSON–JOB, 

PERSON–ORGANIZATION, PERSON–GROUP, AND PERSON–SUPERVISOR 

FIT. Personnel psychology, 58(2), 281-342. 

http://www.hse.gov.uk/stress/index.htm


326 

Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (1996). Intelligence and job performance: Economic and social 

implications. Psychology, Public Policy, and Law, 2, 447–472. 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer publishing 

company. 

Lee, E. H. (2012). Review of the psychometric evidence of the perceived stress scale. Asian 

nursing research, 6(4), 121-127. 

Liden, R. C., & Maslyn, J. M. (1998). Multidimensionafity of leader-member exchange: An 

empirical assessment through scale development. Journal of management, 24(1), 43-

72. 

Major, B., Spencer, S., Schmader, T., Wolfe, C., & Crocker, J. (1998). Coping with negative 

stereotypes about intellectual performance: The role of psychological 

disengagement. Personality and social psychology bulletin, 24(1), 34-50. 

McCoy, S. K., & Major, B. (2003). Group identification moderates emotional responses to 

perceived prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(8), 1005-1017. 

Morgeson, F. P., Campion, M. A., Dipboye, R. L., Hollenbeck, J. R., Murphy, K., & Schmitt, 

N. (2007). Are we getting fooled again? Coming to terms with limitations in the use of 

PRS tests for personnel selection. Personnel Psychology, 60(4), 1029-1049. 

Moss, S. E., Sanchez, J. I., Brumbaugh, A. M., & Borkowski, N. (2009). The mediating role 

of feedback avoidance behavior in the LMX—Performance relationship. Group & 

Organization Management, 34(6), 645-664. 

Mousavi, S., Vaezi, O., Ebadi, Z., & Shokoohi, K. (2016). The Study of Relationship Between 

Leadership Styles and Personality Traits of Managers and Executives. Applied 

Research Journal, 2(4), 158-163.  

Muldoon, J. (2014). Leader Benefits: Exploring How Leaders Benefit from LMX (Doctoral 

dissertation, University of Connecticut). P.70 

Mullins-Sweatt, S. N., Jamerson, J. E., Samuel, D. B., Olson, D. R., & Widiger, T. A. (2006). 

Psychometric properties of an abbreviated instrument of the five-factor model. 

Assessment, 13(2), 119-137.  

Okoye, N.2 (2012) The PRS of company directors as a behavioural risk contributor in the 

corporate governance process. 

Perry, S. J., Witt, L. A., Penney, L. M., & Atwater, L. (2010). The downside of goal-focused 

leadership: The role of personality in subordinate exhaustion. Journal of Applied 

Psychology, 95(6), 1145. 



327 

Pinel, E. C. (1999). Stigma consciousness: the psychological legacy of social 

stereotypes. Journal of personality and social psychology, 76(1), 114. 

Reis, R. S., Hino, A. A. F., & Añez, C. R. R. (2010). Perceived Stress Scale reliability and 

validity study in Brazil. Journal of health psychology, 15(1), 107-114. 

Safaria, T., bin Othman, A., & Wahab, M. N. A. (2011). The role of leadership practices on 

job stress among Malay academic staff: A structural equation modeling analysis. 

International Education Studies, 4(1), 90. 

Saucier, G. (1992). Benchmarks: Integrating affective and interpersonal circles with the big-

five PRS factors. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 1025-1035. 

Schmidt, A. A. (2014). An examination of toxic leadership, job outcomes, and the impact of 

military deployment. 

Schmitt, M. T., & Branscombe, N. R. (2002). The meaning and consequences of perceived 

discrimination in disadvantaged and privileged social groups. European review of 

social psychology, 12(1), 167-199. 

Selye, H. (1940). Stress in health and disease. Butterworth-Heinemann. 

Sheppard, E. (2002). The spaces and times of globalization: place, scale, networks, and 

positionality. Economic geography, 78(3), 307-330. 

Weinberg, A., & Creed, F. (2000). Stress and psychiatric disorder in healthcare professionals 

and hospital staff. the Lancet, 355(9203), 533-537. 

Weinberg, A. (2009). 27 The relationship between the psychological contract and emotional 

labour at work and the implications for psychological well-being and organizational 

functioning. Handbook of Managerial Behavior and Occupational Health, 397. 

Weinberg, A., Bond, F., Cooper, C., & Sutherland, V. J. (2010). Organizational stress 

management: A strategic approach. Palgrave Macmillan. 

 

 

 

  



328 

Kontakt: 

Ondrej Obediar, Júlia Halamová 

Institute of Applied Psychology 

Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava  

Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava, Slovakia 

E-mail: ondrej.obediar@gmail.com 

 

Funding: 

Writing this work was supported by the Vedecká grantová agentúra VEGA under Grant 

1/0578/15. 

 

 

  

mailto:ondrej.obediar@gmail.com


329 

MĚŘENÍ VZTAHU MEZI LEADEREM A NÁSLEDOVNÍKEM: 

PŘEKLAD A ADAPTACE DOTAZNÍKU LMX-7 DO ČEŠTINY 

 

MEASURING LEADER-MEMBER EXCHANGE: TRANSLATION AND 

ADAPTATION OF LMX-7 QUESTIONNAIRE INTO CZECH 

 

Jakub PROCHÁZKA, David JANKŮ, Martin VACULÍK 

 

Abstrakt: Studie popisuje proces překladu a adaptace dotazníku LMX-7 do češtiny a přináší 

důkazy o reliabilitě a validitě české verze dotazníku. LMX-7 měří konstrukt.“leader-member 

exchange“ vypovídající o kvalitě vztahu mezi leadery a následovníky. Anglický dotazník byl 

dvakrát nezávisle přeložen do češtiny, sjednocený překlad byl zpětně přeložen rodilou mluvčí 

do angličtiny a porovnán s anglickým originálem. Po šesti kognitivních rozhovorech byl 

dotazník upraven a následně prošel ještě dalšími pěti kognitivními rozhovory. Z těch vyplynulo, 

že jsou všechny otázky srozumitelné a respondenti o nich uvažují v souladu s teorií LMX. 

Výsledný dotazník byl administrován 811 česky mluvícím dospělým pracujícím v českých 

organizacích, kteří posuzovali vztah se svým leaderem. Analýzy prokázaly, že má český LMX-

7 vysokou vnitřní konzistenci, je jednodimenzionální a s vysokými faktorovými náboji u 

jednotlivých položek. Dotazník je metricky invariantní vzhledem k pohlaví leaderů, pohlaví a 

věku následovníků, délce vztahu mezi leadery a následovníky i vzhledem k velikosti týmu, 

které leadeři vedou. Konvergentní validita dotazníku byla podpořena silným vztahem mezi 

LMX změřeným českou verzí LMX-7 se závazkem následovníka vůči organizaci a 

s hodnocením efektivity leadera následovníkem. Česká verze LMX-7 se ukázala jako validní 

nástroj pro měření kvality vztahu mezi leaderem a jeho následovníky v česky mluvící populaci. 

Klíčová slova: teorie směny mezi leaderem a následovníkem; vůdcovství; adaptace dotazníku; 

psychometrická analýza 
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Abstract: The study describes the process of translating and adapting the LMX-7 questionnaire 

into Czech and provides evidence about the reliability and validity of the Czech version. LMX-

7 measures leader-member exchange which is connected to the quality of the relationship 

between leaders and followers. The English questionnaire was double translated into Czech, 

back-translated into English by a native speaker and compared to the original. Afterwards, the 

adjusted Czech version was piloted in 6 cognitive interviews, modified according to the 

reactions of respondents and piloted in other 5 cognitive interviews. All questions showed to be 

comprehensible and respondents answered them in accordance to the LMX theory. The final 

questionnaire was administrated to 811 Czech-speaking adults working for Czech 

organizations who assessed the relationship with their leaders. The analyses showed high 

internal consistency of Czech questionnaire, its unidimensional structure, and high factor 

loadings of all items. The questionnaire proved metric invariance across groups defined by 

leaders’ gender, followers’ age and gender, length of relationship between followers and 

leaders and the number of followers led by a leader. The convergent validity of the 

questionnaire was supported by the strong relationship between LMX measured by the Czech 

LMX-7 and both followers’ organizational commitment and their perception of leaders’ 

effectiveness. Czech LMX-7 showed to be a valid instrument for measuring the quality of the 

relationship between leaders and followers within the Czech-speaking population. 

Keywords: leader-member exchange; leadership; questionnaire adaptation; psychometric 

analysis 
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1. ÚVOD 

Tato studie se zabývá překladem a adaptací dotazníku měřícího kvalitu vztahu mezi leaderem 

a jeho následovníky. Nejznámější teorií zabývající se tímto vztahem a jednou z nejvlivnějších 

teorií leadershipu vůbec je teorie směny mezi leaderem a následovníkem (leader-member 

exchange theory, LMX) a to zejména díky své dobré schopnosti predikovat různé pro 

organizace žádoucí proměnné (Gooty & Yammarino, 2016). LMX teorie zkoumá transakce 

mezi leaderem a následovníkem a dle jejich kvality usuzuje na kvalitu vztahu. Leader podle 

této teorie neaplikuje stejnou míru leadershipu na všechny následovníky, ale s někým vytváří 

kvalitnější a s někým méně kvalitní vztahy. Kvalitnější vztah se vyznačuje vysokou mírou 

vzájemné důvěry, respektu a závazku a jeho aktéři získají větší přístup ke zdrojům a k podpoře 

od partnera (Graen a Uhl-Bien, 1995). Rozsáhlá metaanalýza autorů Martin, Guillaume, 

Thomas, Lee a Epitropaki (2016) ukázala slabé až středně silné vztahy mezi kvalitou vztahu 

leadera a následovníka měřenou nástroji vycházejícími z LMX teorie a subjektivně 

hodnoceným úkolovým i kontextuálním výkonem následovníků. Negativní slabý vztah nalezla 

s kontraproduktivním pracovním chováním a pozitivní slabý vztah s objektivními ukazateli 

výkonu. Přinesla také podporu pro předpokládanou kauzalitu vztahu (LMX → výkon) a pro 

důvěru, motivaci, pocit zmocnění (empowerment) a pracovní spokojenost jako mediátory vlivu 

LMX na výkon. Vedle pracovního výkonu patří pracovní spokojenost mezi nejčastěji 

zkoumané pozitivní důsledky kvalitního vztahu mezi leaderem a následovníky (např. Graen, 

Novak, & Sommerkamp, 1982, Lagace, 1990, Gerstner & Day, 1997, Pellegrini & Scandura 

2006). Kvalitní vztah mezi leaderem a následovníkem má pozitivní dopad i na další pracovní 

postoje, zejména na závazek vůči organizaci (např. Nystrom, 1990, Gerstner & Day, 1997, Bhal 

& Ansari, 2007). Velmi silný pozitivní vztah má LMX podle další metaanalýzy (Gerstner & 

Day, 1997) s hodnocením leadera jeho/jejími následovníky. 

LMX bývá často srovnávána s teorií transakčního a transformačního leadershipu, která také 

patří mezi vlivné teorie leadershipu a má podobné vztahy s pro organizace žádoucími 

proměnnými (více viz Prochazka & Vaculik, 2015). Podle Graena a Uhl-Bien (1995), hlavních 

protagonistů LMX, má LMX blízko jak k transakčnímu tak k transformačnímu leadershipu. 

Vysvětlují to tak, že v prvních nebo nerozvinutých fázích vztahu je vztah založen především na 

materiální a smluvní výměně, která je blíž pojetí transakčního leadershipu, zatímco u některých 

následovníků se tento vztah vyvine do vyšší a kvalitativně lepší úrovně, kde předmětem směny 

jsou již spíše sociální a psychologické benefity, což je podobné spíše transformačnímu 

leadershipu. Howell & Hall-Merenda (1999) nalezli pozitivní vztah mezi LMX a 

transformačním leadershipem (r = 0,53) a podmíněným odměňováním (r = 0,45), což je složka 

transakčního leadershipu spojená s materiálními smluvními směnami. Tyto korelace ukazují na 

silný vztah obou teorií, zároveň ale nejsou tak vysoké, abychom mohli mluvit o tom, že se obě 

teorie překrývají. Oba přístupy jsou užitečné a mohou se doplňovat. Zatímco transformační 

leadership funguje lépe v podmínkách fyzické blízkosti leadera a jeho následovníků, LMX není 

závislý na vzdálenosti leadera a následovníků a v podmínkách větší vzdálenosti predikuje 

výkon lépe než transformační leadership (Howell & Hall-Merenda, 1999). Z toho důvodu 

považujeme za užitečné kombinovat ve výzkumu leadershipu obě teorie. Zatímco pro měření 

transformačního leadershipu existuje validizovaná česká metoda (Prochazka, Vaculik, & 

Smutny, 2016), není nám známo, že by pro měření LMX existoval originální český dotazník 

nebo validizovaný překlad zahraniční metody. Proto jsme se souhlasem autorů adaptovali 

dotazník LMX-7 do češtiny (Graen & Uhl-Bien, 1995). LMX-7 jsme zvolili, protože je i přes 
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své stáří stále jedním z nejpopulárnějších nástrojů měřících LMX (např. Breevaart, Bakker, 

Demerouti & van den Heuvel, 2015, Delic, Kozarevic & Alic, 2017, Zhou & Jiang, 2015) a 

zejména kvůli jeho dobrým psychometrickým charakteristikám. Gerstner a Day (1997) dokonce 

uvádí, že má LMX-7 nejlepší psychometrické charakteristiky ze všech dotazníků LMX, které 

zkoumali ve své metaanalýze. 

Dotazník LMX-7 obsahuje 7 položek s různými formáty odpovědí, vždy je však na výběr 5 

položek seřazených od možnosti s nejméně intenzivní hodnotou (např. „Vůbec“) po možnost s 

nejvíce intenzivní hodnotou (např. „Plně“). Všechny položky bývají sčítány do jedné škály 

vypovídající o kvalitě vztahu mezi leaderem a následovníkem. Struktura LMX je tedy 

jednofaktorová, i když autoři teorie (Graen & Uhlbien, 1995) připouští, že v rámci LMX 

existuje několik vysoce korelujících dimenzí. Jednofaktorové řešení se dle explorační faktorové 

analýzy ukázalo jako nejlepší i u patrně nejčastěji používaného překladu metody, překladu do 

čínštiny. Také konfirmační faktorová analýza ukázala dobrý fit jednofaktorového čínského 

LMX-7 (χ2(14) = 40,02, RMSEA = 0,07, CFI = 0,97) (Liao, Liu and Loi, 2010). 

Sedmipoložkový dotazník LMX-7 je vnitřně konzistentní v případě, že jej vyplňují leadeři (α = 

0,78) i následovníci (α = 0,89) (Gerstner & Day, 1997) a při hodnocení vzájemného vztahu 

dosahují leadeři a následovníci středně slabé až středně silné shody (r = 0,30). Za 

problematickou bývá někdy označována první položka dotazníku (v českém překladu: „Máte 

zpětnou vazbu k tomu, jak Vás Váš leader bere a jak je spokojený s vaší prací?“). Bauer a Green 

(1996) upozorňují, že může být vnímaná jako dvouhlavá a navrhují její rozdělení. 

V rámci této studie jsme přeložili originální dotazník LMX-7 (Graen & Uhlbien, 1995). Využili 

jsme při tom doporučení Beatona, Bombadiera, Guillemina a Ferraze (2000) a použili metodu 

více překladů do češtiny, zpětného překladu do angličtiny a pilotáže s využitím kognitivních 

rozhovorů. Následně jsme získali data o kvalitě vztahu mezi leaderem a následovníkem od více 

než 800 lidí pracujících v České republice. Ta jsme využili pro psychometrickou analýzu 

adaptovaného dotazníku a získání důkazů o vnitřní konzistenci, faktorové a konvergentní 

validitě a o invarianci dotazníku napříč různými skupinami zaměstnanců. Cílem bylo zjistit, zda 

je adaptovaný dotazník vhodný pro použití v českých výzkumech zohledňujících kvalitu vztahu 

mezi leaderem a následovníky. 

2. METODA 

2.1. Adaptace dotazníku LMX-7 a ověření kvality překladu 

Nejprve dva ze spoluautorů přeložili každý zvlášť dotazník z angličtiny do češtiny, poté jsme 

překlady porovnali a vytvořili z nich finální verzi překladu. Tato verze byla následně poslána 

rodilé mluvčí z Velké Británie, která dotazník přeložila zpět do angličtiny. S rodilou mluvčí 

bylo poté konzultováno, zda-li, jak moc a v čem se liší původní verze dotazníku v angličtině a 

zpětně přeložená verze v angličtině. Rodilá mluvčí potvrdila, že rozdíly mezi těmito verzemi 

jsou minimální a nemají vliv na význam či pochopení položek, náš překlad do češtiny tedy 

můžeme považovat za adekvátní. 

Dále jsme dotazník otestovali dvěma koly kognitivních rozhovorů metodou think-aloud (Beatty 

& Willis, 2007) a následným doptáváním se na problémové položky. Prvního kola se účastnilo 

6 respondentů (všichni pracující, průměrný věk 43 let) a po úpravách provedených na základě 

jejich podnětů, následovalo druhé kolo, kterého se účastnilo dalších 5 respondentů (všichni 
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pracující, průměrný věk 39 let). Ve druhém kole byly položky pro respondenty srozumitelné a 

respondenti o nich uvažovali v souladu s teorií sociální směny mezi následovníkem a leaderem. 

Výsledná adaptovaná česká verze LMX-7 vypadá takto: 

1. Máte zpětnou vazbu k tomu, jak Vás Váš leader bere a jak je spokojený s vaší prací? 

Vzácně / Příležitostně / Někdy / Docela často / Velmi často 

2. Jak dobře Váš leader chápe Vaše pracovní problémy a potřeby? 

Vůbec / Trochu / Středně / Poměrně dost / Velice  

3. Dává Vám leader najevo, že vidí Váš potenciál? 

Vůbec / Trochu / Středně / Převážně ano / Plně 

4. Jaká je pravděpodobnost, že by Váš leader využil svůj vliv k tomu, aby Vám pomohl s 

řešením Vašich pracovních problémů? (posuzujte jeho/její připravenost pomoci, ne sílu jeho 

formálního postavení) 

   Žádná / Malá / Střední / Vysoká / Velmi vysoká 

5. Jaká je pravděpodobnost, že by Vás Váš leader vytáhl/a z maléru i za cenu toho, že ho/ji to 

bude něco stát? (opět posuzujte to, zda by Vám pomohl/a, ne to, jak silné je jeho/její formální 

postavení) 

   Žádná / Malá / Střední / Vysoká / Velmi vysoká 

6. Věřím svému leaderovi tak moc, že bych hájil/a a ospravedlňoval/a jeho/její rozhodnutí, 

pokud by to kvůli své nepřítomnosti nemohl/a dělat sám/a. 

Silně nesouhlasím / Nesouhlasím / Tak napůl / Souhlasím / Silně souhlasím 

7. Jak byste charakterizoval/a Váš pracovní vztah s Vaším leaderem? 

Silně neefektivní / Podprůměrně efektivní / Průměrně efektivní / Nadprůměrně efektivní / 

Vysoce efektivní 

2.2. Další metody sběru dat 

Pro posouzení konvergentní validity jsme zkoumali vztah LMX-7 se dvěma konstrukty, které 

dle předchozích výzkumů souvisí s kvalitou vztahu mezi leaderem a následovníkem. Dle 

metaanalýzy má LMX-7 souviset středně silně (průměrné r = 0,38) se závazkem vůči organizaci 

a velmi silně (průměrné r = 0,74) s hodnocením leadera podřízenými (Gerstner & Day, 1997). 

Závazek vůči organizaci jsme měřili pomocí Unidimensional Target-neutral Commitment 

Measure (Klein, Cooper, Molloy, & Swanson, 2014) s položkami vztaženými k organizaci, pro 

kterou respondent pracuje. Využili jsme český překlad dotazníku, který byl validován společně 

s tímto dotazníkem (Procházka, Příkazská, Cígler, Vaculík a Klein, 2018). Dotazník obsahuje 

4 položky s pětibodovou škálou (1 – 5), které jsou syceny jediným faktorem. 

Pro hodnocení leadera podřízenými jsme použili třípoložkový dotazník vnímané efektivity 

leadera, který sleduje tři složky efektivity leadera: efektivitu z hlediska výsledků týmové práce 

(„Dovedl/a náš tým k dobrému výsledku“), efektivitu procesu vedení („Náš tým pod jeho/jejím 

vedením pracuje efektivně.“) a efektivitu leadera jako osoby („Je úspěšnou/úspěšným 

vedoucí/m našeho týmu.“). Respondenti hodnotili efektivitu leadera na sedmibodové škále (1 

– 7). Dotazník jsme použili v předchozích studiích věnujících se leadershipu v českém prostředí 
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(např. Procházka, Vaculík, & Smutný, 2014; Procházka, Vaculík & Smutný, 2018, Vaculík, 

Procházka, & Smutný, 2014). 

2.3. Design výzkumu a vzorek 

Data o vztahu leadera a následovníků, závazku následovníků vůči organizaci a o vnímané 

efektivitě leadera jsme získávali elektronickým dotazníkem v rámci výzkumného projektu 

zaměřeného na pracovní alianci leaderů a následovníků. Oslovovali jsme dospělé pracující 

v České republice skrze placenou reklamu na Facebooku, umístěním odkazu na dotazník do 

skupin na Facebooku a webových diskusních fórech zaměřených na pracovní témata, šířením 

veřejné události na Facebooku a také zasíláním přímých emailů studentům kombinovaných 

studijních programů na Masarykově univerzitě. Respondentům jsme vysvětlili smysl výzkumu 

a jako odměnu jsme jim nabídli několik slevových kódů, které se zobrazily po vyplnění 

dotazníků a možnost zapojit se do soutěže o tři půlroční předplatné časopisu „Respekt“. 

Dotazník vyplnilo a odeslalo celkem 846 lidí. Z nich 12 nesplnilo podmínku práce na současné 

pozici po dobu alespoň dvou měsíců. Odpovědi těchto respondentů mohly být nespolehlivé 

kvůli krátké zkušenosti s hodnoceným leaderem, a proto jsme je nezařadili do analýz. Dalších 

14 respondentů jsme nezahrnuli do analýz, protože neodpověděli na všechny nebo většinu 

otázek. Předpokládali jsme, že respondenti nevyplnili dotazník pečlivě a dokončili jej jen proto, 

aby získali přístup ke slevovým kódům. V závěru dotazníku jsme se proto respondentů přímo 

zeptali, zda četli všechny položky a jak poctivě na ně odpovídali. Z analýz jsme vyřadili 4 

respondenty, kteří přiznali, že některé položky nečetli a přesto na ně odpověděli a dva 

respondenty, kteří na tuto otázku neodpověděli. Nakonec jsme vyřadili také 3 respondenty, u 

kterých jsme při kontrole datové matice objevili, že opakovaně odpovídali napříč dotazníky 

stejnou odpovědí, což svědčí o tom, že odpovědi jen automaticky naklikali. 

Výsledný vzorek čítal 811 respondentů, z nichž všichni byli dospělí a na své pozici pracovali 

minimálně dva měsíce pod stejným nadřízeným a jejich pracovní doba byla alespoň 20 hodin 

týdně. Ve vzorku převažovaly ženy (70 %). V průměru bylo respondentům 31 let (SD = 8.27). 

Ve vzorku byli spíše vzdělanější respondenti (59 % VŠ, 38 % s maturitou, 2 % výuční list, <1 

% základní vzdělání). Téměř tři čtvrtiny respondentů pracovaly na plný úvazek (73 %). 

3. VÝSLEDKY 

V tabulcea 1 jsou uvedeny popisné statistiky všech položek dotazníku LMX-7 a jejich 

standardizované faktorové náboje vyplývající z konfirmační faktorové analýzy. Průměr 

odpovědí respondentů na všechny položky byl blízko středu pětibodové škály, a vždy byl více 

než jednu směrodatnou odchylku od minimální (=1) i maximální (=5) možné hodnoty. 

Všechny položky měly vysoké faktorové náboje. 
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Tabulka 1.  

Popisné statistiky jednotlivých položek LMX-7 

  Ch Min Med Max M SD λ S.E. 

LMX1 1 1 3 4 2.886 1.081 0.585 0.029 

LMX2 2 1 3 5 3.095 1.229 0.860 0.012 

LMX3 2 1 3 5 2.974 1.366 0.777 0.018 

LMX4 2 1 3 5 3.269 1.227 0.849 0.012 

LMX5 2 1 3 5 2.901 1.244 0.783 0.017 

LMX6 1 1 3 5 3.206 1.281 0.830 0.017 

LMX7 1 1 3 5 3.142 0.997 0.840 0.012 

Poznámka. Ch = počet chybějících hodnot; λ = standardizovaný faktorový náboj, S.E. = standardní 

chyba. 

 

Pro posouzení faktorové validity jsme provedli konfirmační faktorovou analýzu v programu 

MPLUS 6.0 (Muthén & Muthén, 2011) s estimátorem MLR (maximum likelihood estimation  

with robust standard errors). Testovali jsme shodu dat s předpokládaným jednofaktorovým 

modelem (viz Tabulka 2). Konfirmační analýza ukázala ucházející shodu modelu s daty dle 

indikátoru CFI. Vyšší hodnota indikátoru RMSEA může být důsledkem malého počtu stupňů 

volnosti a není tedy spolehlivým ukazatelem špatného fitu modelu (Kenny, Kaniskan, & 

McCoach, 2015). Dle modifikačních indexů snižuje fit modelu tendence reziduálů některých 

položek korelovat mezi sebou. Zkorelované reziduály ukazují na to, že některé položky spolu 

souvisí i z jiného důvodu, než že patří do stejného faktoru. Nejsilnější zkorelované reziduály 

jsou u položek 1 a 3 (obě souvisí s tím, zda dává leader zpětnou vazbu), u položek 4 a 5 (obě 

se týkají předpokladu, že leader v případě potřeby následovníkovi pomůže) a u položek 5 a 6 

(obě vyjadřují důvěru v leadera). Pokud povolíme korelace reziduálů výše zmíněných položek 

(viz Obrázek 1), má model výborný fit (dle Hu & Bentler, 1999) (viz Tabulka 2).  

 

Tabulka 2.  

Výsledky konfirmační faktorové analýzy pro LMX-7 a measurement model 

    χ2 df p CFI TLI RMSEA [90%CI] SRMR 

L
M

X
 

nekorelované reziduály 181,622 14 <0,001 0,947 0,920 0,122 [,106, ,138] 0,035 

korelované reziduály1 27,670 11 0,004 0,995 0,990 0,043 [,203, ,064] 0,011 

  LMX+VEL+ZO1,2 187,468 71 <0,001 0,985 0,981 0,045 [,037, ,053] 0,033 

Poznámka. 1korelované reziduály mezi položkami LMX 1 a 3, 4 a 5, 5 a 6; 2measurement model 

s LMX, vnímanou efektivitou leadera a závazkem vůči organizaci. 
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Obrázek 1. Model s korelovanými reziduály tří dvojic položek Poznámka. V obrázku jsou 

uvedeny standardizované faktorové náboje. 

 

Pro posouzení reliability dotazníku LMX-7 jsme využili ukazatele Cronbachovo alfa a 

McDonaldovu omegu. Oba ukazují na vysokou vnitřní konzistenci dotazníku (viz Tabulka 3). 

Vyřazení položek 2-7 by vedlo ke snížení hodnot obou ukazatelů. Pouze vyřazení položky 1 by 

velmi mírně zvýšilo vnitřní konzistenci dotazníku (Δα = 0,003; Δω = 0,004). Položka 1 má 

zároveň nejslabší korelaci se zbytkem škály (r = 0,587). Ostatní položky korelují se zbytkem 

škály velmi silně s r ≥ 0,771. 

Pro posouzení konvergentní validity LMX-7 jsme zkoumali souvislost kvality vztahu mezi 

leaderem a následovníkem s vnímanou efektivitou leadera a se závazkem následovníka vůči 

organizaci. Vztahy jsme zkoumali v rámci modelu s latentními proměnnými. Model zahrnující 

kvalitu vztahu, vnímanou efektivitu leadera a závazek následovníka vůči organizaci ukázal 

dobrou shodu s daty (viz Tabulka 2, pozn. model zahrnuje zkorelované reziduály tří dvojic 

položek LMX-7). Kvalita vztahu mezi leaderem a následovníkem souvisela velmi silně 

s vnímanou efektivitou leadera a středně silně se závazkem následovníka vůči organizaci (viz 

korelační matice v Tabulce 3 a Obrázek 2). 

 

Tabulka 3. 

 Popisné statistiky proměnných a korelační matice 

 M SD LMX VEL ZO ω 

LMX: Kvalita vztahu 3,067 1,003 (0,924) 0,736 0,418 0,926 

VEL: Vnímaná efektivita leadera 4,503 1,764 0,811 (0,951) 0,370 0,952 

ZO: Závazek k organizaci 3,301 0,984 0,451 0,378 (0,908) 0,912 

Poznámky. M a SD jsou průměr a směrodatná odchylka součtových skórů; Nad diagonálou jsou uvedeny 

korelace součtových skórů, pod diagonálou standardizované korelační koeficienty latentních 

proměnných, všechny korelace jsou signifikantní (p < 0,001); na diagonále v závorce jsou uvedeny 

hodnoty Cronbachova α; ω je McDonaldova omega (ukazatel reliability). 
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Obrázek 2. Korelace mezi latentními proměnnými Poznámky. V obrázku jsou uvedeny 

standardizované koeficienty; ***p<0,001. 

 

Dále jsme testovali invarianci LMX-7 mezi hodnocenými leadery muži a ženami, následovníky 

muži a ženami, mladými a staršími následovníky (mladší 30 vs. 30 let a starší), následovníky 

spolupracujícími s leaderem krátkodobě (2 měsíce až 2 roky) a dlouhodobě (nad 2 roky) a mezi 

leadery malých (do 10 podřízených) a velkých skupin (11 a více podřízených). Při testování 

invariance jsme vycházeli z postupu popsaného Dimitrovem (2010). Vždy jsme nejprve 

vytvořili model předpokládající stejné faktorové náboje a stejné hodnoty průsečíků (intercepts) 

položek napříč oběma skupinami (viz model pro posouzení konfigurační invariance v Tabulce 

4). Následně jsme posoudili metrickou invarianci srovnáním tohoto modelu s modelem 

předpokládajícím různé faktorové náboje napříč skupinami. Poté jsme posoudili skalární 

invarianci srovnáním s modelem předpokládajícím různé faktorové náboje a různé hodnoty 

průsečíků položek ve srovnávaných skupinách. Modely jsme srovnávali s pomocí chí-kvadrát 

testu. Vzhledem k použití MLR estimátoru jsme korigovali hodnoty χ2 pomocí Satorra-Bentler 

korekce. Protože uvolnění faktorových nábojů nevedlo k signifikantnímu zlepšení žádného 

z modelů, můžeme konstatovat metrickou invarianci mezi všemi pěti dvojicemi skupin. 

Uvolnění průsečíků položek nevedlo k signifikantnímu zlepšení víceskupinového modelu 

s dělením skupin dle genderu leadera a dle věku respondenta. U těchto skupin můžeme 

konstatovat i skalární invarianci a tedy i silnou measurement invarianci. Pouze slabou 

measurement invarianci jsme nalezli s využitím chí-kvadrát testu u skupin rozdělených podle 

genderu respondentů, délky spolupráce a počtu podřízených. Reálně se ale modely pro muže a 

ženy, pro krátce a dlouho spolupracující leadery a následovníky a pro leadery malých a velkých 

skupin liší jen málo. Chí-kvadrát test je velmi citlivý při analýzách na velkém vzorku a jako 

signifikantní označuje i velmi malé rozdíly (Dimitrov, 2010). Ve všech srovnávaných modelech 

se CFI liší jen o 0,005 nebo méně. To je menší rozdíl než Cheungem and Rensvoldem (2002) 

uváděna hraniční hodnota 0,01 pro zamítnutí invariance. 
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Tabulka 4.  

Testy invariance napříč různými skupinami 

                  SBχ2 difference test 

   Model/test inv. χ2 df p CFI TLI RMSEA [90%CI] SRMR SBΔχ2 df p 

g
en

d
er

 

le
ad

er
a 

muži (N=446) 20,055 11 0,045 0,995 0,990 0,043 [,007, ,072] 0,014    

ženy (N=361) 16,330 11 0,129 0,996 0,993 0,037 [,000, ,072] 0,012    

konfigurační 36,387 23 0,038 0,996 0,992 0,038 [,009, ,060] 0,014    

metrický 41,000 30 0,087 0,997 0,995 0,030 [,000, ,051] 0,024 9,389 7 0,226 

skalární 48,235 36 0,084 0,996 0,995 0,029 [,000, ,049] 0,023 7,173 6 0,305 

g
en

d
er

 

re
sp

o
n
d

en
ta

 muži (N=242) 16,191 11 0,134 0,994 0,988 0,044 [,000, ,077] 0,018    

ženy (N=568) 21,155 11 0,032 0,996 0,992 0,040 [,012, ,066] 0,010    

konfigurační 38,875 23 0,021 0,995 0,991 0,041 [,016, ,063] 0,019    

metrický 46,949 30 0,025 0,995 0,993 0,037 [,013, ,057] 0,055 7,301 7 0,398 

skalární 61,087 36 0,006 0,992 0,991 0,041 [,022, ,059] 0,070 14,447 6 0,025 

v
ěk

 r
es

p
o
n

d
en

ta
 

pod 30 (N=408) 15,483 11 0,161 0,997 0,995 0,032 [,000, ,065] 0,013    

30+ (N=369) 20,883 11 0,035 0,993 0,987 0,049 [,013, ,081] 0,014    

konfigurační 46,331 23 0,003 0,992 0,986 0,051 [,029, ,072] 0,040    

metrický 59,696 30 0,001 0,990 0,986 0,050 [,031, ,069] 0,080 13,183 7 0,068 

skalární 65,920 36 0,002 0,990 0,988 0,046 [,028, ,064] 0,079 5,790 6 0,447 

d
él

k
a 

sp
o

lu
p

rá
ce

 

do 2 let (N=423) 10,399 11 0,495 1,000 1,001 0,000 [,000, ,049] 0,009    

nad 2 roky (N=387) 23,642 11 0,014 0,992 0,984 0,054 [,023, ,085] 0,014    

konfigurační 34,235 23 0,062 0,996 0,993 0,035 [,000, ,058] 0,013    

metrický 42,236 30 0,068 0,996 0,995 0,045 [,000, ,053] 0,030 7,461 7 0,383 

skalární 62,712 36 0,004 0,992 0,990 0,043 [,024, ,060] 0,041 21,256 6 0,002 

p
o

če
t 

p
o

d
ří

ze
n
ý

ch
 

do 10 lidí (N=404) 19,468 11 0,053 0,995 0,990 0,045 [,000, ,078] 0,013    

11 lidí a více (N=375) 20,546 11 0,038 0,994 0,988 0,046 [,011, ,077] 0,015    

konfigurační 44,677 23 0,005 0,993 0,987 0,049 [,027, ,071] 0,029    

metrický 56,823 30 0,002 0,991 0,988 0,048 [,028, ,067] 0,038 11,832 7 0,106 

skalární 78,339 36 < ,001 0,986 0,984 0,055 [,038, ,072] 0,061 21,965 6 0,001 

Poznámka.  SBΔχ2 je corrected Δχ2 s využitím Satorra-Bentler scaling correction; součet respondentů 

ve srovnávaných skupinách je menší než 811, protože někteří respondenti neodpověděli na otázku, 

podle které jsme skupiny rozdělovali. 

4. DISKUSE 

Studie přináší důkazy o srozumitelnosti, vnitřní konzistenci, faktorové a konvergentní validitě 

a o invarianci české adaptace dotazníku LMX-7 měřícího kvalitu vztahu mezi leaderem a 

následovníky. Data získaná sedmipoložkovým dotazníkem odpovídají velmi dobře 

jednofaktorovému teoretickému modelu v případě, že dovolíme reziduálům některých položek 

korelovat. Tři dvojice položek spolu souvisí i jinak než tím, že patří do stejného faktoru. Ve 

všech třech případech lze ze znění položek snadno odhalit, že se ptají na podobný projev kvality 

vztahu mezi leaderem a následovníky. To může snižovat kvalitu měření vztahu mezi leaderem 

a následovníky při používání součtových skórů. Některé části konstruktu jsou v dotazníku 

zdvojeny a silněji ovlivňují celkový skór. Pro výzkumné použití plné verze dotazníku proto 

doporučujeme používat strukturní modelování a zohlednit zkorelované reziduály v testovaných 

modelech. I vzhledem k velmi vysoké vnitřní konzistenci dotazníku by se také dalo pro budoucí 
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použití dotazníku zvážit vyřazení některé z podobných položek (např. položky 5, která má 

zkorelované reziduály se dvěma dalšími položkami). 

Všechny položky mají vysoké faktorové náboje. Nižší faktorový náboj než ostatní položky má 

první otázka (1. Máte zpětnou vazbu k tomu, jak Vás Váš leader bere a jak je spokojený s vaší 

prací?). Ta zároveň jako jediná nepřispívá k vysoké vnitřní konzistenci škály. Položce je 

vyčítáno, že se ptá na dvě věci, které spolu nutně nemusí souviset (Bauer & Green, 1996). Obě 

její části jsou si ale velmi blízké a souvisí teoreticky s vysokým LMX. Za možný důvod 

odlišnosti první položky považujeme spíše to, že se ptá na přítomnost zpětné vazby, nikoliv na 

její valenci. U ostatních položek vždy souvisí vysoké hodnocení s pozitivním vztahem mezi 

leaderem a následovníkem. U první položky může dát odpověď na horním okraji škály i 

respondent, který má sice častou zpětnou vazbu od svého leadera, ale tato zpětná vazba je 

negativní. Právě vysoké hodnoty u odpovědí respondentů, kteří vědí, jak je leader bere, a že je 

s nimi hodně nespokojený, mohou souviset s nižší korelací této položky se zbytkem škály. 

Zmíněná odlišnost první položky od zbytku škály není důsledkem překladu, stejné znění má i 

originální anglická položka, což se potvrdilo i při zpětném překladu dotazníku a při posouzení 

shody původního a adaptovaného dotazníku rodilou mluvčí. 

Důkaz o konvergentní validitě přináší nalezení vztahů LMX se závazkem následovníků vůči 

organizaci a s následovníky hodnocenou vnímanou efektivitou jejich leadera. Námi nalezené 

vztahy mají podobnou sílu jako vztahy nalezené v předchozí meta-analýze (Gerstner & Day, 

1997). Také v naší studii je vztah mezi LMX a závazkem k organizaci středně silný a vztah 

mezi LMX a hodnocením leadera velmi silný.  

O validitě a reliabilitě dotazníku LMX-7 by bylo vhodné přinést další důkazy nad rámec těch, 

které uvádíme v této studii. Hlavním omezením naší studie je, že se zaměřila jen na hodnocení 

vztahu leadera a následovníka ze strany následovníků. Nemohli jsme tedy posoudit validitu 

dotazníku administrovaného leaderům ani míru shody leaderů a následovníků, kteří hodnotí 

stejný vzájemný vztah. Tyto analýzy by bylo vhodné provést v dalších studiích, které budou 

zkoumat dyády leaderů a následovníků. Další omezení naší studie je spojeno se způsobem 

výběru výzkumného vzorku. Vzorek byl vybrán příležitostně a ve srovnání s populací českých 

zaměstnanců v něm bylo více žen, vzdělanějších, mladších a méně zkušených lidí. Díky velké 

velikosti vzorku jsme ale mohli posoudit ekvivalenci dotazníku pro různé skupiny. Z analýz 

vyplývá, že dotazník je invariantní napříč skupinami leaderů mužů a žen, následovníků mužů a 

žen, mezi mladými a staršími následovníky, mezi následovníky spolupracujícími s leaderem 

krátkodobě a dlouhodobě a mezi leadery malých a velkých skupin. Dotazník lze tedy používat 

u různých subpopulací českých zaměstnanců a srovnávat v nich s jeho pomocí kvalitu vztahu 

mezi leaderem a následovníky. Způsob výběru vzorku a složení vzorku neumožňují vycházet 

z dat získaných v rámci této studie pro tvorbu norem. 
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STAROSLTIVOSŤ O SEBA U ŽIEN V SÚVISLOSTI S NEGATÍVNYMI 

DÔSLEDKAMI POMÁHAJÚCEJ PRÁCE A PREŤAŽENÍM V RÁMCI 

RODINY 

 

WOMEN SELF-CARE IN RELATION TO THE NEGATIVE 

CONSEQUENCES OF HELPING WORK AND THE OVERLOAD 

WITHIN THE FAMILY 

 

Beáta RÁCZOVÁ 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku bolo preskúmať mieru negatívnych dôsledkov pracovného 

preťaženia (v podobe vyhorenia a stresu) žien pracujúcich v oblasti pomáhajúcich profesií 

vzhľadom k miere ich preťaženia v rámci rodiny. Zároveň bolo úlohou objasniť spôsob a mieru 

starostlivosti o seba u žien s duálnym rolovým preťažením. Výskum bol realizovaný na súbore 

146 žien pracujúcich na plný úväzok (M vek=39,4r., SD = 11,43), ktoré sa starajú aspoň o 

jedno dieťa (min. vek najmladšieho dieťaťa v rozmedzí 3-15 rokov). Respondentkám boli 

administrované štyri metodiky: Dotazník syndrómu vyhorenia (MBI-HSS, Maslach et al., 

2006), Škála vnímaného stresu (PSS-10, Cohen et al., 1983), Škála preťaženia v rámci rodiny 

a Dotazník vykonávanej starostlivosti o seba (VSS, Lovaš, Hricová, 2015). Výsledky 

korelačných analýz ukazujú, že s nárastom vnímaného preťaženia v rodine u žien stúpa aj miera 

vnímaného stresu a prežívania emocionálneho vyčerpania v práci. Následne bolo zistené, že so 

zvyšujúcou sa úrovňou starostlivosti o seba klesajú prejavy pracovného aj rodinného 

preťaženia. U žien s duálnym rolovým preťažením (N=38) dominuje psychologická pred 

zdravotnou a fyzickou starostlivosťou o seba. Výsledky štúdie naznačujú, že starostlivosť o seba 

môže zohrávať dôležitú úlohu pri znižovaní pocitu rolového preťaženia, ktorým sú ženy 

pracujúce v pomáhajúcich profesiách ohrozené. 

Kľúčové slová: ženy, pomáhajúce profesie, vyhorenie, vnímaný stres, rolové preťaženie  

Abstract: The aim of the research was to examine the level of the negative consequences of 

workload (burnout and stress) of women working in helping professions due to the extent of 

their overload within the family. The second aim of the study was to clarify the self-care of 

women suffering from dual role overload. 146 women (M=39,4 years, SD = 11.43) working 

full-time and taking care of at least one child (min. age of the youngest child was in the range 

of 3-15 years) participated in the research. Women completed four tools: the Maslach Burnout 

Inventory (Maslach et al., 2006), Perceived Stress Scale (Cohen et al., 1983), the scale of family 

overload, and Performed self-care questionnaire (Lovaš, Hricová, 2015). The results of 

correlation analysis indicate that the increase in perceived family overload in women also 

increases the level of stress and the experiencing of exhaustion at work. Subsequently it was 

found out that with the increasing level of self-care, there is a decline in workload and overload 

within the family. Psychological self-care dominates over health and physical self-care in 

women suffering from the dual role overload (N = 38). The findings suggest that self-care can 

play an important role in reducing the experiencing of dual role overload on women working 

in helping professions. 

Keywords: women, helping professions, burnout, perceived stress, role overload 
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1. ÚVOD 

Rodina a práca sú dve najdôležitejšie domény každodenného života mnohých žien. Konflikt 

týchto kľúčových sfér často spôsobuje nadmerná záťaž v práci i rodine, ktorá má negatívny 

vplyv na ich celkovú kvalitu života. Neustále prebiehajúce celospoločenské zmeny môžu vznik 

týchto konfliktov posilňovať (Fedáková, Stangl, & Veira, 2008; Fedáková, 2009). Téma 

preťaženia a hľadania rovnováhy medzi prácou a rodinou sa tak stala z hľadiska výskumu 

veľmi aktuálnou (napr. Győrffy, Dweik, & Girasek, 2016; Glynn, Maclean, Forte, & Cohen, 

2009). Medzi stresormi vyplývajúcim z práce a rodiny a subjektívnou pohodou zamestnaných 

žien bol významný negatívny vzťah potvrdený už v rámci starších výskumov (napr. Makowska, 

1995). Novšie štúdie (napr. Erlandsson & Eklund, 2003; Raskin, 2006) zdôrazňujú najmä 

nepriaznivý vplyv kombinácie množstva pracovných a rodinných povinností u žien. Negatívny 

vplyv interakcie medzi domácou a pracovnou záťažou bol potvrdený napríklad v štúdii Portela 

et al. (2013), v rámci ktorej autori sledovali najmä fyziologické ukazovatele preťaženia, 

konkrétne krvný tlak. Psychosociálne charakteristiky práce a rozmanitosť rol, ktoré ženy 

zastávajú boli sledované vo viacerých štúdiách (napr. Krantz & Ostergren, 2000; Krantz, 

Ostergren, 2001), a to najmä v záujme identifikácie dôležitých determinantov ich zdravotného 

stavu. Vystavenie duálnemu preťaženiu u žien sa v štúdii ukázalo ako mimoriadne rizikový 

faktor, najmä z dôvodu synergického efektu. Ten spôsobuje, že ženy vnímajú úroveň 

požiadaviek prameniacich z viacerých rolí ako nadlimitnú, čím vzniká potenciálne riziko 

rozvoja nerovnováhy, čo môže následne spôsobiť zhoršenie celkového zdravia (Krantz, 

Berntsson, & Lundberg, 2005). V porovnaní s mužmi,  ženy vykazujú v súvislosti s preťažením 

väčší počet zdravotných ťažkostí (Krantz, Ostergren, 2001) a angažovanie sa vo viacerých 

rolách je pre ne podľa niektorých zdrojov (Nordenmark, 2002) väčším zdrojom stresu než pre 

mužov. Preto práve ženy prežívajúce duálne rolové preťaženie možno považovať z hľadiska 

udržania duševného zdravia a subjektívnej pohody za rizikovú skupinu, naviac ak ide o ženy 

pracujúce v pomáhajúcich profesiách, podobne ako o tom uvažujú napr. Győrffy et al. (2016). 

Vyššie riziko vyhorenia a výskytu problémov s psychickým zdravím u žien pracujúcich 

v oblasti pomáhajúcich profesií bola preukázaná vo viacerých štúdiách, napr. v prípade 

ošetrovateliek poskytujúcich paliatívnu starostlivosť (Kuerer, Eberlein, & Pollock, et al., 2007), 

alebo lekárok, u ktorých konflikt medzi rodinou a prácou má mediačný vplyv na vzťah medzi 

preťažením a emocionálnym vyčerpaním (Ahmad, 2010). Jedno z vysvetlení sa opiera aj o 

názor (Dillaway & Paré, 2008), podľa ktorého ide výsledok pôsobenia spoločenských 

a kultúrnych očakávaní. Tie môžu viesť ženy k presvedčeniu, že ich primárnou úlohou je byť 

„opatrovateľkami“ detí, členov rodiny, klientov, pacientov, či celkovo rodinných a pracovných 

vzťahov. Snaha žien naplniť tieto vysoké očakávania môže viesť nielen k pocitu preťaženia v 

práci aj v rodine, ale aj k rozvoju syndrómu vyhorenia (Killian, 2008; Bastawrous, 2013; 

Győrffy et al., 2016). Naviac ak profesia, ktorú ženy vykonávajú patrí do sféry tzv. 

pomáhajúcich profesií, v ktorých sa násobí imperatív starostlivosti o iných, pričom otázka 

starostlivosti o seba, aj ako prevencie vzniku negatívnych dôsledkov pomáhania, býva 

opomínaná (Mesárošová a kol., 2017).  

Už samotné pomáhajúce profesie sú z hľadiska vzniku a rozvoja syndrómu vyhorenia 

považované za rizikové (Griner, 2013; Lourel & Gueguen, 2007; Pagnin et al. 2016). Jednou z 

príčin je práve podstata pomáhajúcej práce, ktorou je významná osobná angažovanosť a nízka 

miera návratnosti osobných investícií (Honzák, 2009). Nadmerné pracovné nároky bývajú 

dôvodom rastúceho stresu. Ak tento stres svojou intenzitou presiahne schopnosť jedinca 

vyrovnať sa s ním, stáva sa distresom. V prípade, že ide o dlhodobý stav môžeme hovoriť 

o chronickom psychosociálnom strese, ktorý je všeobecne prijímaným dôvodom rozvoja 

syndrómu vyhorenia (Maslach & Leiter, 2017). 
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Pri pohľade na pracovný trh z hľadiska rodového zastúpenia zistíme, že odvetvia pomáhajúcich 

profesií sú na Slovensku výrazne feminizované (Danielová & Lauko, 2015; Škoviera, 2015). 

Viac-rolovosť je u žien v našom výskumnom súbore reprezentovaná tak reálnou starostlivosťou 

o iných v rámci práce, ako aj starostlivosťou o rodinu a maloleté deti, čím sa vytvára priestor 

pre prežívanie duálneho preťaženia (Krantz et al. 2005; Honea et al.; 2008; Bastawrous, 2013). 

Jeden zo spôsobov ako kompenzovať, resp. predchádzať uvedeným negatívnym dôsledkom 

pomáhajúcej práce a zároveň preťaženiu v rámci rodiny je starostlivosť o seba (Honea et al., 

2008; Skovholt & Trotter-Mathison, 2016). Podstatou starostlivosti o seba je vedomá 

angažovanosť jedinca v aktivitách, ktoré mu umožňujú dosiahnuť, udržať, resp. prinavrátiť stav 

fyzickej a psychickej pohody (Lovaš, 2014). Podľa Moora et al. (2011) je najdôležitejšou 

úlohou starostlivosti o seba znižovať stres. Iné výskumy potvrdzujú, že vykonávanie aktivít 

v rôznych oblastiach starostlivosti o seba (fyzickej, psychologickej, pracovnej...) vedie 

u pomáhajúcich pracovníkov nielen k zníženiu stresu, ale aj vyhorenia (Cohen-Katz et. al., 

2005; Alkema et al., 2008; Griner, 2013), či k redukcii únavy z pomáhania (Kearney et al.,2009; 

Köverová, 2018b). Empirické dôkazy o existencii vzťahov medzi vyhorením a starostlivosťou 

o seba a zároveň o pozitívnom účinku týchto aktivít na subjektívnu pohodu ľudí pracujúcich vo 

sfére pomáhajúcich profesií, priniesol vo svojej štúdii Richards et al. (2010). Podľa autorov ide 

o aktivity, ktoré sa týkajú fyzickej, psychologickej, profesionálnej a duchovnej oblasti. 

Rovnako Barnett et al. (2007) vysvetľujú, že starostlivosť o seba zabraňuje, narúša a 

minimalizuje príznaky súvisiace nielen s vyhorením, ale aj iné následky pomáhania. Medzi 

aktivity starostlivosti o seba, ktorými môžu pomáhajúci profesionáli redukovať prejavy 

vyhorenie patria napr. schopnosť stanoviť si priority, vyhľadávanie sociálnej opory, časový 

manažment, schopnosť prehodnotiť situáciu, sebamonitorovanie, zníženie nadmerného 

zaťaženia napr. relaxáciou, či účasťou na činnostiach vedúcich k zníženiu stresu (Baruch, 

2004). 

V súlade s uvedenými teoretickými východiskami boli formulované aj ciele prezentovaného 

výskumu. Hlavným zámerom bolo preskúmať mieru pracovného preťaženia (sledovaného v 

podobe vyhorenia a stresu žien, Köverová, 2018a) a preťaženia v rámci rodiny u žien 

pracujúcich v oblasti pomáhajúcich profesií. Súčasne nás zaujímala súvislosť medzi pracovným 

preťažením a preťažením rodinnými povinnosťami a zároveň bolo našou snahou objasniť mieru 

a štruktúru starostlivosť o seba u žien v súvislosti s duálnym preťažením.  

2. METÓDA 

2.1.  Výskumný súbor 

Výskumu sa zúčastnilo 146 respondentiek vo veku od 27 do 49 rokov (M = 39,4; SD = 10,43). 

V rámci profesií boli zastúpené sociálne pracovníčky, opatrovateľky a zdravotné sestry. Dĺžka 

praxe sa pohybovala od 2 do 29 rokov (M = 10,01, SD = 9,05). Výber bol nenáhodný, lavínový. 

Kritériom výberu bola práca na plný úväzok, spolužitie s partnerom v jednej domácnosti a 

minimálne jedno dieťa vo veku 3-15 rokov, ktoré má respondentka v osobnej starostlivosti. 

Respondentky boli oslovené osobne i elektronicky. Z oslovených 173 respondentiek spĺňalo 

kritériá 146. 
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2.2. Výskumné nástroje 

V rámci výskumu boli využité nasledujúce nástroje:  

MBI – HSS - Maslachovej dotazník vyhorenia – HSS (Maslach, Jackson, & Leiter, 2006). 

Nástroj obsahuje 22 položiek, ktoré zisťujú mieru vyhorenia v zmysle emocionálneho 

vyčerpania (exhauscie, napr. "Moja práca ma citovo vyčerpáva."), depersonalizácie (napr. 

"Mám pocit, že s niektorými klientmi jednám ako s neosobnými vecami.") a zníženého 

osobného uspokojenia (reverzné skórovanie, napr. "Mám pocit, že prostredníctvom svojej práce 

pozitívne ovplyvňujem životy iných ľudí."). Respondenti na 7-bodovej škále (0 = nikdy; 6 = 

denne) uvádzajú, ako často zažívajú rôzne pocity súvisiace s pomáhajúcou prácou. Odhady 

vnútornej konzistencie (Cronbachova alfa) škál na našom súbore boli 0,878 (emocionálne 

vyčerpanie), 0,601 (depersonalizácia) a 0,768 (osobné uspokojenie). Pre vytvorenie slovenskej 

verzie dotazníka bola zakúpená licencia (Translation agreement number TA-673). Slovenská 

verzia bola vytvorená spätným prekladom a bola adaptovaná na populáciu pomáhajúcich 

pracovníkov (Ráczová et al., v príprave).  

PSS-10 - Škála vnímaného stresu (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983, slovenská adaptácia 

Ráczová, Hricová, & Lovašová, 2018) je zameraná na zhodnotenie miery vnímaného stresu 

respondentom v priebehu ostatného mesiaca na 5-bodovej škále Likertovho typu s verbálnymi 

kotvami 0 - nikdy až 4 - veľmi často. Pozostáva z desiatich všeobecne formulovaných položiek, 

pričom šesť z nich je formulovaných negatívne. Výška celkového skóre predstavuje mieru 

vnímaného stresu. Vnútorná konzistencia škály (Cronbachova alfa) dosiahla na výskumnom 

súbore hodnotu 0,878. 

VSS - Dotazník vykonávanej starostlivosti o seba (Lovaš & Hricová, 2015). Dotazník 

pozostáva z 21 položiek, ktoré sú zamerané na tri oblasti starostlivosti o seba: F1 psychologickú 

(napr. snaha o vytváranie pozitívnych sociálnych vzťahov a atmosféry v domácom a pracovnom 

prostredí, pozitívne myslenie); F2 zdravotnú (napr. dodržiavanie zásad zdravého životného 

štýlu, psychohygieny, návšteva lekára v prípade problémov, preventívne prehliadky) a F3 

fyzickú (mapujú fyzické zdravie, aktívne telesné cvičenie a životosprávu). Odpovede 

respondentky zaznamenávajú na 5-bodovej škále (1 - nikdy, 5 - vždy). Vyššie skóre ukazuje 

vyššie úrovne aktivít starostlivosti o seba v každom z troch faktorov. Vnútorná konzistencia 

(Cronbachova α) faktorov dotazníka odhadnutá pre faktor 1 0,834; faktor 2 0,723; faktor 3 

0,744.  

Škála preťaženia v rámci rodiny – tvorba škály bola inšpirovaná prácou Ištoňovej (2017). Škála 

pozostáva zo 4 položiek („Doma nedokážem nájsť silu a energiu na to, aby som robila všetko 

čo sa odo mňa očakáva. „V domácnosti musím robiť veci, na ktoré skutočne nemám čas a 

energiu.“, „Mám pocit, že doma robím veci narýchlo a možno menej pozorne, aby som všetko 

stihla.“, „Mám pocit, že domáce práce a starostlivosť o rodinu ma vyčerpávajú natoľko, že už 

nemám energiu, aby som sa venovala sebe.“). Respondentky odpovedajú na 5-bodovej 

likertovej škále (1-úplne nesúhlasím, 5-úplne súhlasím). Vnútorná konzistencia (Cronbachova 

α) dosiahla hodnotu 0,712.  
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2.3. Organizácia výskumu a analýza dát 

Zber dát bol realizovaný osobne i elektronicky, dotazníky boli administrované v tlačenej forme 

i elektronickej podobe. Účasť žien vo výskume bola dobrovoľná a anonymná. Dáta boli 

štatisticky spracované v programe IBM SPSS Statistics 20. Využité boli deskriptívne analýzy, 

korelačná analýza (Pearsonov korelačný koeficient) a neparametrické metódy (Man-Whitneyho 

U test).  

3. VÝSLEDKY 

Hlavným cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť mieru pracovného preťaženia -  v podobe 

syndrómu vyhorenia a vnímaného stresu - a zároveň preťaženia v rámci rodiny u vybranej 

skupiny žien pracujúcich v oblasti pomáhajúcich profesií. Výsledky deskriptívnej analýzy 

uvedené v Tabuľke 1 (vzhľadom k rozsahu jednotlivých použitých odpoveďových škál) 

naznačujú, že skúmaný súbor žien celkovo vykazuje iba priemernú úroveň emocionálneho 

vyčerpania, nízku úroveň depersonalizácie a vyššiu úroveň osobného uspokojenia s pracovným 

výkonom a kompetenciami. Respondentky zároveň pociťujú vyššiu úroveň vnímaného stresu a 

preťaženia rodinným povinnosťami. Ženy celkovo preferujú aktivity týkajúce sa 

psychologickej starostlivosti o seba pred aktivitami z oblasti starostlivosti o fyzickú kondíciu 

a o zdravie.  

 

Tab. 1  

Deskriptívne údaje (priemerné HS, štandardná odchýlka - SD, α koeficient vnútornej 

konzistencie škál) (n = 146) 

Merané premenné M SD Rozsah 

škály 

α 

MBI-exhauscia 3.36 0.68 1-7 0.878 

MBI-depersonalizácia 1.76 0.56 1-7 0.601 

MBI-osobné uspokojenie 4.49 0.94 1-7 0.768 

Vnímaný stres 3.62 0.81 1-5 0.878 

Preťaženie v rodine 3.98 0.75 1-5 0.812 

Fyzická starostlivosť o seba 3.04 0.83 1-5 0.744 

Zdravotná starostlivosť o seba 2.84 0.70 1-5 0.723 

Psychologická starostlivosť o seba 3.75 0.92 1-5 0.834 

 

Druhým zámerom bolo zistiť či existujú vzťahy medzi skúmanými premennými: mierou 

vyhorenia, stresu, preťažením rodinnými povinnosťami a oblasťami starostlivosti o seba. Na 

základe výsledkov zisťovania Pearsonovho korelačného koeficientu, ktoré sú uvedené 

v Tabuľke 2 môžeme konštatovať, že existujú slabé až stredne silné pozitívne vzťahy medzi 

emocionálnym vyčerpaním, vnímaným stresom a preťažením v rámci rodiny. Slabý, ale 

signifikantný negatívny vzťah sa ukázal medzi osobným uspokojením a preťažením v rodine.  
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Tab. 2  

Výsledky korelačných analýz (*p≤0.05) 

Skúmané premenné EE DE OU VS Preťaženie v 

rodine 

VSS - 

psychologická 

-0.36* -0.05 0.41* -0.55* -0.55* 

VSS- zdravie -0.38* -0.05 0.32* -0.42* -0.41* 

VSS – fyzická -0.29* -0,18 0.05 -0.19 -0.29* 

Vnímaný stres 0.55* 0.44* -0.61* - 0.35* 

Preťaženie v rodine 0.33* 0.05 -0.19* 0.35* - 

VSS – vykonávaná starostlivosť o seba, EE – emocionálne vyčerpanie, DE – depersonalizácia, OU – osobné 

uspokojenie, VS – vnímaný stres 

 

Zároveň sa preukázali slabé až stredne silné signifikantné negatívne vzťahy medzi všetkými 

zložkami starostlivosti o seba a emocionálnym vyčerpaním a preťažením v rodine a stredne 

silné pozitívne vzťahy medzi psychologickou a zdravotnou starostlivosťou o seba a osobným 

uspokojením s pracovným výkonom a kompetenciami. Vzťah jednotlivých premenných k 

depersonalizácii sa až na jeden prípad (stredne silná pozitívny vzťah s vnímaným stresom) 

nepreukázal. 

Posledným, ale najdôležitejším cieľom výskumu bolo objasniť mieru a štruktúru starostlivosti 

o seba u žien s duálnym preťažením. Duálne rolové preťaženie bolo v našom výskume určené 

selekciou žien, ktoré skórovali nad priemerom skupiny v troch premenných: v emocionálnom 

vyčerpaní (ako najdôležitejšej zložke syndrómu vyhorenia), v rámci vnímaného stresu 

a súčasne vykazovali nadpriemerné skóre v preťažení v rámci rodiny. Túto skupinu tvorilo z 

celkového počtu 146 respondentiek 38 žien, čo je 26,3%. Kontrolnú skupinu tvorilo 32 žien (z 

celkového počtu tvorili 21,9%), ktoré naopak vykazovali podpriemernú úroveň preťaženia v 

práci (konkrétne v emocionálnom vyčerpaní a vnímanom strese) aj v rodine. S extrémnymi 

skupinami sme nepracovali z dôvody nadmernej straty údajov. Napriek tomu, bola početnosť 

v skupinách nízka, čo viedlo k rozhodnutiu použiť neparametrické štatistické postupy, 

konkrétne Mann-Whitneyho test, ktorý porovnáva poradie hodnôt.  

Výsledky uvádzame v Tabuľke 3. Pre lepšiu orientáciu uvádzame priemerné HS a nie 

priemerné poradie. 
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Tab. 3  

Výsledky porovnania žien „s“ (N = 38) a „bez“ (N = 32) duálneho rolového preťaženia 

(rozsah škály 1-5, *p≤0.05) 

Skúmané premenné Skupina žien 

vzhľadom k 

preťaženiu 

M SD P 

Mann-

Whitney U 

test 

VSS - psychologická vyššia miera 2.73 0.76 0.023* 

nižšia miera 3.62 0.56 

VSS - zdravie vyššia miera 1.74 0.88 0.014* 

nižšia miera 2.42 0.71 

VSS – fyzická vyššia miera 2.13 0.56 0.004* 

nižšia miera 2.87 0.41 

VSS- vykonávaná starostlivosť o seba 

 

Ženy s vyššou mierou preťaženia sa v porovnaní s menej preťaženými, významne odlišovali 

najmä v miere vykonávania aktivít v oblasti psychologickej starostlivosti o seba 

a v starostlivosti o fyzickú kondíciu. V oblasti starostlivosti o seba v situácii ohrozenia zdravia 

sa rozdiely nepotvrdili. Môžeme konštatovať, že ženy, ktoré pociťujú väčšie preťaženie v práci 

aj v rodine významne menej často vykonávajú aktivity týkajúce sa psychologickej starostlivosti 

o seba (ide napr. o aktivity týkajúce sa interpersonálnych vzťahov, vytvárania priaznivej 

atmosféry v práci, snaha o dobré vzťahy ku kolegom, k blízkym, potláčanie čiernych 

myšlienok). Zároveň sa signifikantne menej angažujú v aktivitách súvisiacich s podporou 

fyzickej kondície a životosprávy v porovnaní so ženami, ktoré duálne rolové preťaženie 

pociťujú menej.  

4. DISKUSIA A ZÁVER 

V poslednom období bol zaznamenaný značný nárast pracovného zaťaženia a negatívnych 

dôsledkov práce najmä v sociálnom a zdravotníckom rezorte (Győrffy et al., 2016; Tabaková 

et al. 2011). Situácia žien pracujúcich (nielen) v týchto oblastiach, je z hľadiska prežívania 

záťaže špecifická. V pozadí zvyšujúceho sa pocitu preťaženia žien možno nájsť vysoké nároky 

v práci i rodine, konflikt rolí, vysoké očakávania, samotné potreby žien, nespokojnosť s 

kvalitou napĺňania rolí a iné (Fedáková et al., 2008; Paulík, 2006; Pearson, 2008). Naviac, 

hlavným poslaním pomáhajúcich profesií je starostlivosť o druhých. Na čo sa však často zabúda 

je fakt, že jednou zo základných podmienok toho, aby bol jedinec schopný pomáhať iným, je 

potreba starať sa o vlastné psychické a fyzické zdravie (Wise, Hersh, & Gibson, 2012; Hricová, 

2018). V týchto súvislostiach boli stanovené aj hlavné zámery realizovaného výskumu.  

V úvode bolo snahou preskúmať mieru pracovnej záťaže (konkrétne v podobe vyhorenia a 

stresu) a preťaženia v rodine u žien pracujúcich v rámci pomáhajúcich profesií a odhaliť 

súvislosti medzi týmito premennými. Výsledky deskriptívnej analýzy ukazujú, že oslovené 

ženy prežívajú - z hľadiska jednotlivých zložiek syndrómu vyhorenia - priemernú úroveň 
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emocionálneho vyčerpania, nízku mieru depersonalizácie a skôr vyššiu úroveň spokojnosti 

s pracovným výkonom, čo je vcelku pozitívne zistenie. Avšak zároveň ženy vnímajú u seba 

vyššiu úroveň stresu a preťaženia v rámci rodiny, čo korešponduje napríklad so zisteniami 

Pavalka a Woodburyho (2000).  

Ukázalo sa tiež, že ženy v našom súbore celkovo preferujú psychologickú starostlivosť o seba 

pred starostlivosťou o zdravý životný štýl a fyzickú kondíciu a aktivitami realizovanými 

v situáciách ohrozenia zdravia. Preferencia starostlivosti o interpersonálne vzťahy, aktivity 

súvisiace s osobným rastom a emocionálnou kontrolou (psychologická sféra starostlivosti 

o seba) sa ukázala aj u psychológov a psychologičiek vo výskume Hricovej (2018). Tieto 

zistenia korešpondujú aj s informáciou, že ženy častejšie sledujú ciele podporujúce ich 

sebarozvoj (Nurmi, 1992).  

V prípade odhaľovania vzťahov medzi skúmanými premennými výsledky korelačných analýz 

potvrdili, že s narastajúcim pocitom preťaženia v rodine u žien stúpa aj miera prežívania 

vnímaného stresu a emocionálneho vyčerpania v práci a naopak. Rovnako napr. Ahmad (2010) 

vo svojom výskume realizovanom na ženách pracujúcich v zdravotníctve zistil, že pocit 

rolového preťaženia súvisí s väčším emočným vyčerpaním a konfliktom medzi prácou a 

rodinou.  

Zaujímavé výsledky sa ukázali aj v prípade zisťovania vzťahov medzi jednotlivými zložkami 

starostlivosti o seba a signálmi preťaženia v práci a rodine. Medzi psychologickou 

starostlivosťou o seba a emocionálnym vyčerpaním, vnímaným stresom a pocitom preťaženia 

v rodine boli identifikované signifikantné stredne silné negatívne vzťahy a naopak stredne silný 

signifikantný a pozitívny vzťah sa potvrdil k osobnej spokojnosti s pracovným výkonom. 

Vzhľadom ku korelačnému charakteru výskumu môžeme hovoriť o dvoch interpretačných 

líniách. So zvyšujúcou sa psychologickou starostlivosťou o seba klesajú prejavy 

emocionálneho vyčerpania a preťaženia v rodine, ale aj naopak s narastajúcim pocitom 

preťaženia v práci a rodine stúpa potreba psychologickej starostlivosti o seba. Podobné 

výsledky v rámci práce získala na súbore sociálnych pracovníčok Mesárošová (2018a). Bolo 

zistené, že so zvyšovaním miery starostlivosti o seba v psychologickej oblasti dochádza 

k znižovaniu negatívnych javov súvisiacich s prácou. Význam psychologickej starostlivosti 

o seba vo vzťahu k znižovaniu únavy z pomáhania potvrdili aj výsledky výskumu Köverovej 

(2018b). Podobný charakter vzťahov sa u žien preukázal aj v prípade starostlivosti o zdravie. 

So zvyšujúcou sa úrovňou starostlivosti v prípade ohrozenia zdravia klesajú prejavy tak 

pracovného (emocionálneho vyčerpania a stresu), ako aj rodinného preťaženia a mierne stúpa 

osobná spokojnosť s pracovným výkonom a kompetenciami a vice versa. Výsledky už 

spomínaných výskumov realizovaných Köverovou (2018b) a Mesárošovou (2018b) tento 

vzťah potvrdzujú.  

V prípade fyzickej starostlivosti o seba sa preukázali len slabé vzťahy k preťaženiu v práci 

a rodine. Jedno z možných vysvetlení sa črtá aj v súvislosti s charakterom práce. Pracovné 

pozície oslovených žien sú samé o sebe fyzicky veľmi náročné (opatrovanie a ošetrovanie 

klientov/pacientov, rehabilitácia a pod.) a v kombinácii s mnohými rodinnými povinnosťami 

nemenej náročnými na fyzickú kondíciu je len málo pravdepodobné, že ženy budú pociťovať 

potrebu a úľavu pri ďalších fyzických aktivitách spojených so starostlivosťou o seba.  

Kľúčovým zámerom štúdie však bolo porovnať mieru a štruktúru starostlivosti o seba u žien 

prežívajúcich duálne rolové preťaženie so ženami, ktoré toto preťaženie nepociťujú. Našim 
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východiskom bolo presvedčenie, že pre udržanie psychického a fyzického zdravia a prevencii 

ochorení súvisiacich so stresom je potrebné brať do úvahy vzájomnú súčinnosť nárokov 

pracovného a osobného života (Krantz et al., 2005). Zistili sme, že približne 26% z celkového 

počtu nami skúmaných žien pociťovalo nároky vyplývajúce z práce a zároveň domáceho 

prostredia ako nadlimitné. Ženy, ktoré pociťovali preťaženie v práci (konkrétne vyššiu mieru 

emočného vyčerpania a vnímaného stresu) aj v rodine sa o seba v porovnaní s kontrolnou 

skupinou žien s nižšou mierou prežívania duálnej záťaže, významne menej starajú, a to vo 

všetkých troch skúmaných sférach - psychologickej, fyzickej aj zdravotnej. Negatívny vzťah 

medzi psychickou pracovnou záťažou a vykonávaním aktivít z oblasti starostlivosti o seba bol 

preukázaný aj vo výskume Mesárošovej (2018b). Preventívne účinky aktivít starostlivosti 

o seba voči prežívaniu vyhorenia a nadmerného stresu boli potvrdené vo viacerých 

zahraničných štúdiách (napr. Alkema et al., 2008; Griner, 2013; Jones, 2005). Z hľadiska 

aplikácie poznatkov pre prax sa domnievame, že práve zvyšovanie kompetencií v oblasti 

starostlivosti o seba (napr. rozšírenie informácií a zručností v spôsoboch starostlivosti o seba, 

podpora sebaregulácie a sebaúčinnosti v tejto oblasti...) je jednou z ciest ako pomôcť znížiť 

dôsledky duálneho preťaženia v práci a rodine. Výsledky napovedajú o pôsobení rôznych typov 

starostlivosti o seba na množstvo a podobu negatívnych dôsledkov preťaženia, čo by mohlo 

v praxi viesť k cielenejšej a efektívnejšej prevencii napr. vyhorenia.  

Z hľadiska ďalšieho smerovania výskumu považujeme za dôležité, aby sa venovala väčšia 

pozornosť skúmaniu podmienok v oblasti práce a rodiny, ktoré u žien vyvolávajú pocit 

preťaženia a konflikt medzi rolami. Hlbšie pochopenie pracovného a rodinného života si 

vyžaduje nazerať na problematiku z viacerých perspektív, ako napr. z pohľadu pracovného 

prostredia, miery pracovného stresu a pracovných požiadaviek, počtu pracovných hodín, 

spokojnosti s prácou, podpory rodiny, celkovej kvality života a duševného zdravia. 

Longitudinálne skúmanie by súčasne pomohlo lepšie porozumieť meniacemu sa charakteru 

pracovných rolí v čase a zistiť, ako sa štádia rodinného životného cyklu (napr. narodenie 

dieťaťa a starostlivosť o dieťa) dotýkajú pracovných a rodinných záujmov. Za limity 

prezentovanej štúdie považujeme skutočnosť, že súbor tvorili iba ženy, čo obmedzilo možnosti 

porovnania. Ďalším obmedzením je sebaposudzovací charakter použitých metodík, čo mohlo 

výsledky do určitej miery skresliť. Výber respondentiek bol zámerne orientovaný na 

pomáhajúce práce, ale rozšírením súboru o ďalšie profesie by bolo možné zvýšiť mieru externej 

validity. Internú validitu by sme v budúcnosti mohli podporiť použitím iných metodík 

a prepojením kvantitatívnych a kvalitatívnych metód vo výskume. Ako perspektívne pre ďalší 

výskum sa javí porovnanie miery preťaženia u mužov a u žien a zahrnutie aj iných typov 

profesií. Rovnako tak považujeme za zaujímavé overenie benefitov či podporných faktorov 

v prípade preťaženia. 
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JOB CRAFTING, PRACOVNÁ ANGAŽOVANOSŤ, VYHORENIE 
 

JOB CRAFTING, WORK ENGAGEMENT, BURNOUT 
 

Eva ROŠKOVÁ, Lucia FARAGOVÁ 

 

Abstrakt: Job crafting reprezentuje aktivity zamestnanca, ktorými môže meniť vzťahové, fyzické 

a kognitívne hranice pracovných podmienok tak, aby sa v práci cítil lepšie. Vychádzajúc 

z modelu JD-R (Job Demands – Resources) cieľom štúdie bolo overiť existenciu súvislostí 

medzi pracovnými zdrojmi, pracovnými nárokmi, pracovnou angažovanosťou a vyhorením. 

Proaktívne zaobchádzanie s pracovnými zdrojmi aj s pracovnými nárokmi s cieľom hľadania 

rovnováhy medzi nimi odkazuje na koncept job craftingu.  Výberový súbor tvorilo 178 

zamestnaných respondentov vo veku od 20 do 58 rokov. Zistili sme štatisticky významné 

pozitívne súvislosti medzi pracovnými zdrojmi a pracovnou angažovanosťou a taktiež medzi 

pracovnými nárokmi a pracovnou angažovanosťou. Predpokladaný negatívny súvis medzi 

pracovnými zdrojmi a vyhorením nebol preukázaný. Skupina manažérov dosiahla významne 

vyššie skóre v úrovni Job craftingu v porovnaní s nemanažérmi.  

Kľúčové slová: Job crafting, JD-R model, angažovanosť, vyhorenie 
 

Abstract: Job crafting represents the actions by which people change relational, physical 

a cognitive boundaries to feel better at work. Based on the Job Demands-Resources (JD-R) 

model, the study aimed to verify the existence of links between job resources, job demands, 

work engagement and burnout. Proactive handling of job resources and job demands to find a 

balance between them refers to the concept of job crafting. The sample consisted of 178 

employed respondents aged 20 to 58. We have found a statistically significant positive link 

between job resources and work engagement, as well as between job demands and work 

engagement. The supposed negative relationship between job resources and burnout has not 

been confirmed. The group of managers achieved a significantly higher score at the level of 

Job crafting compared to non-managers.  

Keywords: Job crafting, JD-R model, engagement, burnout 
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1. ÚVOD 

Redizajn, zmena charakteristík pracovného miesta je zvyčajne vnímaný ako „top-down“ 

proces, v rámci ktorého manažment, nadriadení zamestnancov rozhodujú o tom, ako bude práca 

jednotlivca vyzerať. V posledných rokoch sa objavuje nový pohľad na redizajn pracovného 

miesta, tzv. job crafting, ktorý Tims a Bakker (2010) popisujú, ako proces, v rámci ktorého si 

jednotlivec prijatý na určitú pracovnú pozíciu prispôsobuje svoju prácu a jej podmienky tak, 

aby lepšie vyhovovala jeho schopnostiam a preferenciám.   

Wrzesniewski a Dutton (2001) definujú job crafting ako „fyzické a kognitívne zmeny, ktoré 

jednotlivci robia v úlohách a vzťahoch v rámci svojej práce“ (s. 179), pričom tieto zmeny 

zamestnanci iniciujú a vykonávajú „zospodu“ (bottom – up) a nie „zvrchu“ (top – down). Job 

crafting sa môže realizovať v troch formách: crafting pracovných úloh, vzťahový crafting 

a kognitívny crafting. Berg, Dutton a Wrzesniewski (2013) popisujú tieto formy nasledovne: 

Crafting pracovných úloh sa týka zmeny súboru formálne predpísaných povinností – pridaním 

alebo zrušením úloh, zmenou charakteru úloh alebo zmenou toho, koľko času, energie 

a pozornosti jednotlivec venuje rôznym úlohám. Zamestnanec si do každodennej rutiny pridáva 

úlohy, ktoré považuje za zmysluplné a zároveň mení úlohy, v ktorých zmysel nevidí (napr. 

servisný technik, ktorý pomáha svojim kolegom v oblasti IT, aj keď to nepatrí do jeho náplne 

práce).   

Vzťahový crafting zahŕňa zmenu toho, ako, kedy alebo s kým jednotlivci spolupracujú pri 

vykonávaní ich práce. Hovorí jednak o kvalite, ale aj o množstve interakcií s ostatnými 

spolupracovníkmi (napr. softvérový inžinier vytvárajúci spoločný vzťah s marketingovým 

analytikom).  

Kognitívny crafting, sa týka zmeny kognitívneho nastavenia alebo zmeny spôsobu vnímania 

pracovných úloh a vzťahov na pracovisku (napr. kuchár v reštaurácii pozerajúci sa na svoju 

prácu ako na umenie, nielen ako na prípravu jedla). Zmena vo vnímaní svojej práce môže 

zásadne ovplyvniť to, akým spôsobom jednotlivci vykonávajú svoju prácu.  

Hoci sa modely job craftingu mierne odlišujú, väčšina z nich vysvetľuje a popisuje job crafting 

v rámci troch fáz: motivácia – techniky – výsledky (obr.1). Prvá fáza hovorí o tom, že 

zamestnanci sú motivovaní vykonávať zmeny v ich práci (job crafting) na základe jedného 

alebo viacerých faktorov, napr. potreba kontroly nad prácou, potreba zmysluplných interakcií. 

Druhá fáza sa týka identifikácie dostupných možností alebo techník, ktoré zamestnanci pri job 

craftingu využívajú, napr. rozširovanie pracovnej náplne, zmena presvedčení o práci. Tretia 

popisuje samotné výsledky job craftingu, napr. zmena vnímania zmysluplnosti práce 

a pracovnej identity (Berg, Dutton, & Wrzesniewski, 2008).  
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Obrázok 1: Zhrnutie výskumných zistení v oblasti job craftingu (Berg, Dutton, & Wrzesniewski, 2008) 

Motivácia zamestnanca, či bude alebo nebude vykonávať job crafting (okrem faktorov 

uvedených na obr. 1) závisí aj od ďalších skutočností, napríklad od vnímaného súladu človek – 

práca (person - job fit), pričom je dôležité reflektovať dva aspekty tohto súladu; zhoda medzi 

individuálnymi znalosťami, zručnosťami a schopnosťami na jednej strane a pracovnými 

požiadavkami na strane druhej (Cable, Judge 1996; Lauver, Kristof- Brown 2001; podľa: Tims, 

Bakker, 2010) a tiež zhoda medzi potrebami a túžbami jednotlivca a tým, čo mu poskytuje 

zamestnanie (Cable, DeRue, 2002; podľa: Tims, Bakker, 2010). Ak sú všetky faktory 

v rovnováhe, tak má zamestnanec dobrú skúsenosť so „súladom“ s pracovnou pozíciou. Ak 

však v rovnováhe nie sú, nastáva nerovnováha, nesúlad (misfit) a disharmónia. To následne 

môže viesť k job craftingu, ktorý pomôže korigovať tento vzťah (Tims, Bakker, 2010). 

Wrzesniewski a Dutton (2001) uvádzajú, že jedným z predpokladov pre job crafting je aj 

pracovná autonómia, možnosť rozhodovať sám o sebe a o tom, ako robiť svoju prácu. Ďalej aj 

nezávislosť úloh, teda nepotrebnosť spolupráce s ostatnými na dokončení úlohy.   

Definícia job craftingu podľa Wrzesniewski a Dutton (2001) zahŕňa len zmeny v rámci 

špecifických pracovných úloh, kognícií a vzťahov na pracovisku. Ďalšie štúdie dokumentujú, 

že job crafting sa môže uskutočňovať aj v podobe hľadania pracovných výziev (Petrou, 

Demerouti, & Schaufeli, 2015) a rozvoja vlastných zručností (Lyons, 2008). Tims, Bakker 
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a Derks (2012) v tejto súvislosti uvádzajú, že definícia job craftingu by mala zahŕňať všetky 

relevantné pracovné charakteristiky, ktoré môžu zamestnanci proaktívne meniť. Preto navrhli 

konceptualizovať job crafting v súlade s job demands-resources (JD-R) modelom. 

Východiskovým predpokladom JD-R modelu je, že bez ohľadu na typ vykonávanej práce, 

môžeme pracovné charakteristiky rozdeliť do dvoch skupín: pracovné zdroje a pracovné nároky 

(Bakker, Demerouti, 2007).  

Pracovné zdroje predstavujú „psychologické, fyzické, sociálne a organizačné aspekty práce, 

ktoré pomáhajú dosahovať pracovné ciele, znižujú efekt pracovných požiadaviek, stimulujú 

vzdelávanie a osobný rozvoj“ (Schaufeli, Bakker, 2004a, s. 296). Medzi pracovné zdroje 

môžeme zaradiť sociálnu podporu, príležitosť k ďalšiemu vzdelávaniu, kontrolu nad prácou 

alebo spätnú väzbu týkajúcu sa výkonnosti (Bakker, Demerouti, 2007). Tieto zdroje 

zamestnancov motivujú a vyvolávajú u nich pozitívne správanie, postoje a well-being, čo 

následne vedie k pozitívnym organizačným výstupom, k organizačnému záväzku, k pracovnej 

angažovanosti alebo k vyššiemu pracovnému výkonu (Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 

2008). Pracovné zdroje majú teda vnútorný aj vonkajší motivačný potenciál (Bakker, 

Demerouti, 2007). 

Druhou skupinou pracovných charakteristík sú pracovné nároky, ktoré sú charakterizované ako 

„všetky psychologické, fyzické, sociálne a organizačné aspekty práce, ktoré od zamestnanca 

vyžadujú nepretržité psychologické alebo fyzické úsilie“ (Bakker, Demerouti, 2007, s. 312). 

Príkladom pracovných nárokov môže byť nepriaznivé pracovné prostredie, nejednoznačnosť 

úloh, pracovná záťaž alebo časový tlak. Hoci je väčšina pracovných nárokov stresujúca, 

niektoré z nich vedú aj k pozitívnym výsledkom, napr. v prípade nudnej práce zamestnanec sám 

vyhľadáva náročnejšie pracovné úlohy a ciele (Crawford, LePine, & Rich, 2010).  

V kontexte modelu JD-R sa job crafting týka hľadania rovnováhy medzi pracovnými zdrojmi 

a pracovnými nárokmi. Tims, Bakker a Derks (2012) v tejto súvislosti kategorizujú štyri 

základné dimenzie job craftingu: zvyšujúce štrukturálne pracovné zdroje; zvyšujúce sociálne 

pracovné zdroje;  zvyšujúce vyzývajúce pracovné nároky; znižujúce obmedzujúce pracovné 

nároky. 

 Štrukturálne pracovné zdroje sa týkajú dizajnu práce vrátane zodpovednosti a poznatkov, ktoré 

zamestnanec má o svojej práci (napr. možnosť kontroly nad prácou, rozmanitosť zdrojov alebo 

autonómia). Zvyšovaním týchto zdrojov sa zamestnanec snaží získať väčšiu zodpovednosť alebo 

vedomosti o práci a vytvoriť si tak pracovné prostredie plné výziev (Bakker, Tims, & Derks, 2012). 

Väčšiu zodpovednosť môžu zamestnanci dosiahnuť pomocou zvýšenia pracovnej autonómie a získanie 

väčšieho množstva vedomostí o svojej práci dosiahnu svojím osobným rozvojom (Tims, Bakker, 

& Derks, 2012). 

 Sociálne pracovné zdroje sú všetky zdroje, ktoré ovplyvňujú sociálne aspekty práce (napr. 

koučing zo strany nadriadeného, spätná väzba alebo sociálna podpora). Zvyšovaním sociálnych 

pracovných zdrojov zamestnanec mení všetky aspekty práce týkajúce sa vzťahov na pracovisku 

(Bakker, Tims, & Derks, 2012). To znamená, že interakcie s kolegami alebo nadriadenými sa môžu 

v závislosti od preferencií job craftera maximalizovať alebo minimalizovať. Ak zamestnanec napríklad 

nevychádza dobre so svojím nadriadeným, môže preferovať intenzívnejší kontakt so svojimi kolegami 

a pýtať si od nich spätné väzby týkajúce sa jeho práce a pracovného výkonu.  

Treťou dimenziou sú vyzývajúce pracovné nároky. Tieto nároky nevyčerpávajú energiu 

zamestnancov a nesúvisia s negatívnymi dôsledkami, ale naopak, vedú k dosahovaniu cieľov 

a k zvýšeniu motivácie. Ak majú zamestnanci pocit, že im práca neposkytuje dostatok možností 
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na využitie svojich schopností a získanie nových zručností, podľa autorov Tims a Bakker 

(2010) si začnú vytvárať viac pracovných výziev. Nároky zvyšujú napríklad tým, že si pridávajú 

viac úloh dobrovoľníctvom na zaujímavých projektoch alebo preberajú viac úloh. Tieto nároky 

sú podnetné a sú spájané s dosahovaním cieľov a s motiváciou. Podľa autorov nesmieme však 

zabúdať na to, že zamestnanci budú zvyšovať úroveň nárokov iba vtedy, ak budú mať dostatok 

dostupných zdrojov, ktoré im pomôžu vyrovnať sa s nárokmi.   

 Poslednou dimenziou job craftingu sú obmedzujúce pracovné nároky. Bakker a Demerouti 

(2007) uvádzajú, že obmedzujúce pracovné nároky sú prekážky, ktoré zo zamestnanca vyčerpávajú 

energiu a bránia v dosahovaní hodnotných cieľov. Medzi tieto nároky môžeme zaradiť nejednoznačnosť 

rol, pracovnú neistotu alebo medziľudské konflikty (LePine, Podsakoff, & LePine, 2005). Zamestnanci 

napríklad môžu znižovať obmedzujúce pracovné nároky požiadaním kolegov o pomoc pri plnení úloh 

alebo znížením interakcií s náročnými zákazníkmi. Je teda dôležité nájsť spôsob prekonávania týchto 

prekážok, aby mohli jednotlivci dobre vykonávať svoju prácu a zároveň s ňou boli aj spokojní. 

 

2. JOB CRAFTING, PRACOVNÁ ANGAŽOVANOSŤ A 

VYHORENIE 

Medzi najčastejšie skúmané konštrukty vo vzťahu k job craftingu alebo JD-R modelu patrí 

pracovná angažovanosť a vyhorenie. JD-R model predpokladá existenciu dvoch základných 

procesov, ktoré vysvetľujú vzťah s pracovnou angažovanosťou a vyhorením (Bakker, 

Demerouti, 2007; Schaufeli, Bakker, 2004). Po prvé, pracovné nároky aktivujú proces 

vyčerpania energie, čo má za následok zvýšenie úsilia zamestnanca s cieľom splniť tieto nároky 

alebo požiadavky. Keď sa zamestnanci stretnú s pracovnými nárokmi, často sa uchýlia 

k rôznym kompenzačným stratégiám z dôvodu zachovania primeraného pracovného výkonu. 

V dlhodobom horizonte sa však tieto stratégie stávajú neúčinnými a vyčerpávajú psychické aj 

fyzické zásoby zamestnancov, čo následne vedie k vyhoreniu (Trépanier a kol., 2014). Na 

druhej strane, pracovné zdroje aktivujú motivačný proces. Tieto zdroje podporujú motiváciu 

a pracovnú angažovanosť zamestnancov, nakoľko im pomáhajú dosahovať ciele; podporujú ich 

rast, vzdelávanie a rozvoj; uspokojujú potrebu autonómie; a zvyšujú ich ochotu investovať 

úsilie do pracovných úloh (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001).  

Hansez a Chmiel (2010) vo svojej štúdii zistili, že zamestnanci z energetického sektora 

preukázali vyššiu úroveň vyhorenia, keď boli vystavení pracovným nárokom ako je pracovné 

preťaženie a nejednoznačnosť úloh. Ak však mali k dispozícii pracovné zdroje ako je voľnosť 

rozhodovania alebo sociálna podpora, preukázali vysokú úroveň pracovnej angažovanosti. 

Brauchli a kolektív (2013) podobne dospeli k záveru, že zmeny v pracovných nárokoch (napr. 

časový tlak,  neistota a preťaženie) súviseli so zmenami v oblasti vyhorenia a zmeny 

v pracovných zdrojoch (napr. sociálna podpora, dôležitosť úlohy a interpersonálna 

spravodlivosť) súviseli so zmenami týkajúcimi sa úrovne pracovnej angažovanosti.  

Tims a kolektív (2012, 2013) uvádzajú, že zvyšujúce štrukturálne pracovné zdroje a zvyšujúce 

sociálne pracovné zdroje podporujú motiváciu a energiu zamestnancov v ich práci. Ich štúdie 

preukázali, že obidva typy pracovných zdrojov pozitívne korelovali s pracovnou 

angažovanosťou (Tims, Bakker, & Derks, 2012; Tims, Bakker, & Derks, 2013). Tims, Bakker 

a Derks (2012) ďalej uvádzajú, že aj zvyšujúce vyzývajúce pracovné nároky môžu motivovať 

zamestnancov k rozvíjaniu ich zručností a vedomostí a taktiež k dosahovaniu vyzývajúcich 
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cieľov. Jednotlivci by mali byť ochotní investovať úsilie a energiu do vyzývajúcich nárokov 

v prípade, že vidia príležitosť na dosiahnutie rastu alebo zisku. Macey a Schneider (2008) 

uvádzajú, že vyzývajúce situácie podporujú pracovnú angažovanosť ak zamestnanci veria, že 

ich investícia času a energie bude odmenená zmysluplným spôsobom. Crawford, LePine a Rich 

(2010) podobne vo svojej meta-analýze zistili pozitívny vzťah medzi vyzývajúcimi pracovnými 

nárokmi a pracovnou angažovanosťou. Naopak nároky, ktoré zamestnanci hodnotili ako 

obmedzujúce, korelovali s pracovnou angažovanosťou negatívne.  

Okrem toho predchádzajúce štúdie odhalili, že zvyšujúce sociálne a štrukturálne pracovné 

zdroje a zvyšujúce vyzývajúce pracovné nároky sú negatívne spojené s vyhorením a s nudou 

v práci (Tims, Bakker, & Derks, 2012; Van Hooff, Van Hooft, 2014). Tieto zistenia sú v súlade 

s teóriou zachovania zdrojov (Hobfoll, 1989), ktorá naznačuje, že stres vzniká na základe 

nedostatočných pracovných zdrojov, pričom tento stres následne vedie k vyhoreniu. Jednotlivci 

s väčšou zásobou pracovných zdrojov sa ľahšie vyrovnávajú s pracovnými nárokmi, zatiaľ čo 

u jednotlivcov s menšou zásobou zdrojov narastá napätie, ktoré postupom času môže viesť k 

vyhoreniu.  

LePine, Podsakoff a LePine (2005) na druhej strane zistili, že obmedzujúce pracovné nároky 

súvisia s negatívnymi aspektmi duševného zdravia zamestnancov. K rovnakým výsledkom 

dospeli aj Schaufeli, Bakker a Van Rhenen (2009), kedy zvýšenie obmedzujúcich pracovných 

nárokov pozitívne korelovalo s vyhorením po 1 roku.  

Okrem toho sa štúdie zamerali aj na skúmanie tlmiaceho efektu pracovných zdrojov vo vzťahu 

medzi pracovnými nárokmi a well-beingom. Bakker, Demerouti a Euwema (2005) napríklad 

zistili, že kombinácia vysokých pracovných nárokov a nízkych pracovných zdrojov výrazne 

prispieva k predikcii vyhorenia. Konkrétne sa zistilo, že pracovné preťaženie, emocionálne 

nároky, fyzické nároky a konflikty medzi prácou a súkromím neviedli k vysokej úrovni 

vyhorenia, pokiaľ zamestnanci pociťovali autonómiu, dostávali spätnú väzbu, mali sociálnu 

podporu a kvalitný vzťah so svojím nadriadeným (Bakker, Demerouti, & Euwema, 2005). 

K podobným výsledkom dospeli aj Xanthopolou a kolektív (2009), ktorých štúdia ukázala, že 

autonómia, podpora a možnosti profesionálneho rastu zohrávali pri tlmení pracovných nárokov 

dôležitú úlohu.  

Bakker a Demerouti (2007) na druhej strane navrhli hypotézu, že pracovné nároky zvyšujú 

vplyv pracovných zdrojov na zdravie. To znamená, že pracovné zdroje zvyšujú úroveň 

pracovnej angažovanosti najmä vtedy, ak sú prítomné vysoké pracovné nároky. Táto hypotéza 

rovnako vychádza z teórie zachovania zdrojov (Hobfoll, 1989), ktorá zdôrazňuje dôležitosť 

pracovných zdrojov v náročných podmienkach. Hakanen, Schaufeli a Ahola (2008) poskytli  

tejto hypotéze podporu, pričom v ich štúdii zistili, že pracovné zdroje silnejšie korelovali 

s pracovnou angažovanosťou zubných lekárov, keď boli prítomné vysoké pracovné nároky. 

K podobným výsledkom dospeli aj Bakker, Hakanen, Demerouti a Xanthopolou (2007), ktorí 

zistili silnejší vzťah medzi pracovnými zdrojmi a pracovnou angažovanosťou u učiteľov aj 

napriek tomu, že boli vystavení stresujúcemu správaniu ich žiakov. Na základe týchto zistení 

môžeme zhrnúť, že pracovné nároky môžu jednak prispievať k nízkej úrovni well-beingu, 

pretože vedú k vyhoreniu, ale môžu taktiež zvýšiť úroveň well-beingu tým, že posilňujú 

spojenie medzi pracovnými zdrojmi a pracovnou angažovanosťou.  

Cieľom štúdie bolo otestovať súvislosti medzi job craftingom, konkrétne jeho dvoma 

dimenziami - pracovnými zdrojmi, pracovnými nárokmi – a pracovnou angažovanosťou 
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a vyhorením. Nakoľko sme v našom výskume použili dotazník Job Crafting Scale (Tims, 

Bakker, & Derks, 2013), v rámci ktorého sú všetky položky formulované pozitívnym 

spôsobom, pri formulovaní hypotéz sme vychádzali z toho, že vyššie skóre v dimenzii 

zvyšujúce vyzývajúce pracovné nároky a znižujúce obmedzujúce pracovné nároky znamená 

pozitívny výsledok, ktorý bude pozitívne súvisieť s pracovnou angažovanosťou a negatívne 

s vyhorením. Na základe vyššie uvedených teoretických východísk a výsledkov realizovaných 

štúdií sme výskumné hypotézy formulovali nasledovne: 

H1: Predpokladáme, že pracovné zdroje budú pozitívne súvisieť s pracovnou angažovanosťou. 

H2: Predpokladáme, že pracovné zdroje budú negatívne súvisieť s vyhorením. 

H3: Predpokladáme, že pracovné nároky budú pozitívne súvisieť s pracovnou angažovanosťou. 

H4: Predpokladáme, že pracovné nároky budú negatívne súvisieť s vyhorením.  

H5: Predpokladáme významné rozdiely v celkovom skóre job craftingu medzi manažérmi 

a nemanažérmi. 

Hypotetický model výskumu a predpokladané vzťahy medzi skúmanými premennými (pre H1-

H4) sú zobrazené na obrázku č. 2. 

 

Obrázok 2: Model predkladaného výskumu, vzťahy medzi premennými 

 

3. METÓDA 

3.1. Výberový súbor 

Výberový súbor tvorilo 178 respondentov, z toho 105 žien (59%) a 73 mužov (41%) vo veku 

od 20 do 58 rokov (M=33,3; SD=8,45). Šesťdesiattri (35,4%) respondentov zastávalo 

manažérsku pozíciu a 115 (64,6%) respondentov uviedlo, že zastáva nemanažérsku pozíciu. 

22,5% respondentov malo ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, 12,4% z nich uviedlo 

vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, 56,2% dosiahlo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a 9% 

respondentov uviedlo vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa.  Z hľadiska veľkosti organizácie, 46 

(25,8%) respondentov pracovalo v malej organizácii do 50 zamestnancov, 66 (37,1%) 

v strednej organizácii od 51 do 500 zamestnancov a 66 (37,1%) respondentov vo veľkej 

organizácii, ktorá mala nad 500 zamestnancov. Čo sa týka pracovnej zmluvy – 35 (19,7%) 
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respondentov uviedlo, že má so svojím zamestnávateľom uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu 

určitú a 143 (80,3%) respondentov uviedlo, že má so zamestnávateľom uzatvorenú zmluvu na 

dobu neurčitú. Zber dát prebiehal od 27.11.2017 do 09.03.2018 prostredníctvom internetového 

dotazníka. Podmienkou účasti vo výskume bol uzatvorený pracovný pomer, t.j. pracovná 

zmluva na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Všetci respondenti boli vybraní na základe 

nenáhodného príležitostného výberu – zverejnením dotazníka na dvoch sociálnych sieťach.  

3.2. Metodiky 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES). Na meranie úrovne pracovnej angažovanosti sme 

použili škálu Utrecht Work Engagement Scale (UWES; Schaufeli, Bakker, 2004b). Použili sme 

skrátenú 9 – položkovú verziu merajúcu tri dimenzie angažovanosti: energickosť, oddanosť 

a pohltenie. Respondenti odpovedali na 7 – stupňovej Likertovej škále. Hodnota vnútornej 

konzistencie škály bola vysoká (α=.94). 

Job Crafting Scale. Na meranie job craftingu sme použili  21 – položkovú škálu Job Crafting 

Scale (JCS) od autorov Tims, Bakker a Derks (2013). Škála meria štyri základné dimenzie job 

craftingu: zvyšujúce štrukturálne pracovné zdroje (napr. „Samostatne sa rozhodujem, ako veci 

urobím“); znižujúce obmedzujúce pracovné nároky (napr.: „Snažím sa zabezpečiť, aby bola 

moja práca emocionálne menej intenzívna“); zvyšujúce sociálne pracovné zdroje (napr.: 

„Čerpám inšpiráciu od môjho nadriadeného“); a zvyšujúce vyzývajúce pracovné nároky (napr.: 

„Keď príde zaujímavý projekt, dobrovoľne sa ponúknem ako spolupracovník“). Respondenti 

mali na odpovedanie k dispozícii 5 – stupňovú Likertovu škálu. Spoľahlivosť škály a jej 

jednotlivých dimenzií bola akceptovateľná, v rozmedzí α = .75 -.82. 

Bergen Burnout Inventory (BBI). Na meranie úrovne vyhorenia, sme použili 15 – položkovú 

škálu Bergen Burnout Inventory (Näätänen, Aro, Matthiesen, & Salmela-Aro, 2003). Škála 

BBI-15 meria tri dimenzie vyhorenia: vyčerpanie, cynizmus, neadekvátnosť. Respondenti 

odpovedali na 6 – stupňovej Likertovej škále. Koeficient spoľahlivosti pre celú škálu bol 

vysoký, α = .90. 

4. VÝSLEDKY 

Pred samotným overovaním hypotéz sme najprv otestovali normalitu dát pomocou 

Kolmogorovho – Smirnovho testu. Nakoľko údaje neboli normálne rozložené, pri overovaní 

hypotéz sme použili neparametrické testy. Procedúrou winsorizácie (robustifikácie) dátového 

súboru sme minimalizovali vplyv odľahlých hodnôt (outliers).  Následne sme realizovali 

deskriptívnu analýzu získaných dát. Vypočítali sme priemernú hodnotu, medián, štandardnú 

odchýlku, štandardnú chybu priemeru, minimálnu a maximálnu hodnotu hrubého skóre 

dosiahnutého z jednotlivých odpovedí v dotazníkoch merajúcich pracovnú angažovanosť, 

vyhorenie a job crafting vrátane jeho štyroch dimenzií. Hodnoty sú uvedené v Tabuľke 1.  
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Tabuľka 1: 

Deskriptívna štatistika pre skúmané premenné 

 M Md SD Minimum Maximum SEM 

Pracovná angažovanosť 37.28 39 10.37 11 51 .79 

Vyhorenie 43.62 41 15.2 20 76 1.16 

Pracovné zdroje 35.14 36 5.68 22 45 .45 

Pracovné nároky 34.83 35 5.7 24 47 .44 

Sociálne PZ 14.83 15 3.91 7 24 .29 

Štrukturálne PZ 20.38 21 2.99 13 25 .22 

Obmedzujúce PN 17.56 18 4.12 10 26 .31 

Vyzývajúce PN 17.29 18 3.8 9 24 .29 

JC (celkové skóre) 69.97 70 10.34 44 100 .78 

Poznámka: PZ – pracovné zdroje, PN – pracovné nároky, JC – Job Crafting, M – priemer, Md – medián, SD – štd. odchýlka, 

SEM – štd. chyba priemeru 

 

Testovanie hypotéz sme vykonali pomocou Spearmanovej korelačnej analýzy, výsledky 

uvádzame v Tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2:  

Korelácie medzi skúmanými premennými 

 1 2 3 

1 Pracovná angažovanosť -   

2 Vyhorenie -.259** -  

3 Pracovné zdroje .498** .011 - 

4 Pracovné nároky .350** .198** .493** 

Poznámka: ** Korelácia je signifikantná pri p<.01; 

 

Na základe údajov uvedených v Tabuľke 2 môžeme konštatovať štatisticky významné vzťahy 

medzi pracovnými zdrojmi a pracovnou angažovanosťou (r=.498, p<.01), čím potvrdzujeme 

hypotézu č. 1, ktorá tento súvis predpokladala. V hypotéze č. 2 sme predpokladali, že pracovné 

zdroje budú negatívne súvisieť s vyhorením. Výsledky korelačnej analýzy ukázali, že medzi 

pracovnými zdrojmi a vyhorením neexistuje štatisticky významný vzťah, túto hypotézu teda 

zamietame. Ďalej sme očakávali, že pracovné nároky budú pozitívne súvisieť s pracovnou 

angažovanosťou (H3) a negatívne s vyhorením (H4). Korelačná analýza potvrdila pozitívny 

súvis pracovných zdrojov s angažovanosťou (r=.350, p<.01), avšak očakávaný negatívny vzťah 

medzi pracovnými zdrojmi a vyhorením nebol preukázaný. Výsledky ukázali opačný trend, 

pracovné nároky signifikantne pozitívne korelovali s mierou vyhorenia (r=.198, p<.01).  
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Na testovanie rozdielov v celkovej úrovni job craftingu a jeho dimenziách v závislosti od typu 

pracovnej pozície (manažérska, nemanažérska) sme použili Mann-Whitneyho test. Výsledky 

ukázali (tab. 3), že respondenti zastávajúci manažérske pozície skórovali signifikantne vyššie 

v úrovni sociálnych pracovných zdrojov (U=2789, p=.011, rm=0.19), štrukturálnych 

pracovných zdrojov (U=2694.5, p=.005, rm=0.21), vyzývajúcich pracovných nárokov (U=2202, 

p=.000, rm=0.33) a celkového job craftingu (U=2611.5, p=.002, rm=0.23) v porovnaní 

s respondentmi, ktorí zastávali nemanažérske pozície. Veľkosť koeficientu rm svedčí o malej 

a strednej vecnej významnosti rozdielu.  

 

Tabuľka 3:   

Job crafting v závislosti od typu pracovnej pozície 

 U p M (Manažéri) M (Nemanažéri) 

Sociálne PZ 2789 .011 15.9 14.3 

Štrukturálne PZ 2694.5 .005 21.3 19.9 

Obmedzujúce PN 3278.5 .294 17.2 17.8 

Vyzývajúce PN 2202 .000 19 16.3 

Job Crafting 

celkovo 

2611.5 .002 73.4 68 

Poznámka: PZ – pracovné zdroje, PN – pracovné nároky, M – priemerné hodnoty 

 

5. DISKUSIA 

Cieľom štúdie bolo overiť súvislosti medzi job craftingom, konkrétne jeho dvoma dimenziami 

- pracovnými zdrojmi, pracovnými nárokmi – a pracovnou angažovanosťou a vyhorením. 

Údaje sme zozbierali pomocou dotazníkov merajúcich job crafting a jeho štyri dimenzie, 

pracovnú angažovanosť a vyhorenie. Formulované hypotézy sme zacielili  na overenie vzťahu 

medzi pracovnými zdrojmi, pracovnými nárokmi, pracovnou angažovanosťou a vyhorením. 

Vychádzali sme z doterajších výskumov uskutočnených v predmetnej oblasti, pričom tieto 

výskumy dokumentujú, že pracovné zdroje významne pozitívne súvisia s pracovnou 

angažovanosťou a naopak, pracovné nároky pozitívne súvisia s mierou vyhorenia (Brauchli 

a kol., 2013; Hansez, Chmiel, 2010). Z pohľadu JD-R modelu je to vysvetlené dvomi rôznymi 

psychologickými procesmi prebiehajúcimi na jeho pozadí. Jednak je to zdravie poškodzujúci 

proces, kedy nevhodný dizajn práce alebo chronické pracovné nároky vyčerpávajú fyzické a 

mentálne zdroje zamestnancov, čo následne môže viesť k rôznym zdravotným problémom, 

úplnému vyčerpaniu, nadmernému stresu či vyhoreniu (Bakker, Demerouti, 2007; Demerouti, 

Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). Na druhej strane je to motivačný proces, ktorý 

vypovedá o motivačnom potenciáli pracovných zdrojov, ktoré zamestnancov nielen motivujú, 

ale vyvolávajú u nich pozitívne správanie, postoje a well-being. Tento pozitívny stav následne 

ovplyvňuje aj úroveň organizačného záväzku, pracovnej angažovanosti, či pracovného výkonu 

zamestnancov (Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 2008; Tims, Bakker, 2010).  

V súlade s týmito výsledkami sa naše hypotézy potvrdili len čiastočne. Pred samotnou analýzou 

výsledkov je potrebné poznamenať, že pracovné nároky sú z pohľadu JD-R modelu definované 
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ako „všetky psychologické, fyzické, sociálne a organizačné aspekty práce, ktoré od 

zamestnanca vyžadujú nepretržité psychologické alebo fyzické úsilie“ (Bakker & Demerouti, 

2007, s. 312). Všetky položky v dotazníku Job Crafting Scale sú však formulované pozitívnym 

spôsobom a pri formulovaní hypotéz sme brali do úvahy túto skutočnosť. Vyššie skóre 

v dimenzii zvyšujúce vyzývajúce pracovné nároky a znižujúce obmedzujúce pracovné nároky 

znamená pozitívny výsledok, a preto sme predpokladali, že bude pozitívne súvisieť s pracovnou 

angažovanosťou a negatívne s vyhorením. Predpoklad, že pracovné zdroje budú pozitívne 

súvisieť s pracovnou angažovanosťou, sa potvrdil, čo je v súlade s doteraz realizovanými 

štúdiami. Hypotézu, ktorá predpokladala, že pracovné zdroje budú negatívne súvisieť 

s vyhorením však na základe korelačnej analýzy musíme vyvrátiť, nakoľko medzi týmito 

dvoma premennými neexistoval signifikantný vzťah. Za týmto výsledkom môže stáť 

skutočnosť, že vyhorenie by sme mohli považovať za extrémny stav, ktorý vzniká na základe 

dlhodobého pôsobenia pracovných nárokov alebo absencie pracovných zdrojov. Naši 

respondenti nemuseli takéto podmienky zažívať dlhodobo a v takej miere, ktorá by viedla 

k zvýšenej úrovni vyhorenia. Výsledky by sa však mohli zmeniť v prípade, že by sme nahradili 

vyhorenie za inú premennú týkajúcu sa menej závažného stavu (napr. stres alebo nízka úroveň 

well-beingu). 

Ďalej sme predpokladali, že pracovné nároky budú pozitívne súvisieť s pracovnou 

angažovanosťou. Tento predpoklad bol potvrdený. Na druhej strane, očakávanie negatívneho 

vzťahu medzi pracovnými nárokmi a vyhorením nebolo preukázané. Výsledky ukázali, že 

pracovné nároky signifikantne pozitívne korelujú s mierou vyhorenia. Ak sa pozrieme na 

detailnejšie výsledky korelačnej analýzy, ktoré sa týkajú štyroch dimenzií job craftingu, 

môžeme konštatovať, že dimenzie zvyšujúce sociálne pracovné zdroje, zvyšujúce štrukturálne 

pracovné zdroje a zvyšujúce vyzývajúce pracovné nároky pozitívne korelovali s pracovnou 

angažovanosťou. Dimenzia znižujúce obmedzujúce pracovné nároky však signifikantný vzťah 

s pracovnou angažovanosťou nepreukázala. Naopak, táto dimenzia v porovnaní s ostatnými 

troma pozitívne korelovala s vyhorením. To znamená, že respondenti skórujúci vysoko 

v celkovej úrovni vyhorenia, mali tendenciu skórovať vysoko aj v dimenzii znižujúce 

obmedzujúce pracovné nároky. Menej pravdepodobné u nich však bolo vysoké skóre 

v dimenziách týkajúcich sa zvyšovania pracovných zdrojov a zvyšovania vyzývajúcich 

pracovných nárokov. K identickým výsledkom dospeli v rámci svojej štúdie aj autori dotazníka 

Job Crafting Scale (Tims, Bakker, & Derks, 2012). 

Tieto zistenia nás informujú o tom, že základné procesy, ktoré motivujú zamestnancov 

zvyšovať pracovné zdroje a vyzývajúce pracovné nároky, môžu byť odlišné od procesov, ktoré 

motivujú zamestnancov k znižovaniu obmedzujúcich pracovných nárokov. Výsledky, ktoré 

ukázali pozitívne korelácie prvých troch dimenzií (zvyšovanie sociálnych pracovných zdrojov, 

zvyšovanie štrukturálnych pracovných zdrojov a zvyšovanie vyzývajúcich pracovných 

nárokov) s pracovnou angažovanosťou, sú v súlade s predchádzajúcimi výskumami (Bakker, 

Hakanen, Demerouti, & Xanthopolou, 2007). Iné procesy však môžu viesť k znižovaniu 

obmedzujúcich pracovných nárokov. Vyhorenie je premenná, ktorá je vo všeobecnosti 

spôsobená vysokými pracovnými nárokmi a nedostatkom pracovných zdrojov (Schaufeli, 

Bakker, 2004a). Zamestnanci môžu na takúto pracovnú situáciu reagovať stiahnutím sa 

a odpojením sa od svojej práce. To následne vedie k tomu, že nie sú schopní prevziať iniciatívu 

a zmeniť svoju pracovnú situáciu.  
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V závere sme testovali rozdiely v úrovni job craftingu v závislosti od typu pozície – 

manažérska/nemanažérska. V súlade s očakávaniami sme zistili, že manažéri vykazujú 

signifikantne vyššie skóre v úrovni job craftingu v porovnaní s nemanažérmi. Zistené vyššie 

skóre v úrovni job craftingu v prospech manažérov pravdepodobne súvisí s vyššou mierou 

autonómie a nezávislosti (jeden z významných facilitátorov job craftingu), ktorú tento typ 

pracovnej pozície môže poskytovať oproti pozíciám špecialistov (nemanažérov). Významnú 

úlohu môžu zohrávať aj ďalšie charakteristiky práce, napr. možnosti rastu a osobného rozvoja, 

rozvoja zručností, ako aj niektoré personálne zdroje relevantné pre job crafting, napr. 

sebaúčinnosť, v úrovni ktorej podľa niektorých štúdií (napr. Faragová, 2018) manažéri skórujú 

vyššie oproti zamestnancom na nemanažérskych pozíciách.   

Limity štúdie. Za prvý limit považujeme prierezový dizajn nášho výskumu. Údaje sme získali 

jediným meraním a nie je preto možné skúmať kauzálne vzťahy medzi premennými. Sme si 

vedomí, že job crafting nie je izolovaná a jednorazová záležitosť. Je to kontinuálny proces, 

ktorý je ovplyvnený kariérnou cestou a sociálnym kontextom, v ktorom jednotlivci vykonávajú 

svoju prácu (Fried, Grant, Levi, Hadani, & Slowik, 2007; Berg, Wrzesniewski, & Dutton, 

2010). V tomto prípade sme však nezískali relevantné informácie ohľadom toho, čo sa dialo 

pred alebo po vyplnení dotazníka. S tým taktiež súvisia aj rôzne situačné faktory, ktoré mohli 

ovplyvniť a skresliť výpovede respondentov (únava, nízka motivácia vyplniť dotazník, 

nepriaznivé podmienky v práci, prítomnosť iných kolegov, atď.). 

Ďalším limitom je veľkosť výberového súboru a nenáhodný príležitostný výber respondentov. 

Respondenti neboli oslovovaní priamo, ale prostredníctvom sociálnych sietí. To má za následok 

skutočnosť, že nám dotazník vyplnili len aktívni užívatelia sociálnych sietí a ľudia ochotní 

zúčastniť sa výskumu. Naše výsledky preto nemôžeme s istotou zovšeobecniť na celú populáciu 

zamestnaných ľudí na Slovensku. 

Medzi limity zaraďujeme aj použitie sebaposudzovacích nástrojov, ktoré často vedú k rôznym 

chybám merania, čo následne ohrozuje validitu výsledkov. Tento limit sme sa snažili 

eliminovať prostredníctvom úvodnej inštrukcie, v ktorej sme vyzvali respondentov, aby 

odpovedali úprimne a taktiež sme ich ubezpečili o anonymite ich odpovedí. 

 

6. ZÁVER 

Job crafting je síce relatívne nový koncept, avšak v zahraničí sa už uskutočnilo množstvo 

výskumov v súvislosti s overovaním vzťahov v organizačnom kontexte. V rámci realizovaného  

výskumu sme preukázali, že jeho skúmanie má svoje opodstatnenie, nakoľko sa potvrdil jeho 

pozitívny súvis s pracovnou angažovanosťou. Zároveň tiež poznamenávame, že job crafting 

určite nepodceňuje dôležitosť pracovného dizajnu navrhnutého manažérmi, len jednoducho 

vyzdvihuje možnosti, ako ho zmeniť či upraviť v prospech zamestnanca aj organizácie.  
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PRACOVNÉ SELF-EFFICACY, VNÍMANÁ SOCIÁLNA NORMA A 

OSOBNOSTNÉ FAKTORY BIG FIVE, VO VZŤAHU K ZÁVÄZKU K 

POVOLANIU U KONČIACICH ŠTUDENTOV 

 

JOB SELF-EFFICACY, PERCEIVED SOCIAL NORM AND BIGFIVE 

PERSONALITY FACTORS, IN RELATION TO COMMITMENT TO 

PROFESSION AT ENDING STUDENTS 

 

Milica SCHRAGGEOVÁ, Martina BARIENČÍKOVÁ 

 

Abstrakt: Cieľom výskumu bolo zistiť prediktory záväzku k budúcemu povolaniu a tendencie 

opustiť povolanie, na ktoré sa pripravujú univerzitní študenti. Teoretické ukotvenie  predstavuje  

Teória plánovaného správania   (Ajzen, 1991) a osobnostný model Big Five. Hlavným zámerom 

bolo overiť, či tri faktory: subjektívna oddanosť k povolaniu (presvedčenie), miera pracovnej 

sebaúčinnosti(kontrola), vnímaná sociálna norma (sociálny tlak), a osobnostné charakteristiky 

Big Five, sú významnými prediktormi záväzku k budúcemu povolaniu a tendencie nájsť si 

povolanie mimo študovaného odboru. Záväzok k povolaniu definujeme podľa Kleina et 

al.(2012) ako“ target- free“ koncept.  Kvantitatívny výskum bol realizovaný na vzorke 107 

končiacich vysokoškolákov technického a ekonomického smeru (priemerný vek = 23,6). 

Výsledný model pre záväzok k povolaniu potvrdil ako významné prediktory, oddanosť k 

povolaniu, sociálny tlak a osobnostnú dimenziu Svedomitosť. Úmysel opustiť študované 

povolanie bol predikovaný oddanosťou k povolaniu, sociálnym tlakom a mierou Neurotizmu so 

záporným nábojom.  

Kľúčové slová:Teória plánovaného správania; Oddanosť k povolaniu; Pracovné self-efficacy; 

Sociálna norma; Big Five model; „Target –free“ záväzok;  odchod z povolania 

 

Abstract: The aim of the study was to find  predictors of commitment to future profession and 

decision to remain or abandon the choice to work in the studied field on the sample of university 

students. The research is based on Theory of Planned Behaviour, (Ajzen, 1991), and the Big 

Five model of personality. The intention was to verify if three factors: the attitude of the 

individual (devotion), the subjective norm (social pressure) and the conviction of control to 

achieve the stated goals (self-efficacy) are significant predictors of commitment to profession 

and to intention to quit.  As possible predictors we added Big Five personality factors. 

Measurement of the commitment to the profession was carried out through the „target-free“ 

concept (Klein, et al., 2012). Questionnaire research disign Research was used on research 

sample consisted of 107 technical and economic students before the end of study (age, M = 

23,6.  The results showed that devotion to occupation, social pressure and personality 

dimension of Consciousness are statistically significant predictors of commitment to the future 

profession. The tendency to leave the profession can be predicted by the degree of working 

commitment, the social pressure and the degree of Neuroticism in negative direction.  

Key words: Theory of planned behaviour; Work self-efficacy. Big Five model. Social norm. 

Attachment to work. Target-free commitment to work. Leaving the profession. 
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1. ÚVOD 

Každoročne opúšťa pôdu univerzít a vysokých škôl množstvo absolventov, ktorí si hľadajú 

uplatnenie na trhu práce. Téma uplatnenia vysokoškolských absolventov je aktuálna a viaceré 

štatistiky naznačujú, že  univerzity produkujú absolventov, ktorí sa nevedia profesne uplatniť. 

Ku koncu roka 2017 bolo podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) 

evidovaných 18529 nezamestnaných  absolventov druhého stupňa vysokých škôl. Na druhej 

strane sú dostupné údaje, ktoré dokumentujú vysokú žiadanosť niektorých študijných odborov, 

predovšetkým informatiky, strojárstva a tiež ekonómie. Tieto údaje nás viedli k otázke, 

nakoľko majú končiaci študenti vytvorený záväzok k svojej budúcej profesii. Aký veľký je ich 

záujem pokračovať vo zvolenej kariére a aké faktory ovplyvňujú ich rozhodnutie opustiť 

zvolené povolanie? 

Vychádzame z Teórie plánovaného správania (Theory of planned behaviour – ďalej TPB) 

(Ajzen, 1991), podľa ktorej úmysel ku správaniu je predikovaný  postojom, sociálnym tlakom 

ako aj  vnímanou kontrolou  nad vykonávaným správaním. TPB predpokladá teda tri koncepčne 

nezávislé determinanty správania (obrázok 1). Prvým je postoj, ktorý sa vzťahuje ku 

presvedčeniam o pravdepodobných dôsledkoch vlastného správania (behaviorálne 

presvedčenia) a je významným motivačným faktorom (Ajzen, 1985 podľa Ingram, Cope, Harju, 

& Wuensch, 2000). Druhým prediktorom je sociálny faktor,  nazývaný subjektívna norma, 

ktorá sa spája s vnímaním sociálneho tlaku správať sa určitým spôsobom. Zahŕňa presvedčenie 

o očakávaniach iných  ľudí, či mám alebo nemám vykonávať danú činnosť (Ajzen, 1985 podľa 

Ingram et al., 2000). Tretím faktorom je vnímaná behaviorálna kontrola správania, teda 

vnímanie jednoduchosti alebo zložitosti určitého správania. Odzrkadľuje minulé skúsenosti 

jednotlivca, ako aj očakávané prekážky pri dosahovaní požadovaného cieľa (Ajzen, 1991). 

Ajzen (1991, 2011) predokladá,  že  jedinec formuluje svoj zámer správať sa určitým spôsobom, 

čo naznačuje aké veľké úsilie vynaloží v smere správania. Vo väčšine prípadov však závisí 

správanie aj od  iných faktorov, napríklad peňazí, zručností a  schopností jedinca, či spolupráce 

s drhými (Ajzen, 1991, 2011). TPB bola východiskom množstva výskumov a pomohla 

porozumieť rozličným sporom a problémom v spoločnosti (Zemore & Ajzen, 2014). V ďalšej 

časti rozoberieme jednotlivé faktory TPB z pohľadu ich špecifikácie vo vzťahu k úmyslu 

opustiť/neopustiť vyštudované povolanie.  

1.1. Behaviorálne presvedčenia - postoje 

V kontexte plánovaného správania týkajúceho sa budúceho povolania končiacich študentov 

predstavuje postojovú premennú pracovná oddanosť  v zmysle pozitívnej identifikácie s 

budúcim povolaním. Podľa Kanunga (1982) je oddanosť k práci vnímaná ako kognitívne 

presvedčenie alebo postoj psychologickej identifikácie s prácou. Paullay, Alliger & Stone-

Romero (1994) definujú oddanosť k práci ako  „kognitívne zaujatie, angažovanie a zameranie 

zamestnanca na jeho súčasnú prácu“ (s. 224). Psychologická identifikácia s konkrétnym 

povolaním závisí od rozsahu potrieb jedinca a vnímania potenciálu práce na ich dostačujúce 

uspokojenie (Emery & Barker, 2007). Oddaní zamestnanci sa môžu vyznačovať 

psychologickou väzbou, venovaním  dôslednej pozornosti práci a svedomitosťou, s akou 

vykonávajú svoju prácu (Kahn, 1992). Konštrukt pracovnej oddanosti je v istej miere podobný 

s konceptom záväzku, nakoľko oba sa odvolávajú na identifikáciu zamestnanca s prácou. Nás  
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bude zaujímať vnímaná miera oddanosti k budúcemu povolaniu, na ktoré sa študenti ešte len 

pripravujú a ktorá odráža pozitívny postoj k tendencii zotrvať v budúcnosti v odbore ktorý 

študujú. 

1.2. Vnímaný sociálny tlak a sociálna norma 

Sociálna norma pôsobí ako regulácia správania, je založená na presvedčení ako sa máme 

správať, čo je sociálne komunikované a za nedodržiavanie hrozia sociálne sankcie (Fehr & 

Gächter, 2000). Subjektívna norma zahŕňa sociálne, rodinné alebo skupinové normy alebo 

zvnútornenú morálku, ktorá reprezentuje v spoločnosti rešpektovaný a presadzovaný poriadok 

(Ajzen, 1991). Subjektívna norma môže byť tiež vnímaná cez sociálny tlak vykonávať určité 

správanie alebo sa ho zdržať. Je určitým normatívnym presvedčením, determinovaným  

mienkou ostatných a tiež mierou do akej je jedinec schopný a ochotný akceptovať názor väčšiny 

v spoločnosti (Ajzen, 1991). Vyskytuje sa v situáciách, kde jedinci môžu mať obavy z 

negatívneho ohodnotenia  zo strany vrstovníkov, kolegov, či blízkych, ak nebudú spĺňať ich 

očakávania. V našom výskume sa zameriame konkrétne na  vnímanie normatívneho sociálneho 

tlaku zamestnať sa v odbore, ktorý jedinec študuje. 

 

Obr.1 Teória plánovaného správania (Ajzen, 1991) 
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(Ajzen, 1991). Subjektívna norma môže byť tiež vnímaná cez sociálny tlak vykonávať určité 

správanie alebo sa ho zdržať. Je určitým normatívnym presvedčením, determinovaným  

mienkou ostatných a tiež mierou do akej je jedinec schopný a ochotný akceptovať názor väčšiny 

v spoločnosti (Ajzen, 1991). Vyskytuje sa v situáciách, kde jedinci môžu mať obavy z 

negatívneho ohodnotenia  zo strany vrstovníkov, kolegov, či blízkych, ak nebudú spĺňať ich 

očakávania. V našom výskume sa zameriame konkrétne na  vnímanie normatívneho sociálneho 

tlaku zamestnať sa v odbore, ktorý jedinec študuje. 

1.4. Vnímaná behaviorálna kontrola – self-efficacy 

Koncept vnímanej behaviorálnej kontroly nie je novým, originálnym konceptom v TPB. 

Objavil v modeli zdravej viery (Rosenstock, 1966 in Ajzen, 2002), v modeli interpersonálneho 

správania (Triandis, 1977 in Ajzen, 2002), ale najmä v rámci teórie sociálneho učenia a 

sebaúčinnosti (Bandura, 1991). Vnímaná sebaúčinnosť sa týka „presvedčenia ľudí o ich 

schopnostiach mať kontrolu nad správaním a udalosťami, ktoré ovplyvňujú ich životy“ 

(Bandura, 1991. s. 257). V pracovnom kontexte hovoríme o pracovnej sebaúčinnosti, 

presvedčení jedinca o vlastných schopnostiach efektívne plniť pracovné úlohy (Rigotti, Schyns, 

& Mohr, 2008), či viere v schopnosti podať dobrý výkon v povolaní (Pethe, Chaudhary, & 

Dhar, 1999; podľa Chaudhary, Rangnekar, & Barua, 2012). Predpokladáme, že čím je vnímaná 

sebaúčinnosť študentov vyššia, tým lepšie zvládajú požiadavky  školy, majú väčší záujem a  

chuť k vzdelávaniu a  aj k vykonávaniu povolania,  na ktoré sa počas štúdia pripravujú.  S 

určitou pravdepodobnosťou, môžeme predpokladať, že jedinci s pozitívnym postojom k 

budúcemu povolaniu, ktorí cítia podporu od svojho okolia a veria vo svoje schopnosti, si s 

väčšou pravdepodobnosťou nájdu povolanie v oblasti ktorú študovali.  

1.5. Záväzok k povolaniu a tendencia (ne)opustiť študované povolanie 

Indikátormi tendencie ku správaniu bude pre nás jednak záväzok k povolaniu končiacich 

študentov, a tiež priame odpovede na otázky týkajúce sa úmyslu hľadať si uplatnenie v inom 

povolaní ako študujú. Záväzok k povolaniu je definovaný ako identifikácia zamestnanca s 

cieľmi a hodnotami jeho povolania, alebo pracovného postupu, a zároveň jeho úmysel zotrvať 

v povolaní (Blau, Paul & St.John, 1993; Vandenberg & Scarpello, 1994).  Záväzok predchádza  

tendenciu opustiť alebo zotrvať v povolaní. Doterajšie výskumy indikujú, že záväzok k 

povolaniu preukazuje negatívny vzťah k úmyslu odísť z povolania (Blau, Tatum, & Ward-

Cook, 2003; Cunningham & Sagas, 2004; Lee, Carswell, & Allen, 2000). 

Koncept záväzku definujeme podľa Kleina et al. (2012), ako tzv. „target-free“ kocept, ktorý 

odráža vedomé odhodlanie a zodpovednosť za ľubovoľný konkrétny objekt v kontexte práce 

(napr. povolanie, organizácia, spolupracovníci, kariéra). Záväzok podľa Kleina et al. (2012) nie 

je pravým záväzkom pokým sa jedinec nerozhodne dobrovoľne prevziať zodpovednosť za 

objekt. Takéto rozhodnutie nemusí urobiť verejne, alebo ako výsledok rozsiahlej kognitívnej 

analýzy, t. j. nemusí byť racionálne. Avšak v určitom okamihu musí existovať voľba alebo 

rozhodnutie vytvorenia záväzku. Záväzok k povolaniu priamo ovplyvňuje tendenciu zotrvať 

v povolaní (Thatcher, Stepina, & Boyle, 2002).  

Našim hlavným cieľom je overiť prediktívnu silu TPB vo vzťahu k úmyslu opustiť povolanie 

a k veľkosti utvoreného záväzku k budúcemu povolaniu u končiacich univerzitných študentov. 

Podľa TPB (Ajzen, 1991, 2011) predpokladáme, že úmysel jedincov nájsť si prácu v oblasti, 

ktorú študujú je predikovaný ich osobným postojom k povolaniu (oddanosť k povolaniu),  ich 

vnímaním sociálneho tlaku byť angažovaný v hľadaní povolania, ktoré študujú (sociálna 

norma) a tiež sebadôverou vo svoje schopnosti vykonať požadovanú aktivitu (vnímaná 
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behaviorálna kontrola - sebaúčinnosť). Do skúmaného modelu pridáme  ako ďalšie premenné  

osobnostné faktory  Big five modelu a študijný odbor.  

VO1:Aký je prediktívny model záväzku k budúcemu povolaniu končiacich univerzitných 

študentov vychádzajúci z TPB: pracovná sebaúčinnosť (kompetencia), sociálna norma, 

oddanosť povolaniu (postoj) a osobnostývh faktorov Big Five? 

VO2:Aký je prediktívny model tendencie opustiť vyštudované povolanie končiacich 

univerzitných študentov pozostávajúci vychádzajúci z TPB: pracovná sebaúčinnosť 

(kompetencia), sociálna norma, oddanosť povolaniu (postoj) a osobnostývh faktorov Big Five?  

2. METÓDY 

2.1. Výskumná vzorka 

Vysokoškolskí študenti 5. končiaceho ročníka ekonomického (N= 42) alebo technického 

(N=60) smeru rozličných univerzít na Slovensku či v Českej republike. Z celkového počtu (N 

=107) bolo 51 mužov (47,7%) a 56 žien (52,3%). Priemerný vek bol 23.60 (rozsah 22 – 27 

rokov). Študenti boli oslovení prostredníctvom rozličných sociálnych sietí a webovej stránky, 

kde následne mohli vyplniť našu batériu dotazníkov v online forme.  

2.2. Použité metodiky 

Škála pracovnej oddanosti (Job Involvement Questionnaire) (Kanungo, 1982) 10 – 

položková škála, je zameraná na to, do akej miery sú jedinci identifikovaní s povolaním (v 

našom prípade, povolanie ktoré študujú) (Blau et al. 1993). Každú položku môže jedinec 

posúdiť na stupnici od 1 (vôbec nesúhlasím) po 5 (úplne súhlasím). 

Pracovná sebaúčinnosť bola meraná tromi položkami (Jones, 1986; Wilk, & Moynihan, 

2005), ktoré sú v súlade s definíciou Banduru (1977), t.j. ľudia očakávajú, že sa dokážu správať 

tak, aby dosiahli požadované výsledky (napr. „Som si istý/á, že po skončení štúdia budem spĺňať 

predpoklady pre povolanie, ktoré študujem.“ ) Participanti vyjadrovali mieru súhlasu na škále 

od 1 (vôbec nesúhlasím) po 5 (úplne súhlasím). 

Vnímanie sociálneho tlaku (Perceived social pressure) škála  prevzatá z výskumu Reinecke, 

et al. (2014) kde bola použitá na meranie tlaku na používanie známej sociálnej siete, pozostáva 

z 5 položiek inšpirovaných z podškály Situation Motivation Scale (SIMS, Guay, Vallerand, & 

Blanchard, 2000) a škály vnímanej sociálnej normy Fishbein & Ajzen (2010, podľa Reinecke, 

et al., 2014). Položky v dotazníku boli prispôsobené na budúce povolanie našich participantov 

( napr. „Moji rodičia odo mňa očakávajú, že si nájdem zamestnanie v odbore, ktorý študujem“). 

Položky boli hodnotené na 7 bodovej Lickertovej škále od 1 (vôbec nesúhlasím) po 7 (úplne 

súhlasím). 

Úmysel odísť (Intentions to quit), (Wayne, Shore, & Liden, 1997), participanti odpovedali na 

5 položiek o ich tendencii odísť alebo zotrvať v povolaní, ktoré študujú. (napr.  „Aktívne si 

hľadám zamestnanie, mimo oblasti ktorú študujem“. „Ako náhle si budem môcť nájsť lepšiu 

prácu, zanechám povolanie, ktoré študujem“).  

Záväzok k povolaniu (KUT- Unidimensional, Target-free measure), (Klein, et al. 2014). 

Škála pozostáva zo 4 položiek, pre účely nášho výskumu, sme  položky upravili na otázky, 

týkajúce sa záväzku k povolaniu (napr. „Ako sa cítite byť zaviazaný/á k vášmu budúcemu 

povolaniu?), ktoré jedinec hodnotí na 5 stupňovej škále od 1 „vôbec nie“ až po 5 „veľmi“. 

Osobnostný inventár NEO-FFI na meranie osobnostných vlastností, bola použitá slovenská 

verzia Ruisel, Halama, (2007). Inventár je zostavený zo 60 položiek, ktoré merajú päť dimenzií 
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osobnosti – Neuroticizmus, Extraverzia, Otvorenosť, Prívetivosť a Svedomitosť. Každá z 5 

dimenzií je hodnotená 12 položkami, miera súhlasu sa pohybuje na 5 bodovej Lickertovej škále 

od 0 „vôbec nesúhlasím“ po 4 „úplne súhlasím“. 

3. VÝSLEDKY 

V nižšie popísaných výsledkoch sme použili nasledovné štatistické procedúry: Pearsonovu a 

Spearmanovu koreláciu, Man-Whitneyho U-test, nezávislý t-test a lineárnu regresnú analýzu – 

metódu stepwise. V tabuľke 1 uvádzame deskriptívnu štatistiku použitých škál, priemery, 

smerodajné odchylky a koeficienty reliability Cronbach α.  

V prvom kroku sme porovnali dva študijné odbory vo všetkých sledovaných faktoroch. Zistili 

sme jediný rozdiel, a to  v tendencii opustiť povolanie (U = 1083,500, p = .040), keď vyššiu 

hodnotu (M = 14,15) vykazujú  študneti  z ekonomického odboru oproti technickému (M = 

11,63). 

 

Tab. 1  

Priemery, smerodajné odchýlky a Cronbach alfa pre všetky použité škály 

Škála M SD Cronbach α 

1. Oddanosť povolaniu 27,61 5,82 0.774 

2. Sebaúčinnosť 11,57 2,32 0.668 

3. Sociálny tlak 17,26 6,45 0.676 

4. Úmysel odchodu z povolania 12,74 6,02 0.772 

5. Záväzok k povolaniu 14,78 3,01 0.768 

6. Neurotizmus 24,05 10,38 0.872 

7. Extraverzia 27,98 8,26 0.836 

8. Otvorenosť 29,06 6,98 0.653 

9. Prívetivosť 28,06 5,48 0.627 

10. Svedomitosť 32,76 8,61 0.863 
 

   Prvou skúmanou závislou premennou je záväzok k povolaniu vychádzajúci z Kleinovho 

„target-free“ prístupu. Potvrdil sa predpokladaný pozitívny vzťah medzi záväzkom k povolaniu 

a mierou pracovnej sebaúčinnosti (ρ = 0,197, p = 0,05). Silnejšie korelácie sme zaznamenali 

medzi záväzkom a mierou oddanosti k povolaniu (r  = 0,522, p = 0,01), ako aj záväzlpm a 

vnímaným  sociálnym tlakom (r = 0,375, p = 0,01). Nepreukázal sa štatisticky významný vzťah 

osobnostných dimenzií k záväzku k povolaniu, však miera Svedomitosti  vykazovala najsilnejší 

nesignifikantný vzťah (r = 0,166 ). Z hľadiska logiky očakávaných vzťahov sme sa preto 

rozhodli Svedomitosť zaradiť medzi nezávislé premenné regresnej analýzy. Regresný model 

záväzku k budúcemu povolaniu (tab.2), potvrdil významnosť dvoch faktorov z TPB a to 

pracovnú oddanosť (postoj) a subjektívne  vnímanú sociálnu normu (R2 = 33%).  Po pridaní  

Svedomitosti ako osobnostného prediktora  záväzku sa miera vysvetlenej variancie záväzku 

zvýšila na 37%. 
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Tab. 2   

Výsledné modely regresnej analýzy pre závislú premennú Záväzok k povolaniu 

Model 
Prediktory 

B 
Beta sig. 

R 

Square F sig 

1 Oddanosť povolaniu 0,27 0,522 0,001 0,272 39.32 0,001 

2 Oddanosť povolaniu 0,234 0,452 0,001 0,329 25,49 0,001 

  Sociálny tlak 0,116 0,248 0,004       

3 Oddanosť povolaniu 0,229 0,442 0,001 0,367 19.95 0,001 

 Sociálny tlak 0,129 0,277 0,004    
  Svedomitosť 0,069 0,198 0,014       

Druhou skúmanou závislou premennou bola tendencia študentov opustiť vyštudované 

povolanie. Korelačné vzťahy naznačili, že nižšia tendencia odísť z povolania súvisí 

s narastajúcou mierou  oddanosti k budúcemu povolaniu ( r = - 0,291,  p = 0,01), ako aj  

sociálneho tlaku (r = - 0,231, p = 0,05), zatiaľ čo významný súsvis s pracovnou  sebaúčinnosťou 

sa nepreukázal (r = - 0,102). Ani v prípade tendencie opustiť povolanie  sa nepreukázali 

štatisticky významné vzťahy s osobnostnými faktormi, jedine vzťah s Neurotizmom sa blížil 

k hladine významnosti (r = 0,177). Ďalšou nezávislou premennou, ktorú sme vložili do 

regresnej analýzy bol typ školy, nakoľko sa študenti ekonómie a technických smerov líšili 

v miere úmyslu odísť. Regresný model  úmyslu opustiť povolanie (tab. 3) potvrdil ako prediktor 

len oddanosť povolaniu ( R2 = 8,5% ). Po pridaní osobnostnej dimenzie Neurotizmu boli   

vygenerované tri nezávislé premenné, pracovná oddanosť, sociálny tlak a osobnostná dimenzia 

Neurotizmu, hodnota regresného koeficienta vzrástla na 19,4%.  

 

Tab. 3  

Výsledné modely regresnej analýzy pre závislú premennú Tendencia opustiť povolanie 

Model 
Prediktory 

B 
Beta sig. 

R 

Square F sig 

1 Oddanosť povolaniu -0,301 -0,291 0,002 0,085 9,74 0,002 

2 Oddanosť povolaniu -0,338 -0,327 0,001 0,136 8,17 0,001 

  Neurotizmus 0,133 0,229 0,015       

3 Oddanosť povolaniu -0,274 -0,265 0,005 0,194 8,28 0,001 

 Neurotizmus 0,181 0,313 0,001    
  Sociálny tlak -0,249 -0,267 0,007       
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4. DISKUSIA 

Odpoveď na otázku, aké faktory ovplyvňujú zámer končiacich študentov  hľadať si uplatnenie 

v inom povolaní ako študovali resp. zotrvať vo vyštudovanom odbore sme hľadali na základe 

TPB, osobnostných faktorov Big Five a typu študovaného odboru.  Za indikátory zotrvania 

v povolaní sme si stanovili  reflektovaný záväzok k budúcemu povolaniu meraný  

prostredníctvom „target-free“ konceptu, ktorého autorom je Klein, et al., (2012; 2014), ako aj 

explicitnými odpoveďami na položky škály  Úmyslu odísť (Wayne, Shore, & Liden, 1997). 

Medzi študentmi technického a ekonomického smeru sme zaznamenali jediný významný 

rozdiel,  keď študenti ekonomických smerov vykazovali vyššiu tendenciu k odchodu zo 

študovaného povolania oproti technickým smerom. I keď sa premenná typ školy nepotvrdila 

ako významný prediktor v regresných modeloch, výsledok naznačil určitý rozdiel v prístupe 

k budúcemu povolaniu medzi študentmi týchto dvoch odborov. Vysvetlením môže byť vysoká 

spoločenská objednávka IT špecialistov na trhu práce, ktorá posilňuje úmysel zotrvať 

v študovanom odbore. Na druhej strane štúdium ekonómie mohlo byť voľbou menej špecificky 

orientovaných študentov, ktorí si vybrali viac univerzálny odbor štúdia a ukončenie štúdia 

nevidia ako svoje definitívne profesijné ukotvenie.   

Zaznamenali sme určité rozdiely v prediktívnom modely pre záväzok, ktorý vyjadruje 

pozitívnu postojovú tendenciu k budúcemu povolaniu a úmysel opustiť povolanie, ktoré 

naznačuje výraznejší behaviorálny zámer k opusteniu študovaného povolania.  Korelačné 

výsledky preukázali, že dôvera vo svoju kvalifikovanosť a kompetencie v budúcej práci (self-

efficacy), spoločne s pracovnou oddanosťou, angažovanosťou a vnímanou normou spoločnosti 

byť zamestnaný v študovanom odbore, sú významnými faktormi, ktoré súvisia  so záväzkom k 

budúcemu povolaniu. Výsledný regresný model naznačil, že z troch sledovaných faktorov, len 

oddanosť práci spolu s vnímaným sociálnym tlakom dokážu u vysokoškolských študentov  

vysvetliť 33% variancie záväzku. Oddanosť v povolaní sa skúmala doteraz prevažne na 

jedincoch v zamestnaneckom vzťahu, oddaní zamestnanci opakovane  potvrdzujú, že sú 

prínosom pre organizáciu, a vykazujú pozitívny záväzok tak k povolaniu ako aj k samotnej 

organizácii (Esfahani, Emami, & Tajnesaei, 2013; Uygur & Kilic, 2009). Hoci pracovnú 

oddanosť možno považovať za podobný koncept ako záväzok,  predsa len ide o odlišné 

prístupy. Oddanosť predstavuje  vyššiu mieru identifikácie jedinca s objektom, záväzok je skôr 

v zmysle Kleina et al. (2012; 2014), vedomou voľbou jedinca byť zaviazaný s objektom bez 

afektívnej identifikácie. Z výsledkov regresnej amnalýzy môžeme predpokladať, že jedinci 

s vyšším skóre v Svedomitosti vykazujú vyšší záväzok k povolaniu v porovnaní s ostatnými 

osobnostnými dimenziami Big Five. Prediktívna sila regresného modelu sa po pridaní 

Svedomitosti zvýšila na 37%, však vzhľadom na nižšiu koreláciu svedomitosti so záväzkom, je 

potrebné tieto výsledky overiť na väčšej výskumnej vzorke.   

Nepotvrdil sa predpoklad, že vyššia miera pracovnej sebaúčinnosti súvisí negatívne s 

tendenciou opustiť  vyštudované povolanie. Dôvodom takéhoto výsledku môže byť domnienka, 

že sebaúčinnosť ako určitý osobnostný faktor, podobne ako osobnostné dimenzie Big Five 

nemá na úmysel odchodu a pracovné plány študentov významný vplyv. Naopak koncept 

pracovnej oddanosti, preukázal signifikantný negatívny vzťah voči úmyslu odchodu z 

povolania podobne ako aj v predchádzajúcich  výskumoch (Blau & Boal, 1989; Schaufeli & 

Bakker, 2004; Sonnentag, 2003).   Zaujímavým zistením bolo, že sociálny tlak ako subjektívna 

norma vykazuje negatívny vzťah k tendencii opustiť povolanie. Výsledok naznačuje, že externé 

vplyvy a spoločenská situácia prispieva  u študentov k  rozhodnutiu držať sa práce vo 

vyštudovanom odbore. Práca v odbore, ktorý študovali im poskytuje istotu do budúcnosti, 

určité zabezpečenie, čo môže byť tiež rozhodujúcim aspektom ich odhodlania zotrvať v 

povolaní. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie študentov môže byť aj  udržanie si 
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určitého sociálneho statusu a tiež aj snaha o splnenie predstavy rodičov a širšej spoločnosti byť 

zamestnaný v odbore. Z osobnostných dimenzií sa vo vzťahu k úmyslu študentov opustiť 

vyštudované povolanie nepreukázal signifikantný vzťah. Avšak do regresného modelu sme 

zaradili dimenziu Neurotizmu, ktorá dosiahla najvyšší korelačný koeficiet voči tendencii 

odchodu. Výsledný model úmyslu odchodu z povolania  vysvetľuje  19,4% variancie, čo 

naznačujr, že neurolabilnejší jedinci sa môžu vo väčšej miere zaoberať myšlienkami odchodu 

z povolania, prípadne brať ho len ako krátkodobé. Pomerne nízky regresný koeficient však 

naznačuje, že je potrebné skúmať ďalšie, hlavne externé faktory, ktoré ovplyvňujú končiacich 

študentov v ich ďalšom uplatnení. Za limit výsledkov pokladáme fakt, že výber  participantov 

bol pre účely výskumu zredukovaný na vysokoškolských študentov končiaceho ročníka 

ekonomického a technického smeru. Vzorka bola  pomerne malá, špecifická, a výsledky 

nemôžeme zovšeobecňovať. Celkovo výsledky však naznačili , že TPB poskytuje východisko 

pre porozumenie správania študentov v pracovnej oblasti. Z aplikačného hľadiska výskum 

prispieva k porozumeniu faktorov, ktoré umožnia lepšie predikovať správanie čerstvých 

absolventov. 

 

  



381 

LITERATÚRA  

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human 

Decision Processes, 50(2), 179-211. 

Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self‐efficacy, locus of control, and the theory 

of planned behavior. Journal of Applied Social Psychology, 32(4), 665-683. 

Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and Reflections. Psychology and 

Health, 26, (9), 1113–1127. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. 

Psychological Review, 84 (2), 191-215. 

Bandura, A. (1991). Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 50(2), 248-287. 

Bandura, A. (2006). Adolescent development from an agentic perspective. In F. Pajares & 

T.Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents. Greenwich, CT: Information Age, 

1–43. 

Blau, G., & Boal, K. (1989). Using job involvement and organizational commitment 

interactivity to predict turnover. Journal of Management, 15, 115-127. 

Blau, G., Paul, A., & St. John, N. (1993). On developing a general index of work commitment. 

Journall of Vocational Behavior, 42, 298-314. 

Blau, G., Tatum, D. S., & Ward-Cook, K. (2003). Correlates of professional versus 

organizational withdrawal cognitions. Journal of Vocational Behavior, 63(1), 72–85. 

Cunningham, G. B., & Sagas, M. (2004). Group diversity, occupational commitment, and 

occupational turnover intentions among NCAA. Division IA football coaching staVs. 

Journal of Sport Management, 18, 236–254. 

Emery, C.R. & Barker, K.J. (2007). Effect of commitment, job involvement and teams on 

customer satisfaction and profit. Team Performance Management, 13(3/4), 90–101. 

Esfahani, M., Emami, M., & Tajnesaei, H. (2013). The investigation of the relation between 

job involvement and organizational commitment. Management Science Letters, 3(2), 

511-518. 

Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Fairness and Retaliation: The Economics of Reciprocity. 

Journal of Economic Perspectives 14(3), 159-181. 

Guay, F., Vallerand, R. J., & Blanchard, C. (2000). On the assessment of situational intrinsic 

and extrinsic motivation: The Situational Motivation Scale (SIMS). Motivation and 

Emotion 24(3), 175–213.  



382 

Chaudhary, R., Rangnekar, S., & Barua, M. K. (2012). Impact of Occupational Self-efficacy 

on Employee Engagement: An Indian Perspective. Journal of the Indian Academy of 

Applied Psychology, 38(2), 329-338. 

Ingram, K. L., Cope, J. G., Harju, B. L., & Wuensch, K. L. (2000). Applying to graduate 

school: A test of the theory of planned behavior. Journal of Social Behavior and 

Personality, 15(2), 215-226. 

Jones, G. R. (1986). Socialization tactics, self-efficacy, and newcomers adjustments to 

organizations. Academy of Management Journal, 29, 262–279. 

Kahn, W. A. (1992). To be fully there: Psychological presence at work. Human Relations, 45, 

321‐349. 

Kanungo, R. (1982). Measurement of job and work involvement. Journal of Applied 

Psychology, 67, 341-349. 

Klein, H. J., Molloy, J. C., & Brinsfield, C. T. (2012). Reconceptualizing workplace 

commitment to redress a stretched construct: Revisiting assumptions and removing 

confounds. Academy of Management Review, 37(1), 130-151.   

Klein, H. J., Cooper, J. T., Molloy, J. C., & Swanson, J. A. (2014). The assessment of 

commitment: Advantages of a unidimensional, target-free approach. Journal of Applied 

Psychology, 99(2), 222-238.    

Lee, K., Carswell, J. J., & Allen, N. J. (2000). A meta-analytic review of occupational 

commitment: relations with person-and work-related variables. Journal of Applied 

Psychology, 85(5), 799-811. 

Paullay, I., Alliger, G., & Stone-Romero, E. (1994). Construct validation of two instruments 

designed to measure job involvement and work centrality. Journal of Applied 

Psychology, 79, 224-228. 

Reinecke, L., Vorderer, P., & Knop, K. (2014). Entertainment 2.0? The role of intrinsic and 

extrinsic need satisfaction for the enjoyment of Facebook use. Journal of 

Communication, 64(3), 417-438. 

Rigotti, T., Schyns, B. & Mohr, G. (2008). A short version of the Occupational selfefficacy 

scale. Structural and construct validity across five countries. Journal of Career 

Assessment, 16, 238-255. 

Ruisel, I., Halama, P. (2007). NEO-FFI. NEO päťfaktorový osobnostný inventár. Praha: 

Testcentrum-Hogrefe. 



383 

Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, job resources, and their relationship 

with burnout and engagement: A multisample study. J Organization Behav, 25, 293-

315. 

Sonnentag, S. (2003). Recovery, work engagement, and proactive behavior: A new look at the 

interface between non-work and work. Journal of Applied Psychology, 88 (3), 518-528. 

Thatcher, J.B., Stepina, L.P. & Boyle, R.J. (2002). Turnover of information technology 

workers: examining empirically the influence of attitudes, job characteristic and 

external markets. Journal of Management Information Systems, 9 (3), 231-261. 

Uygur, A., & Kilic, G. (2009). A study into Organizational Commitment and Job Involvement: 

An Application towards the personnel in the central organisation for ministry of health 

in Turkey. Ozean journal of applied sciences, 2, 113-125. 

Vandenberg, R.J. & Scarpello, V. (1994). A longitudinal assessment of the determinant 

relationship between employee commitments to the occupation and the organization. 

Journal of Organizational Behavior, 15, 535-547. 

Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. (1997). Perceived organizational support and leader-

member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management Journal, 

40(1), 82-111. 

Wilk, S. L., & Moynihan, L. M. (2005). Display rule" regulators": the relationship between 

supervisors and worker emotional exhaustion. Journal of Applied Psychology, 90(5), 

917-927. 

Zemore, S. E., & Ajzen, I. (2014). Predicting substance abuse treatment completion using a 

new scale based on the theory of planned behavior. Journal of Substance Abuse 

Treatment, 46(2), 174-182.  

ÚPSVaR dostupné na: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-

statistiky/kopia-2016.html?page_id=671750 

 

Kontakt 

Milica Schraggeová 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie 

Gondova 2, 814 99 Bratislava 

E-mail: milica.schraggeova@uniba.sk 

 

Grantová podpora:   

VEGA: 1/0273/18 

mailto:milica.schraggeova@uniba.sk


384 

VALIDIZÁCIA MULTIMETÓDOVÉHO PRÍSTUPU K DIAGNOSTIKE 

ZÁUJMOV 

 

VALIDATION OF MULTIMETHOD APPROACH TO DIAGNOSTIC OF 

INTERESTS 

 

Tomáš SOLLÁR, Miriama HUDÁKOVÁ 

 

Abstrakt: Štúdia ponúka psychometrické hodnotenie Multimetódovej objektívnej testovej 

batérie záujmov (MOI) od autorov Proyera a Häuslera, určenej k diagnostike kariérových 

záujmov. MOI diagnostikuje profesijné záujmy na základe Hollandovej teórie, ktorá rozlišuje 

medzi prakticko-technickými, intelektuálno-vedeckými, umelecko-jazykovými, sociálnymi, 

podnikateľskými a organizačno-riadiacimi záujmami. Multimetódový prístup kombinuje 

explicitné meranie kariérových záujmov (dotazník a nonverbálny test) s implicitným meraním 

(tri objektívne testy osobnosti). Cieľom štúdie bolo overenie kriteriálneho aspektu validity 

nástroja MOI prostredníctvom zisťovania rozdielov v kariérových záujmoch medzi skupinami 

povolaní prislúchajúcimi Hollandovým záujmovým dimenziám. Vzorku tvorilo 86 participantov 

(40 mužov a 46 žien) s priemerným vekom 36,33 (SD = 11,89). Výsledky naznačujú lepšiu 

schopnosť predpovedať príslušnosť k skupine povolaní súvisiacich s danou skupinou záujmov 

u explicitných metód. Najlepšie medzi skupinami povolaní diferencuje verbálny dotazník, ktorý 

preukazuje uspokojivú kriteriálnu validitu. Niektoré metódy MOI rozlišujú medzi skupinami 

povolaní v takých záujmových dimenziách v ktorých iná metóda nediferencuje, alebo 

diferencuje menej. Multimetódový prístup k diagnostike kariérových záujmov sa tak javí ako 

výhodný. 

Kľúčové slova: multimetódová diagnostika, kariérové záujmy, validita, Hollandova teória 

 

Abstract: The study offers a psychometric assessment of the Multimetod Objective Test Battery 

of Interests (MOI) by Proyer and Häusler for the diagnosis of career interests. MOI diagnoses 

vocational interests based on Holland's theory, which distinguishes between Realistic, 

Investigative, Artistic, Social, Enterprising, and Conventional interests. The multimetod 

approach combines explicit measurement of vocational interests (questionnaire and nonverbal 

test) with implicit measurement (three objective personality tests). The aim of the study was to 

verify the criterion aspect of the validity of MOI by identifying differences in vocational 

interests between occupational groups corresponding to Holland‘s Interest Dimensions. The 

sample consisted of 86 participants (40 men and 46 women) with an average age of 36.33 (SD 

= 11.89). Results suggest better ability to predict belonging to a group of occupations 

associated with a given interest group in explicit methods. Verbal questionnaire shows best 

between group prediction which demonstrates satisfactory criterion validity. Mmultimetod 

approach in assessment of vocational interests appears to be beneficial. 

Keywords: multimethod diagnostics, vocational interests, validity, Holland´s theory 
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1. ÚVOD  

1.1. Diagnostika záujmov 

Záujmy sú silným motivačným činiteľom kariérového vývinu, výberu aj dosiahnutia pracovnej 

spokojnosti (Lepeňová, Hargašová, 2012). Holland (1997) vidí užitočnosť diagnostiky záujmov 

v skúmaní a rozširovaní kariérových možností, zvažovaní potenciálnych povolaní a v uistení 

alebo poskytnutí podpory kariérových ašpirácií jednotlivca. Na základe rôznych teoretických 

koncepcií (napr. Holland, 1997; Strong, 1943) došlo k vytváraniu metodík, ktoré umožňujú 

zisťovať záujmy jednotlivca a z ich hierarchie vyvodzovať možné oblasti ďalšieho štúdia 

a budúceho profesijného uplatnenia (VÚDPaP, 2004). Hoci je v oblasti psychologického 

hodnotenia vo všeobecnosti dostupných mnoho techník (napr. projektívne, semiprojektívne, 

nonverbálne metódy alebo objektívne testy osobnosti), v kariérovom poradenstve sú takmer 

výlučne používané dotazníky (Proyer, 2007). Väčšina metodík na meranie kariérových 

záujmov na Slovensku, ktorých prehľad podáva Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie (VÚDPaP, 2004), má formu dotazníka. Napriek faktu, že technika „pýtania 

sa“ testovaného prostredníctvom dotazníka je často používaná, a že validita dotazníkov 

zisťujúcich záujmy je široko preukázaná, môže byť táto metóda z určitých dôvodov kritizovaná. 

(Proyer, 2007). Nevýhodou dotazníkových metód je, že ich diagnostická hodnota závisí od 

úrovne introspekcie testovanej osoby a taktiež od možnosti zámerného skreslenia výsledkov 

pre subjekt želateľným smerom (Svoboda, Humpolíček, Šnorek, 2013). Nevýhody klasických 

dotazníkových metód môže prekonávať inovatívny multimetódový prístup k diagnostike 

záujmov kombinujúci viacero typov metód.  

1.2. Multimetódová diagnostika záujmov 

V predkladanej štúdii sa venujeme Multimetódovej objektívnej testovej batérii záujmov (MOI), 

ktorá ponúka práve multimetódový spôsob diagnostiky kariérových záujmov. MOI umožňuje 

merať záujmy explicitne pomocou verbálneho dotazníka a nonverbálneho testu, a implicitne 

prostredníctvom troch objektívnych testov osobnosti. Princíp objektívnych testov osobnosti 

spočíva v tom, že sú konštruované tak, aby testovaný nevedel akým spôsobom je merané jeho 

správanie alebo aké úsudky o jeho osobnosti budú vyvodzované z testových reakcií (Proyer, 

Häusler, 2007). Z konštrukcie metódy alebo spôsobu jej vyhodnocovania plynie skutočnosť, že 

vyšetrovaná osoba nemá možnosť zámerne skresliť výsledky (Svoboda, Humpolíček, Šnorek, 

2013), na rozdiel od dotazníkových metód. Pri objektívnych testoch platí, že testovaný nie je 

požiadaný, aby sa hodnotil, ale registruje sa jeho správanie vo výkonovej situácii (Proyer, 

Häusler, 2007). Hlavnou výhodou používania objektívnych testov osobnosti na meranie 

kariérových záujmov je podľa Proyera a Häuslera (2011) to, že odvodzujú informácie 

o profesionálnych záujmoch z pozorovania správania testovaných osôb v štandardizovaných 

situáciách. Objektívne testy môžu priviesť klientovu pozornosť, prostredníctvom spätnej väzby, 

ku kariérnym možnostiam, ktoré predtým neboli zvažované (Proyer, Häusler, 2011). 

Používanie multimetódového prístupu pri diagnostike kariérových záujmov by tak mohlo byť 

prospešné pre kariérové poradenstvo aj pre teoretický výskum v oblasti kariérových záujmov 

(Proyer, 2006a). 
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1.3. Hollandova teória kariérových záujmov 

Teoretickým základom nástroja MOI je Hollandova teória, ktorá je podľa Proyera a Häuslera 

(2011) široko používaná v teórii aj praxi, o čom svedčí aj množstvo štúdií, ktoré sa ňou 

zaoberali (napr. Gottfredson, Johnstun, 2009; Nauta, 2010; Tracey, Rounds, 1993 a iné). Podľa 

Hollanda (1997) patrí väčšina ľudí k jednému zo šiestich osobnostných typov predstavujúcich 

osobnú orientáciu alebo životný štýl, teda k typu: prakticko-technickému (R), intelektuálno-

vedeckému (I), umelecko-jazykovému (A), spoločenskému (S), podnikateľskému (E) 

a organizačno-riadiacemu (C).  

Ľudia prakticko-technického typu (R) majú tendenciu častejšie sa zameriavať na pozorovateľné 

a konkrétne realizácie. Nie sú veľmi sociabilní, vyznačujú sa dobrými motorickými 

zručnosťami a preferujú konkrétne problémy pred abstraktnými. Intelektuálno-vedecký typy (I) 

sa prevažne sústreďujú na intelektuálne skúmanie, preferujú viac myslenie než konanie a sú 

zruční v narábaní s abstraktnými ideami. Jednotlivci umelecko-jazykového typu (A) sa 

zaujímajú o kreatívne vyjadrenie nápadov prostredníctvom písania alebo aplikovaného umenia. 

Sociálne typy (S) majú dobré verbálne a interpersonálne zručnosti, dávajú prednosť 

spoločenským typom činností, pri ktorých sa môžu venovať iným ľuďom, a to formou výchovy, 

vzdelávania alebo pomoci človeku. Podnikateľské typy (E) preferujú aktivity, kde dominujú, 

presviedčajú alebo vedú ostatných. Organizačno-riadiace typy (C) uprednostňujú aktivity, ktoré 

zahŕňajú systematickú manipuláciu s údajmi, plnenie príkazov alebo dodržiavanie pravidiel 

(Holland, 1997).  

Multimetódová objektívna testová batéria záujmov (MOI) operacionalizuje týchto šesť 

Hollandových záujmových dimenzií rôznymi spôsobmi (Proyer, Häusler, 2011). Práve overený 

základ Hollandovej teórie a multimetódový spôsob diagnostiky sú hlavnými dôvodmi pre 

realizáciu cieľa prezentovanej štúdie, ktorým je overenie validity pôvodom rakúskej metódy 

MOI v slovenských podmienkach. Halama (2005) v súvislosti s adaptáciou testu z iného 

jazykového prostredia uvádza, že aj menej známe testy môžu byť prínosom pre testovanie osôb, 

najmä keď sú postavené na dobrom teoretickom základe a starostlivej operacionalizácii. 

Konkrétne sme sa rozhodli pre zisťovanie kriteriálneho aspektu validity MOI, nakoľko podľa 

Říčana (1977) má test merať niečo viac než len seba samého. 

1.4. Overenie kriteriálnej validity Multimetódovej objektívnej testovej batérie záujmov 

(MOI) 

Kriteriálnu validitu budeme overovať prostredníctvom zisťovania schopnosti MOI testu 

diferencovať medzi skupinami povolaní. Niektorí autori (napr. Bergmann, Eder, 2011; Proyer, 

2006b) zistili, že určité profesie alebo študijné skupiny sa líšia v kariérových záujmoch. 

Bergmann a Eder (2011) skúmali rozdiely v kariérových záujmoch u šiestich povolaní: 

mechanik, projektant, masér, účtovník, obchodník a fotograf. Zistili rozdiely medzi 

povolaniami vo všetkých záujmových dimenziách okrem podnikateľskej dimenzie. Proyer 

(2006b) uvádza štúdiu, ktorá zisťovala rozdiely v kariérových záujmoch medzi študijnými 

odbormi pri použití originálnej verzie MOI testu. Na základe uvedených štúdií sme aj my zvolili 

profesiu resp. povolanie ako kritérium na overenie súbežnej kriteriálnej validity MOI. 
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Budeme zisťovať rozdiely v kariérových záujmoch medzi rôznymi skupinami povolaní 

reprezentujúcimi dimenzie RIASEC. Pod skupinou povolaní rozumieme viaceré povolania, 

ktoré sa podľa charakteristík Hollandových záujmových dimenzií dajú zaradiť pod jednu 

z týchto záujmových dimenzií. Holland (1997) pri charakterizovaní záujmových dimenzií 

uvádza aj príklady povolaní, ktoré sú typické pre ľudí s touto záujmovou orientáciou. Do 

prakticko-technickej dimenzie môžeme zaradiť povolania ako napríklad stolár, stavebný 

inžinier; do intelektuálno-vedeckej dimenzie povolania ako farmaceut, informatik; do 

umelecko-jazykovej dimenzie povolania ako prekladateľ, novinár, fotograf; do sociálnej 

dimenzie patrí napríklad povolanie psychológa, učiteľa, sociálneho pracovníka; pod 

podnikateľskú dimenziu spadajú napríklad manažérske a politické povolania a organizačno-

riadiacu dimenziu reprezentujú povolania ako účtovník, ekonóm, právnik (Bergmann, Eder, 

2011). Na tomto princípe, vychádzajúc z Hollanda, budeme zaraďovať participantov podľa ich 

povolania do skupín povolaní: prakticko-technické povolania, intelektuálno-vedecké 

povolania, umelecko-jazykové povolania, sociálne povolania, podnikateľské povolania 

a organizačno-riadiace povolania. 

Následne budeme zisťovať, či skupina povolaní prislúchajúca danej záujmovej dimenzii 

(napríklad sociálne povolania) vykazuje vyššie záujmy v tejto dimenzii (v sociálnej záujmovej 

dimenzii) než skupina povolaní ktorá predstavuje inú dimenziu (napríklad prakticko-technické 

povolania). V rámci danej záujmovej dimenzie budeme vždy porovnávať tú skupinu povolaní, 

ktorá jej prislúcha s inou skupinou povolaní. Podporou pre kriteriálnu validitu (vychádzajúc 

z výskumov Bergmanna a Edera, 2011 a Proyera, 2006b) bude, ak skupina povolaní, ktorá 

prislúcha danej dimenzii, bude v tejto dimenzii vykazovať vyššie záujmy. Musíme 

poznamenať, že nebudeme porovnávať skupiny povolaní v umelecko-jazykovej dimenzii, 

nakoľko reprezentanti tejto záujmovej dimenzie, teda umelecko-jazykové povolania, sa 

nenachádzajú v našom výskumnom súbore.  

Za účelom overenia kriteriálnej validity MOI predpokladáme, že v rámci každej z piatich 

skúmaných záujmových dimenzií (RISEC) bude skupina povolaní, ktorá jej prislúcha 

dosahovať vyššie záujmy než ostatné štyri skupiny povolaní. Celkovo tak predpokladáme 20 

rozdielov v kariérových záujmoch overovaných v rámci každého subtestu MOI, ktoré majú 

svedčiť o jeho kriteriálnej validite.  

2. METÓDY 

2.1. Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorilo 86 participantov (40 mužov a 46 žien) aktuálne vykonávajúcich 

určité povolanie. Priemerný vek participantov bol 36,33 (SD = 11,89). Participanti boli na 

základe Hollandovej teórie podľa povolaní rozdelení do skupín: prakticko-technické povolania 

(n=24), intelektuálno-vedecké povolania (n=13), sociálne povolania (n=24), podnikateľské 

povolania (n=13), organizačno-riadiace povolania (n=12). Participanti s umelecko-jazykovými 

povolaniami sa vo výskumnom súbore nenachádzali. Zber dát prebehol v období od januára 

2017 do januára 2018. Išlo o individuálne administrovanie testu pomocou počítača a jedno 

testovanie trvalo približne 50 minút.  
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2.2. Meracie nástroje 

Multimetódová objektívna testová batéria záujmov (MOI) je pôvodom rakúska metóda, ktorej 

autormi sú Proyer a Häusler. Je použiteľná vo veku od 14 rokov a jej hlavnými aplikačnými 

oblasťami sú kariérové poradenstvo a poradenstvo pri rozvoji kariéry, pracovná a organizačná 

psychológia (Proyer, Häusler, 2011). Ide o počítačovú testovú batériu, ktorá je súčasťou 

Viedenského testovacieho systému od spoločnosti Schuhfried, určeného k počítačovej 

psychodiagnostike. 

Testová batéria pozostáva z verbálneho dotazníka a nonverbálneho testu, ktoré merajú záujmy 

explicitne a troch objektívnych testov osobnosti (distraktabilita, alokácia, tachistoskop), ktoré 

merajú záujmy implicitne. Súčasťou MOI je aj škála na meranie kariérovej identity (Proyer, 

Häusler, 2011). Charakterizujeme jednotlivé subtesty: 

Verbálny dotazník tvorí 96 položiek vyjadrujúcich pracovné činnosti (napr. opravovanie alebo 

archivovanie), pri ktorých sa jednotlivci majú rozhodnúť či je pre nich činnosť zaujímavá alebo 

nezaujímavá (Proyer, et al. 2012).  

Nonverbálny test pozostáva zo 60 ručne kreslených, rodovo neutrálnych postáv zobrazujúcich 

buď ľudí v profesijnej situácii (napr. v pekárni alebo kvetinárstve) alebo nástroje na 

vykonávanie špecifických pracovných činností, napr. skrutkovač (Proyer, et al. 2012). 

Subtest distraktabilita obsahuje 6 rovnako dlhých príbehov s rovnakých počtom (94) cieľových 

slov, ktoré má probant v texte označiť. Cieľové slová môžu byť buď vymyslené slová ("tnf", 

"kvy") alebo zmysluplné slová ("ale", "dom"), avšak také, ktoré sa nehodia do vety. Úloha je 

uskutočňovaná pod časovým tlakom. Šesť textov popisuje typický pracovný deň v živote 

robotníka (R), vedca (I), herca (A), doktora (S), obchodníka (E) a úradníka (C), pričom každé 

z uvedených povolaní reprezentuje jednu zo šiestich Hollandových dimenzií (Proyer, Häusler, 

2011). Subtest je založený na myšlienke, že osoba, ktorá má vyšší záujem o čítanú oblasť, 

označí v texte menej cieľových slov. Čím nižšie skóre osoba dosiahne v danej záujmovej 

dimenzii, tým vyšší má záujem o túto oblasť. 

V subteste alokácia je úlohou jednotlivca rozdeliť 100,000 eur rôznym organizáciám alebo 

asociáciám, ktoré spadajú pod Hollandove záujmové dimenzie (Proyer, 2007). Množstvo 

pridelených peňazí sa považuje za indikátor záujmu (Proyer, Häusler, 2011). 

Subtest tachistoskop využíva nejednoznačné obrázky, ktoré sú navyše nízko zaostrené. Účelom 

testu je identifikovať interpretácie a percepcie, ktoré naznačujú preferenciu jednej zo šiestich 

záujmových dimenzií. Pri každej položke je respondent požiadaný, aby si zo šiestich možností 

vybral tú, o ktorej si myslí, že bola viditeľná na obrázku. V inštrukcii je test popísaný ako test 

pasívnej rýchlosti percepcie. Šesť možností je spojených so šiestimi Hollandovými 

záujmovými dimenziami (Proyer, Häusler, 2011).  

Škála kariérovej identity je dotazník obsahujúci 20 položiek merajúcich úroveň kariérovej 

identity (Proyer, Häusler, 2011). Príklad položky: „Nedokážem zrealizovať svoje skutočné 

želania ohľadom  kariéry, a tak si nerobím veľké nádeje“. 
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2.3. Metódy štatistického spracovania dát 

Štatistickú analýzu dát sme uskutočnili v programe IBM SPSS Statistics 24.0. Na komparáciu 

skupín povolaní v kariérových záujmoch sme z dôvodu nízkeho a nerovnakého počtu 

participantov v skupinách použili neparametrickú Kruskal-Wallisovu analýzu rozptylu. 

Rozdiely v kariérových záujmoch medzi porovnávanými dvojicami skupín povolaní sme 

zisťovali prostredníctvom Mann-Whitneyho U-testu. 

3. VÝSLEDKY 

Pre každý subtest MOI sme zisťovali štatisticky významné rozdiely v úrovni kariérových 

záujmov medzi piatimi skúmanými skupinami povolaní. Následne sme porovnávali vybrané 

dvojice skupín povolaní. V rámci každej záujmovej dimenzie sme porovnávali skupinu 

povolaní, ktorá jej prislúcha voči ostatným štyrom skupinám povolaní, pričom sme 

predpokladali rozdiel v prospech skupiny povolaní prislúchajúcej danej dimenzii. Očakávali 

sme 4 rozdiely pre každú z piatich záujmových dimenzií, celkovo teda 20 rozdielov pre každý 

subtest, ktoré mali svedčiť o jeho kriteriálnej validite. Počet zistených rozdielov poukazuje na 

schopnosť subtestov MOI, a tiež ich jednotlivých dimenzií, diferencovať medzi skupinami 

povolaní. Potvrdený rozdiel v prospech očakávanej skupiny povolaní je v tabuľke označený 

znakom ✔, a zistený rozdiel v rozpore s predpokladom (vyššie záujmy dosahovala skupina 

povolaní neprislúchajúca danej záujmovej dimenzii) je označený znakom X. 

Za zistené rozdiely medzi dvojicami skupín povolaní sme považovali nie len štatisticky 

signifikantné rozdiely ale aj rozdiely, ktoré neboli štatisticky signifikantné, ale dosahovali istú 

úroveň vecnej signifikancie (rm ≥ 0,250). Pri porovnaní vybraných dvojíc povolaní v rámci 

každej záujmovej dimenzie preto uvádzame v tabuľkách hodnoty vecnej signifikancie rozdielu 

zisteného Mann-Whitneyho U testom. Dôvodom bol nízky a nerovnaký počet probantov 

v  porovnávaných skupinách povolaní, ktorý sa pohyboval v rozmedzí od n=12 po n=24. Cohen 

(1988) uvádza, že veľkosť vzorky ovplyvňuje štatistickú silu. Štatisticky signifikantné rozdiely 

sa tak vzhľadom na nízky počet participantov v porovnávaných skupinách nemuseli prejaviť.  
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3.1. Verbálny dotazník 

Tab. 6 

 Rozdiely v kariérových záujmoch medzi piatimi skupinami povolaní v rámci verbálneho 

dotazníka 

 Povolania  

 
R(n=24) 

Mdn1 

I(n=13) 

Mdn2 

S(n=24) 

Mdn3 

E(n=13) 

Mdn4 

C(n=12) 

Mdn5 

H p 

Prakticko-technické záujmy 7 3 2,5 2 2 9,146 0,058 

Intelektuálno-vedecké záujmy 8,5 14 11 12 12 16,176 0,003 

Sociálne záujmy 10 12 12 11 10,5 6,937 0,139 

Podnikateľské záujmy 6 11 9 11 8 12,310 0,015 

Organizačno-riadiace záujmy 6 9 9 7 10,5 9,947 0,041 

Legenda: R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – 

umelecko-jazykové povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – 

organizačno-riadiace povolania; Mdn – medián, n – počet respondentov; H – hodnota Kruskal-

Wallisovho testu, p – štatistická signifikancia 

 

Vo verbálnom dotazníku sa preukázal štatisticky významný rozdiel medzi skúmanými 

skupinami povolaní v intelektuálno-vedeckých, podnikateľských a organizačno-riadiacich 

záujmoch.  

  



391 

Tab. 7  

Vecná významnosť rozdielov v kariérových záujmoch medzi dvojicami skupín povolaní 

zistených Mann-Whitneyho U-testom (verbálny dotazník) 

 rm R I S E C 

Prakticko-technické záujmy R - 
0,322 

✔ 

0,338 

✔ 

0,322 

✔ 

0,417 

✔ 

Intelektuálno-vedecké záujmy I 
0,601 

✔ 
- 

0,392 

✔ 

0,377 

✔ 

0,258 

✔ 

Sociálne záujmy S 
0,317 

✔ 
0,064 - 0,150 

0,257 

✔ 

Podnikateľské záujmy E 
0,452 

✔ 
0,052 

0,302 

✔ 
- 

0,329 

✔ 

Organizačno-riadiace záujmy C 
0,436 

✔ 
0,172 0,177 0,234 - 

R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – umelecko-jazykové 

povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – organizačno-riadiace 

povolania; rm – korelačná miera vecnej významnosti rozdielu, ✔ - potvrdený rozdiel 

 

Pri skúmaní rozdielov medzi dvojicami skupín povolaní sme zistili, že verbálny dotazník 

dokázal správne diferencovať (v zmysle rozdielu v prospech očakávanej skupiny povolaní) 

medzi povolaniami v štrnástich prípadoch z dvadsiatich. Na základe počtu zistených rozdielov 

v jednotlivých záujmových dimenziách konštatujeme, že najlepšie medzi skupinami povolaní 

diferencuje prakticko-technická a intelektuálno-vedecká záujmová dimenzia verbálneho 

dotazníka, v rámci ktorých im prislúchajúce povolania vykazovali rozdiely voči všetkým 

ostatným skupinám povolaní. Najmenej diferencuje organizačno-riadiaca dimenzia, kde bol 

potvrdený len jeden predpokladaný rozdiel. Organizačno-riadiace povolania skórovali vyššie 

v organizačno-riadiacich záujmoch než prakticko-technické povolania. 
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3.2. Nonverbálny test 

Tab. 8 

 Rozdiely v kariérových záujmoch medzi piatimi skupinami povolaní v rámci nonverbálneho 

testu 

 Povolania  

 
R(n=24) 

Mdn1 

I(n=13) 

Mdn2 

S(n=24) 

Mdn3 

E(n=13) 

Mdn4 

C(n=12) 

Mdn5 

H p 

Prakticko-technické záujmy 3,5 1 3 2 2 3,433 0,488 

Intelektuálno-vedecké záujmy 5 8 5,5 5 5 8,615 0,071 

Sociálne záujmy 5 6 7 4 5,5 2,646 0,619 

Podnikateľské záujmy 5 6 4 5 6 6,696 0,153 

Organizačno-riadiace záujmy 3,5 4 5 5 7 8,324 0,080 

Legenda: R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – 

umelecko-jazykové povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – 

organizačno-riadiace povolania; Mdn – medián, n – počet respondentov; H – hodnota Kruskal-

Wallisovho testu, p – štatistická signifikancia 

V nonverbálnom teste neboli zistené štatisticky významné rozdiely ani v jednej záujmovej 

dimenzii medzi piatimi skupinami povolaní. 

 

Tab. 9  

Vecná významnosť rozdielov v kariérových záujmoch medzi dvojicami skupín povolaní 

zistených Mann-Whitneyho U-testom (nonverbálny test) 

 rm R I S E C 

Prakticko-technické záujmy R - 0,224 0,180 0,235 0,220 

Intelektuálno-vedecké 

záujmy 
I 

0,485 

✔ 
- 0,235 

0,430 

✔ 
0,180 

Sociálne záujmy S 0,231 0,056 - 0,121 0,042 

Podnikateľské záujmy E 0,214 0,031 
0,323 

✔ 
- 0,102 

Organizačno-riadiace záujmy C 
0,465 

✔ 

0,337 

✔ 

0,368 

✔ 

0,349 

✔ 
- 
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R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – umelecko-jazykové 

povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – organizačno-riadiace 

povolania; rm – korelačná miera vecnej významnosti rozdielu, ✔ - potvrdený rozdiel 

Čo sa týka rozdielov medzi porovnávanými dvojicami skupín povolaní, nonverbálny test 

správne diferencoval povolania v siedmych prípadoch, kde sa prejavil rozdiel v kariérových 

záujmoch v prospech skupiny povolaní prislúchajúcej danej dimenzii. Najlepšie diferencuje 

organizačno-riadiaca dimenzia nonverbálneho testu. Organizačno-riadice povolania vykazovali 

vyššie organizačno-riadiace záujmy než ostatné štyri skupiny povolaní. Najhoršie diferencuje 

prakticko-technická a sociálna záujmová dimenzia, v ktorých nebol zistený žiaden 

predpokladaný rozdiel medzi skupinami povolaní. 

3.3. Distraktabilita 

Tab. 10  

Rozdiely v kariérových záujmoch medzi piatimi skupinami povolaní v rámci subtestu 

distraktabilita 

 Povolania  

 
R(n=24) 

Mdn1 

I(n=13) 

Mdn2 

S(n=24) 

Mdn3 

E(n=13) 

Mdn4 

C(n=12) 

Mdn5 

H p 

Prakticko-technické záujmy 14 22 17,5 21 21 7,193 0,126 

Intelektuálno-vedecké záujmy 21 30 23,5 27 31 13,580 0,009 

Sociálne záujmy 25,5 35 30,5 31 35 14,660 0,005 

Podnikateľské záujmy 23 29 26 28 28 11,204 0,024 

Organizačno-riadiace záujmy 22 27 24 26 26 5,200 0,267 

Legenda: R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – 

umelecko-jazykové povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – 

organizačno-riadiace povolania; Mdn – medián, n – počet respondentov; H – hodnota Kruskal-

Wallisovho testu, p – štatistická signifikancia 

 

V rámci subtestu distraktabilita sa prejavili štatisticky signifikantné rozdiely medzi piatimi 

skupinami povolaní v intelektuálno-vedeckých, sociálnych a podnikateľských záujmoch. Pri 

posudzovaní úrovne kariérových záujmov skupín povolaní na základe mediánových hodnôt je 

potrebné mať na pamäti, že v subteste distraktabilita nižšie skóre v záujmovej dimenzii 

znamená vyšší záujem o túto oblasť. 
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Tab. 11 

 Vecná významnosť rozdielov v kariérových záujmoch medzi dvojicami skupín povolaní 

zistených Mann-Whitneyho U-testom (subtest distraktabilita) 

 rm R I S E C 

Prakticko-technické záujmy R - 
0,392 

✔ 
0,134 0,221 

0,327 

✔ 

Intelektuálno-vedecké záujmy I 0,449 X - 0,338 X 0,314 X 0,050 

Sociálne záujmy S 0,178 
0,329 

✔ 
- 0,132 

0,292 

✔ 

Podnikateľské záujmy E 0,271 X 
0,327 

✔ 
0,090 - 0,195 

Organizačno-riadiace záujmy C 0,296 X 0,050 0,179 0,072 - 

R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – umelecko-jazykové 

povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – organizačno-riadiace 

povolania; rm – korelačná miera vecnej významnosti rozdielu, ✔– potvrdený rozdiel, X – 

rozdiel v rozpore s predpokladom 

 

Podrobnejší pohľad na zistené rozdiely medzi dvojicami skupín povolaní hovorí o tom, že 

subtest distraktabilita správne diferencoval skupiny povolaní v piatich prípadoch. Na druhej 

strane v piatich prípadoch diferencoval v rozpore s očakávaním, t.j. vyššie záujmy dosahovali 

povolania neprislúchajúce danej dimenzii. Najviac rozdielov v rozpore s očakávaním 

preukázala intelektuálno-vedecká dimenzia distraktability, čím diferencuje medzi skupinami 

povolaní najhoršie. 
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3.4. Alokácia  

Tab. 12  

Rozdiely v kariérových záujmoch medzi piatimi skupinami povolaní v rámci subtestu alokácia 

 Povolania  

 
R(n=24) 

Mdn1 

I(n=13) 

Mdn2 

S(n=24) 

Mdn3 

E(n=13) 

Mdn4 

C(n=12) 

Mdn5 

H p 

Prakticko-technické záujmy 20000 10000 14050 20000 10000 10,009 0,040 

Intelektuálno-vedecké záujmy 16500 10000 8000 10000 18000 10,014 0,040 

Sociálne záujmy 33000 20000 30000 32000 22500 3,508 0,477 

Podnikateľské záujmy 14000 10000 12500 29000 14000 5,316 0,256 

Organizačno-riadiace záujmy 6000 2900 3000 5000 9300 1,332 0,856 

Legenda: R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – 

umelecko-jazykové povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – 

organizačno-riadiace povolania; Mdn – medián, n – počet respondentov; H – hodnota Kruskal-

Wallisovho testu, p – štatistická signifikancia 

Medzi piatimi skupinami povolaní sa v rámci subtestu alokácia preukázali štatisticky 

významné rozdiely v prakticko-technických a intelektuálno-vedeckých záujmoch.  
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Tab. 13  

Vecná významnosť rozdielov v kariérových záujmoch medzi dvojicami skupín povolaní 

zistených Mann-Whitneyho U-testom (subtest alokácia) 

 rm R I S E C 

Prakticko-technické záujmy R - 
0,446 

✔ 
0,182 0,115 

0,282 

✔ 

Intelektuálno-vedecké záujmy I 0,136 - 0,135 0,104 0,356 X 

Sociálne záujmy S 0,041 
0,277 

✔ 
- 0,072 0,196 

Podnikateľské záujmy E 
0,405 

✔ 
0,093 

0,253 

✔ 
- 

0,307 

✔ 

Organizačno-riadiace záujmy C 0,170 0,164 0,175 0,130 - 

R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – umelecko-jazykové 

povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – organizačno-riadiace 

povolania; rm – korelačná miera vecnej významnosti rozdielu, ✔– potvrdený rozdiel, X – 

rozdiel v rozpore s predpokladom 

Rozdiely medzi dvojicami skupín povolaní poukazujú na to, že subtest alokácia správne 

diferencoval medzi povolaniami v šiestich prípadoch. V jednom prípade diferencoval v rozpore 

s predpokladom, a to v intelektuálno-vedeckej záujmovej dimenzii. Najlepšie diferencuje 

podnikateľská záujmová dimenzia alokácie, nakoľko podnikateľské povolania v nej dosahujú 

vyššie záujmy oproti všetkým ostatným skupinám povolaní, okrem intelektuálno-vedeckých. 
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3.5. Tachistoskop  

Tab. 14  

Rozdiely v kariérových záujmov medzi piatimi skupinami povolaní v rámci subtestu 

tachistoskop 

 Povolania  

 
R(n=24) 

Mdn1 

I(n=13) 

Mdn2 

S(n=24) 

Mdn3 

E(n=13) 

Mdn4 

C(n=12) 

Mdn5 

H p 

Prakticko-technické záujmy 3 1 3 3 2,5 7,317 0,120 

Intelektuálno-vedecké záujmy 3 5 3 4 4 6,890 0,142 

Sociálne záujmy 3 3 5 1 3,5 8,571 0,073 

Podnikateľské záujmy 2 2 3 4 3,5 4,116 0,391 

Organizačno-riadiace záujmy 2 3 2 3 2,5 2,109 0,716 

Legenda: R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – 

umelecko-jazykové povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – 

organizačno-riadiace povolania; Mdn – medián, n – počet respondentov; H – hodnota Kruskal-

Wallisovho testu, p – štatistická signifikancia 

V subteste tachistoskop neboli zistené štatisticky významné rozdiely medzi piatimi skupinami 

povolaní v kariérových záujmoch. 
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Tab. 15  

Vecná významnosť rozdielov v kariérových záujmoch medzi dvojicami skupín povolaní 

zistených Mann-Whitneyho U-testom (subtest tachistoskop) 

 rm R I S E C 

Prakticko-technické záujmy R - 
0,438 

✔ 
0,081 0,115 0,178 

Intelektuálno-vedecké záujmy I 
0,354 

✔ 
- 

0,379 

✔ 
0,221 0,175 

Sociálne záujmy S 
0,338 

✔ 
0,207 - 

0,372 

✔ 

0,276 

✔ 

Podnikateľské záujmy E 
0,254 

✔ 

0,348 

✔ 
0,186 - 0,146 

Organizačno-riadiace záujmy C 0,190 0,119 0,241 0,102 - 

R – prakticko-technické povolania; I – intelektuálno-vedecké povolania; A – umelecko-jazykové 

povolania; S – sociálne povolania; E – podnikateľské povolania; C – organizačno-riadiace 

povolania; rm – korelačná miera vecnej významnosti, ✔– potvrdený rozdiel 

Porovnanie skupín povolaní po dvojiciach ukázalo, že subtest tachistoskop správne 

diferencoval medzi povolaniami v ôsmich prípadoch. Výsledky poukazujú na to, že najlepšie 

medzi skupinami povolaní diferencuje sociálna záujmová dimenzia tachistoskopu. Sociálne 

povolania vykazovali vyššie sociálne záujmy než ostatné skupiny povolaní, s výnimkou 

intelektuálno-vedeckých povolaní. Naopak, organizačno-riadiaca dimenzia diferencuje 

najmenej. Organizačno-riadiace povolania nevykazovali rozdiely voči ostatným skupinám 

povolaní. 

4. DISKUSIA 

Cieľom štúdie bolo overenie kriteriálnej validity MOI testu prostredníctvom zisťovania 

schopností jednotlivých subtestov diferencovať medzi skupinami povolaní. Ako sme už uviedli 

vo výsledkoch, za zistené rozdiely medzi skupinami povolaní sme nepovažovali len štatisticky 

signifikantné rozdiely, ale aj rozdiely, ktoré neboli štatisticky signifikantné, ale dosahovali 

hodnotu vecnej významnosti rm ≥ 0,25. Uvedomujeme si, že Cohen (1988) hovorí o strednej 

úrovni vecnej významnosti pri hodnote 0,3. Stanovili sme si však toto jemnejšie arbitrárne 

kritérium vecnej významnosti kvôli tomu, že sme nezisťovali rozdiely medzi konkrétnymi 

povolaniami ako napr. Bergmann a Eder (2011), ale medzi skupinami povolaní prislúchajúcimi 

danej dimenzii. Napríklad skupinu sociálnych povolaní tvorili participanti s povolaním 

psychológ, zdravotná sestra, sociálny pracovník a pod., ktoré môžu byť podľa Hollandovho 

kódu zaradené do sociálnej záujmovej dimenzie. Každé povolanie totiž môže byť 

charakterizované trojmiestnym kódom (napr. SEC) na základe troch najviac preferovaných 

záujmových dimenzií, pričom sme participantov zaradili do skupín podľa záujmovej dimenzie 

na prvom mieste v kóde ich povolania. Aj konkrétne povolanie napr. psychológ sa na základe 

rôznej špecializácie môže líšiť v kombinácii a poradí troch preferovaných záujmových 
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orientácií. Hoskovcová (2003) uvádza nasledovné trojmiestne Hollandove kódy pre 

psychológov s rôznym zameraním: klinický psychológ (SIA), podnikový psychológ (SEI), 

psychológ pre voľbu povolania (SAE). Môžeme vidieť, že v prvom preferovanom záujme sa 

povolanie psychológa s rôznym zameraním zhoduje, avšak ďalšie dva preferované záujmy sú 

u psychológov s rôznym zameraním iné. Keďže je trojkombinácia záujmov iná už pri 

konkrétnom povolaní, skupina povolaní prislúchajúca určitej dimenzii tvorená rôznymi 

povolaniami môže disponovať ešte pestrejšou kombináciou troch preferovaných záujmov. 

Z uvedeného vyplýva, že môže byť náročnejšie diferencovať medzi skupinami povolaní, než 

medzi konkrétnymi povolaniami, preto bola stanovená miernejšie hodnota vecnej významnosti 

rozdielu. 

Zo všetkých subtestov MOI najlepšie medzi skupinami povolaní diferencoval verbálny 

dotazník, kde sa v rámci všetkých záujmových dimenzií preukázalo 14 z 20 očakávaných 

rozdielov. Aj keď neboli potvrdené všetky predpokladané rozdiely, zistené rozdiely 

považujeme za dostatočnú podporu pre kriteriálnu validitu verbálneho dotazníka. To, že 

skupina povolaní prislúchajúca danej dimenzii by mala mať vyššie záujmy v tejto dimenzii 

oproti všetkým ostatným skupinám povolaní je pomerne prísna požiadavka. Bergmann a Eder 

(2011) podávajú zistenie, že fotografi v ich výskumne mali vyššie skóre v umelecko-

jazykových záujmoch než mechanici, úradníci a projektanti, avšak neskórovali vyššie ako 

obchodníci a maséri. To znamená, že fotografi ako reprezentanti umelecko-jazykovej dimenzie 

skórovali vyššie v tejto dimenzii len voči niektorým povolaniam. Preto uvedený počet zistených 

rozdielov vo verbálnom dotazníku podľa nás adekvátne podporuje jeho kriteriálnu validitu. 

Navyše v prakticko-technickej a intelektuálno-vedeckej dimenzii sa preukázali rozdiely voči 

všetkým porovnávaným skupinám povolaní.  

Nonverbálny test diferencoval medzi povolaniami menej než verbálny dotazník. Potvrdilo sa 7 

očakávaných rozdielov z 20. Negatívne hodnotíme, že v rámci prakticko-technickej a sociálnej 

záujmovej dimenzie sa nepreukázal ani jeden rozdiel, čo nie je podporou pre kriteriálnu validitu 

nonverbálneho testu v rámci uvedených dimenzií. Proyer (2006b) zistil rozdiel v sociálnej 

záujmovej dimenzii medzi študentmi rôznych disciplín v nonverbálnom teste MOI. Študenti 

sociálnych odborov dosahovali vyššie záujmy v sociálnej oblasti než študenti podnikateľských 

a umeleckých predmetov. Náš výsledok v rozpore s Proyerovým zistením (2006b) môže 

odrážať aj to, že Proyer (2006b) porovnával študijné skupiny, pričom v našom výskume boli 

porovnávané skupiny povolaní. Za zaujímavé zistenia v nonverbálnom teste považujeme 

rozdiely v organizačno-riadiacej dimenzii, kde organizačno-riadiace povolania dosahovali 

vyššie záujmy v tejto oblasti než všetky ostatné skupiny povolaní. Organizačno-riadiaca 

dimenzia nonverbálneho testu diferencuje najlepšie zo všetkých dimenzií subtestu, pričom 

organizačno-riadiaca dimenzia verbálneho dotazníka diferencovala najmenej. Taktiež vo 

všetkých troch objektívnych testoch sa nepreukázali očakávané rozdiely v organizačno-

riadiacej dimenzii. Organizačno-riadiaca dimenzia nonverbálneho testu sa tak javí ako užitočná 

v porovnaní s ostatnými subtestami vzhľadom k identifikovaniu organizačno-riadiacich 

povolaní na základe úrovne organizačno-riadiacich záujmov. Práve v tom sa podľa nás 

potvrdzuje výhoda multimetódovej diagnostiky, kde ďalšie metódy môžu priniesť informácie, 

ktoré nezískame použitím len jednej metódy, napríklad verbálneho dotazníka. Rôzne typy 

metód sa tak môžu užitočne dopĺňať. 

Podobnú výhodu by mohol poskytovať subtest tachistoskop, ktorý síce celkovo diferencoval 

skupiny povolaní v 8 z 20 očakávaných prípadov, v rámci sociálnej záujmovej dimenzie však 
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rozlišuje medzi skupinami povolaní najlepšie spomedzi všetkých subtestov MOI. Subtest 

tachistoskop zároveň diferencuje najlepšie zo všetkých troch objektívnych testov. Výsledok 

nekorešponduje so zisteniami Proyera (2006b), ktorý v subteste tachistoskop nenašiel žiadne 

rozdiely medzi študentmi rôznych disciplín. Výsledok môže byť zdôvodnený tým, že 

kódovanie študijných disciplín je menej precízne než kódovanie povolaní (v našom prípade išlo 

o skupiny povolaní). To znamená, napríklad, že študenti môžu byť priradení k záujmovej 

dimenzii, ktorá plne nezodpovedá ich aktuálnym záujmom (Proyer, 2006b), na rozdiel od nami 

skúmaných skupín povolaní. 

Subtest alokácia diferencoval správne medzi povolaniami v 6 z 20 prípadov. Slovo správne sme 

použili v zmysle rozdielu v prospech očakávanej skupiny povolaní. V subteste alokácia sa totiž 

v intelektuálno-vedeckej dimenzii prejavil aj rozdiel, ktorý nebol v súlade s očakávaním, 

organizačno-riadiace povolania skórovali vyššie než intelektuálno-vedecké. Ostatne nájdené 

rozdiely však potvrdzovali naše predpoklady, a to najlepšie v podnikateľskej dimenzii alokácie. 

Podobne aj Proyer (2006b) zistil, že študenti podnikateľských predmetov dosahovali vyššie 

skóre v podnikateľskej dimenzii alokácie než študenti sociálnych predmetov.  

Výsledky pre subtest distraktabilita spochybňujú kriteriálny aspekt jeho validity. V subteste 

bolo zistených 5 očakávaných rozdielov medzi skupinami povolaní, avšak takisto 5 rozdielov, 

ktoré svedčili o opaku toho, čo sme predpokladali. Subtest distraktabilita sa ukazuje ako 

problematický vzhľadom ku kriteriálnej validite, preto súhlasíme s autormi, ktorí neodporúčajú 

subtest administrovať samostatne. Rozhodli sa však pre ponechanie subtestu v MOI nakoľko 

pokrýva dôležitý aspekt celkového účelu testu (Proyer, Häusler, 2011).  

Môžeme zhrnúť, že kriteriálnu validitu považujeme za uspokojivú len v prípade verbálneho 

dotazníka. Napriek tomu, nonverbálny test a tachistoskop, ktorých kriteriálna validita je 

podporená zistenými rozdielmi medzi skupinami povolaní len do určitej miery, môžu byť 

užitočné pri diferencovaní medzi skupinami povolaní, a to najmä ich špecifické dimenzie. 

Sociálna dimenzia subtestu tachistoskop diferencuje lepšie než iné subtesty v tejto dimenzii. 

Veľmi dobrú diferenciačnú schopnosť vykazuje organizačno-riadiaca dimenzia nonverbálneho 

testu, ktorá sa týmto javí ako užitočná, nakoľko ostatné subtesty v tejto dimenzii nediferencujú. 

Z týchto dôvodov môže multimetódovosť predstavovať výhodný prístup, kde rôzne metódy 

môžu diferencovať v takej záujmovej dimenzii v ktorej iná metóda nediferencuje, alebo 

diferencuje menej. Výsledky slúžiace k overeniu kriteriálnej validity MOI tak naznačujú 

výhodu kombinácie viacerých metód pri meraní záujmov.  

5. LIMITY  

Pri zaraďovaní participantov do skupín povolaní sme nezisťovali, či je participant s aktuálne 

vykonávaným povolaním spokojný. Podľa Vendela (2008) niekoľko výskumov ukázalo, že 

záujmy rozhodujú o spokojnosti v povolaní. Zahrnutie aspektu spokojnosti s povolaním by 

mohlo priniesť relevantnejšie výsledky, resp. viac potvrdených rozdielov medzi skupinami 

povolaní. Keďže sme spokojnosť s povolaním nezisťovali, mohlo sa stať, že sme participanta 

zaradili do určitej skupiny povolaní, na základe jeho povolania, ktoré však nemuselo odrážať 

jeho záujmy. Za limit štúdie považujeme tiež výskumnú vzorku z hľadiska počtu participantov. 

Porovnávané skupiny povolaní obsahovali menší a nevyrovnaný počet participantov. 

Kriteriálnu validitu MOI testu by bolo vhodné v nasledujúcom výskume overiť na väčšej 

vzorke, kde by mali byť zastúpené taktiež umelecko-jazykové povolania, ktoré sa v našom 
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výskumnom súbore nenachádzali. Pozitívne však vnímame to, že rozdiely medzi skupinami 

povolaní sa prejavili už pri menšom počte participantov v skupinách. Pre spoľahlivé používanie 

MOI v slovenských podmienkach odporúčame tiež overiť ďalšie aspekty validity testu. 

6. ZÁVER 

Overovanie kriteriálneho aspektu validity MOI prostredníctvom schopnosti rozlišovať medzi 

skupinami povolaní preukázalo, že niektoré metódy MOI rozlišujú medzi skupinami povolaní 

v takých záujmových dimenziách v ktorých iná metóda nediferencuje, alebo diferencuje menej. 

Vzhľadom k tvrdeniu Bergmanna a Edera (2011), ktorí hovoria, že niektoré povolania môžu 

byť predikované na základe záujmov veľmi dobre, pričom u niektorých je to obtiažnejšie, 

v našom výskume istú rolu zohrávala aj použitá metóda. Niektoré metódy MOI sú teda schopné 

lepšie rozlíšiť resp. identifikovať určité skupiny povolaní. Kombinácia rôznych metód sa tak 

javí ako výhodný prístup k meraniu kariérových záujmov, na základe ktorých sa človek môže 

orientovať pri voľbe povolania.  
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VLIV VZTAHOVÉ VAZBY NA INTERPERSONÁLNÍ SLOŽKU 

PRACOVNÍ VÝKONNOSTI 
 

THE EFFECT OF ATTACHMENT ON INTERPERSONAL DOMAIN OF 

JOB PERFORMANCE 
 

Jan STŘELEC, Martin SEITL 

 

Abstrakt: Výzkum nasvědčuje, že teorie vztahové vazby je vlivným konceptem i na poli psychologie 

práce a organizace, a to převážně v otázce interpersonálních vztahů v pracovním prostředí. Příspěvek 

přináší výsledky kvantitativního výzkumu vztahové vazby a interpersonální facilitace jakožto jedné ze 

složek kontextuální pracovní výkonnosti. Data byla získána pomocí nástroje pro diagnostiku vztahové 

vazby v pracovním prostředí EWR-I a škály interpersonální facilitace. Výzkumu se zúčastnili 

zaměstnanci nadnárodní výrobní společnosti. Respondenti (N = 136) vyplnili EWR-I, následně byl každý 

respondent po 6 měsících ohodnocen přímým nadřízeným (N = 50) v podobě vyplnění škály 

interpersonální facilitace. Výsledky ukazují vliv vztahové vazby zaměstnance na hodnocenou míru 

interpersonální facilitace a naznačují tak, že jistota vztahové vazby přispívá k celkové výkonnosti skrze 

pomáhání ostatním či efektivní spolupráci. 

Klíčová slova: vztahová vazba v pracovním prostředí; interpersonální facilitace; pracovní výkonnost; 

EWR-I 

 

Abstract: Prior research has suggested that attachment theory is an influential concept even in the 

field of psychology of work and organization. Mainly in the matter of interpersonal relationships in 

work environment. Our study reports results of quantitative research which covered attachment and 

interpersonal facilitation as one domain of contextual job performance. Data were collected using 

EWR-I for adult attachment in the workplace and interpersonal facilitation scale as a supervisory rating 

of job performance. Research sample consisted of employees of an international production company. 

Participants (N = 136) were assessed by EWR-I and evaluated by their supervisors (N = 50) by 

interpersonal facilitation scale 6 months later. Results show effect of employee’s attachment on 

evaluated interpersonal facilitation and suggest that attachment security contributes to overall 

performance through helping others or effective cooperation. 

 

Keywords: attachment in the workplace; interpersonal facilitation; job performance; EWR-I 
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1. ÚVOD 

Počátkem 90. let 20. století začala teorie vztahové vazby po představení výsledků výzkumu 

Hazanové a Shavera (1990) pronikat do psychologie práce a organizace. Ačkoliv se od té doby 

realizovaly úspěšné studie dokazující užitečnost teorie v psychologickém výzkumu pracovního 

chování, hlavní proud psychologie práce tuto skutečnost ignoroval. Jedním ze zdrojů nepřijetí 

byla patrně převaha rysové teorie a nedůvěra v koncept, který částečně staví na 

psychodynamických základech (Harms, 2011).Výzkumný zájem o roli vztahové vazby 

v pracovním prostředí se však dále rozvíjí jak v mezinárodním, tak českém prostoru.(viz např. 

Kefetsios & Gruda, 2018; Leiter, Day, & Price, 2018; Seitl & Charvát, 2018). Cílem aktuální 

studie je prohloubit poznatky o možnostech predikce pracovní výkonnosti s ohledem na 

strukturu celkové pracovní výkonnosti s využitím dimenzí vztahové vazby.  

2. TEORIE 

2.1. Interpersonální facilitace jako dimenze kontextuální výkonnosti 

Van Scotter (1994) pojímá pracovní výkonnost ve shodě s Bormanem a Motowidlem (1993), 

když ji rozděluje na výkonnost úkolovou a kontextuální.  

Konstrukt kontextuální výkonnosti je poměrně široký. Zahrnuje jak interpersonální složku jako 

např. udržování vztahů se spolupracovníky, tak motivační složku v podobě sebe-disciplíny, 

přebírání iniciativy nebo dodržování pravidel v rámci podpory cílů organizace. Rozlišení 

interpersonální a motivační komponenty se v rámci výkonnosti již objevilo i ve výzkumech 

dalších autorů (viz např. Borman, White, & Dorsey, 1995; Campbell, McHenry, & Wise, 1990; 

MacKenzie, Podsakoff, & Fetter, 1991; Motowidlo, Packard, & Manning, 1986). Van Scotter 

(1994) na základě uvedených komponent kontextuální výkonnosti definoval dvě dimenze. 

Motivační komponentu označil za dimenzi dedikace práci a interpersonální komponentu 

označil za dimenzi interpersonální facilitace. 

Interpersonální facilitaci definoval autor jako míru pomáhání ostatním, přispívání k jejich 

úkolové výkonnosti a pomáhání udržovat sociální a psychologické klima, které facilituje 

dosažení organizačních úspěchů. Interpersonální facilitace se skládá z několika druhů vzájemně 

souvisejícího chování – kooperace, pomáhání, ohleduplnost, altruismus a snaha ovlivnit s prací 

související chování ostatních. Jedinci skórující vysoko na škále interpersonální facilitace 

efektivně spolupracují s druhými, pomáhají ostatním, i když to není jednoduché, naslouchají 

problémům druhých, nabízejí rady, vycházejí vstříc názorům a nápadům ostatních, jejich 

přístup je pozitivní, jsou schopni umírnit konflikty, zapojují se do neformálních akcí se 

spolupracovníky, vykazují loajalitu, důvěru a zájem, podporují ostatní k organizačně 

žádoucímu chování a před jednáním zvažují zájmy a pocity druhých. George a Brief (1992) 

poznamenali, že tento druh chování přispívá k atmosféře pracoviště a navozuje pozitivní náladu 

mezi spolupracovníky. Jedinci skórující na škále nízko vykazují negativní postoje, mluví příliš 

hlasitě v nevhodnou dobu, stěžují si na veřejnosti na své kolegy, nadřízené či podřízené, 

odmítají spolupracovat, jednají agresivně, lžou či rozšiřují pomluvy, manipulují s druhými, 

nejsou ochotni pomoci a stěžují si na pracovní podmínky. Toto chování znehodnocuje klima 

pracoviště a rozptyluje zaměstnance při jejich pracovních povinnostech (Van Scotter, 1994). 
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Výzkum přinesl zjištění, že úkolová výkonnost i obě dimenze kontextuální výkonnosti, 

interpersonální facilitace i dedikace práci, jsou důležitými a rozlišitelnými komponentami 

hodnocení supervizorů v rámci celkové pracovní výkonnosti. Při adjustování reliability ale 

pouze úkolová výkonnost a interpersonální facilitace ukázaly, že vysvětlují jedinečný rozptyl 

celkové výkonnosti (Van Scotter & Motowidlo, 1996) 

2.2. Vztahová vazba v dospělosti 

Touha shledat se s osobou pro člověka důležitou ve chvíli, kdy ji vnímá jako vzdálenou či 

aktuálně nepřístupnou, je dle teorie vztahové vazby projevem instinktu, který měl člověka 

původně v dětství udržet v blízkosti našeho potenciálního pečovatele – vazbové osoby. Jde o 

jeden ze základních kamenů, na kterých Bowlby (1988) postavil teorii vztahové vazby. 

Dle Bowlbyho disponuje každý jedinec několika biologicky zakódovanými systémy, které mu 

různými způsoby pomáhají zvýšit pravděpodobnost přežití. Jedním z těchto systémů je systém 

vazbový, jež má protektivní funkci, a to především v ranném dětství. Systém je ale dle autora 

připraven na aktivaci celý život a projevuje se v myšlenkách a chování, které souvisí s potřebou 

vyhledávat blízkost v čase nouze. V dětství jsou vazbovými osobami obvykle primární 

pečovatelé – jeden z rodičů či oba dva. V dospělosti mohou figurovat jako vazebné osoby lidé 

ze široké škály vztahů – rodiče, přátelé, partneři. Primární strategií vazbového systému je 

vyhledávání blízkosti v situacích skutečného nebo domnělého ohrožení (Mikulincer & Shaver, 

2007). Strategie se může projevovat různým chováním či jen imaginací, ale s podobnou funkcí 

– ochrana proti ohrožení. Pokud se ale vazbová osoba projeví jako nespolehlivá či neschopná 

uspokojovat vazbové potřeby, je primární strategie neúspěšná a pocit ohrožení přetrvává. 

Distres, který způsobil aktivaci systému, je ještě umocněn pochybnostmi o navození pocitu 

bezpečí a vazbový systém tak zůstává nadále aktivovaný. V případě neefektivní primární 

strategie si vazbový systém musí osvojit sekundární strategie, jejichž opakování v převažujícím 

počtu vztahových situací může ústit do chronické aktivace nebo naopak deaktivace vazebného 

systému  Na základě biologicky zakódovaných systémů vztahového chování a zároveň 

zkušeností ze vztahů pak dochází k vytváření relativně stabilních vzorců chování (tzv. vnitřních 

pracovních modelů), které jsou uplatňovány při anticipaci, utváření a udržování vztahů 

(Bowlby, 1988).  

Charakteristické formy chování založené na vnitřních pracovních modelech vztahové vazby lze 

rozlišit do čtyř typů či stylů, přičemž jeden je označován za jistý styl vazby, a další tři jsou 

variacemi nejistého stylu. Jistý styl, jinak také nazýván styl bezpečný, je důsledkem kontinuálně 

naplňované potřeby blízkosti a pozitivního hodnocení účinnosti vlastního self ve vztahových 

situacích, primární strategie vazbového systému je dominantně úspěšná. Nejisté styly jsou 

důsledkem převažujícího uplatnění sekundárních strategií v návaznosti na problematické 

zkušenosti ve vztahových situacích a/nebo nepříznivého hodnocení vlastní účinnosti ve 

vztazích. Řadí se zde styl úzkostný, vyhýbavý a dezorganizovaný. Na stabilitu stylů vztahové 

vazby v dospělosti má významný vliv dynamika vazby, která upřednostňuje dříve úspěšné 

strategie. Styly vztahové vazby jsou proto do značné míry stabilní na základě autonomní 

anticipace kvality vztahové zkušenosti (Mikulincer & Shaver, 2007). 
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2.3. Výzkumy pracovní výkonnosti z hlediska teorie vztahové vazby 

Jak ukázal výzkum Hazanové a Shavera (1990), styly (typy) vazby predikují pracovní orientaci, 

postoje i motivaci, a od publikace jejich článku vzrůstá literatura orientovaná na roli teorie 

vztahové vazby v organizačním prostředí (Harms, 2011; Yip, Ehrhardt, Black, & Walker, 

2017). Studie Hazanové a Shavera nastínila totiž mimo jiné i to, že vztahově úzkostní jedinci 

mají významné obavy o svou vlastní pracovní výkonnost, ale zároveň se cítí nedocenění a 

obávají se, že budou zavrženi svými kolegy v případě podání špatného výkonu. Vztahově 

úzkostní jedinci také reportovali, že jejich starosti týkající se lásky zasahují do pracovního 

výkonu, a že po obdržení pochvaly polevují na výkonnosti. Ve vztahu k výkonnosti byla také 

přínosná první zjištění k chování vztahově vyhýbavých respondentů. Preferují sice samostatnou 

práci, ale současně jsou častěji na práci závislí, protože jim umožňuje vyhnout se nutnosti trávit 

volný čas aktivitami, které by je nutily zaobírat se vztahovými otázkami (Hazan & Shaver, 

1990). Uvedená zjištění podnítila další výzkumný zájem o souvislosti pracovní výkonnosti a 

vztahové vazby.  

Neustadt et al. (2011) využili ve výzkumu pro změření vztahové vazby AAW (Adult 

Attachment in the Workplace), které má 2 dimenze, a to nejistou vazbu v práci (IAW) a 

bezpečnou vazbu v práci (SAAW). Hodnocení pracovní výkonnosti účastníků výzkumu získali 

od manažerů organizace. Ve výzkumu byla měřena i Velká pětka, sebehodnocení, rys emoční 

inteligence (trait emotional intelligence) a karierní potenciál, který také poskytla organizace. 

Mnohonásobná lineární regrese ukázala, že karierní potenciál vysvětluje 9 % rozptylu pracovní 

výkonnosti, svědomitost dalších 12 %, rys emoční inteligence 3 % a při zařazení vztahové 

vazby do modelu vysvětlila dimenze SAAW další 3 % rozptylu. Jakmile byla ale vztahová 

vazba brána v potaz, rys emoční inteligence již nebyl signifikantním prediktorem výkonnosti, 

vztahová vazba a rys emoční inteligence spolu tedy sdíleli velkou část rozptylu, interkorelace 

mezi nimi byla 0,55. Při odstranění ostatních proměnných z modelu vysvětlovala samotná 

dimenze SAAW 14 % rozptylu pracovní výkonnosti. SAAW do značné míry korelovalo se 

svědomitostí (r = 0,23), v rámci pracovní výkonnosti spolu ale sdílely SAAW a svědomitost 

jen 32 % rozptylu, proto byla vztahová vazba označena za nezávislý prediktor pracovní 

výkonnosti. 

Simmons, Gooty, Nelson a Little (2009) využili ve výzkumu dimenzi vztahové bezpečnosti z 

Self Reliance Inventory - SRI (Joplin, Nelson, & Quick, 1999). Do modelu, kterým měřili 

úkolovou pracovní výkonnost, zahrnuli naději, dimenzi vyhoření a důvěru v nadřízeného. 

Pracovní výkonnost hodnotili ti nadřízení, o kterých se hodnocení jedinci vyjadřovali v rámci 

škály důvěry. Autoři navrhli model, ve kterém bezpečná vazba ovlivňuje naději, vyhoření a 

důvěru, které zase ovlivňují pracovní výkonnost. Pro ověření vlivu vztahové vazby jakožto 

latentní proměnné využili modelování pomocí strukturálních modelů (SEM), ve kterých 3 

zmíněné dimenze figurovaly jako manifestní proměnné. Ve vztahu manifestních proměnných 

a pracovní výkonnosti se ukázala jako signifikantní pouze důvěra v nadřízeného. Výsledky tedy 

naznačily, že bezpeční jedinci mají větší tendenci důvěřovat svému nadřízenému, což zvyšuje 

jejich pracovní výkonnost. 

Gellerová a Bamberger (2009) se zabývali vlivem vztahové vazby na instrumentální pomáhání, 

které bylo definováno jako projevy ohleduplnosti a kooperace zaměřené na pomoc ostatním s 

jejich pracovními úkoly nebo řešení problémů s prací spojenými (Anderson & Williams, 1996; 

Van Dyne, Cummings, & McLean Parks, 1995). Autoři označili instrumentální pomáhání za 
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interpersonální formu OCB. Vztahová vazba byla měřena pomocí hebrejské verze škály 

Experiences in Close Relationships – ECR (Brennan et al., 1998). Regresní analýza ukázala 

signifikantní negativní vztah mezi instrumentálním pomáháním a úzkostností. V následujícím 

kroku byla do modelu přidána vyhýbavost, která se neukázala jako prediktor. V dalším kroku 

byla ale zařazena interakce úzkostnosti a vyhýbavosti, kde se ukázalo, že i vyhýbavost hraje 

roli. Ve výzkumech dospělých v rámci intimních vztahů je ale vztah vazbové úzkostnosti a péče 

či pomáhání kladný (viz např. Feeney & Collins, 2001), což naznačuje, že projev vztahové 

vazby v zaměstnání se liší od projevu vazby v intimních vztazích. 

Cílem studie je prohloubit poznatky o možnostech predikce pracovní výkonnosti s ohledem na 

strukturu celkové pracovní výkonnosti s využitím dimenzí vztahové vazby. Konkrétně je našim 

cílem ověřit, zda lze predikovat dimenzi kontextuální pracovní výkonnosti, označované jako 

interpersonální facilitace, vztahovou bezpečností. S ohledem na konstruktovou blízkost 

instrumentálního pomáhání podle Gellerové a Bambergera (2009) a interpersonální facilitaci 

podle Van Scottera (1994) stavujeme hypotézu: 

H1: Míru projevované interpersonální facilitace, definované jako dimenzi kontextuální 

pracovní výkonnosti, lze predikovat vztahovou bezpečností.    

3. METODA 

3.1. Výběrový soubor 

Výběrový soubor čítá N = 136 respondentů, z toho mužů n = 90 (66,2 %) a žen n = 46 (33,8 

%). Průměrný věk celého souboru je 42,76 let, min. = 20, max. = 66 a SD = 10,38. Respondenty 

byli technicky kvalifikovaní zaměstnanci výrobní společnosti, zabývající se lehkým 

strojírenstvím a optickou výrobou. Dále bylo do výzkumu zapojeno 50 hodnotitelů, kteří po 6-

9 měsících vyplnili hodnocení pro jednotlivé respondenty. Každý respondent byl hodnocen 

jedním hodnotitelem. Někteří hodnotitelé hodnotili více respondentů. Hodnotiteli byli přímí 

nadřízení respondentů. 

3.2. Nástroje 

Škála interpersonální facilitace 

Položky škály interpersonální facilitace popisují nápomocné, ohleduplné a kooperující chování. 

Z původní škály v anglickém znění (Van Scotter, 1994) o 13 položkách bylo využito 7 položek, 

které ve výzkumu Van Scottera a Motowidla (1996) identifikovala faktorová analýza jako 

jednodimenzionální – sytící jeden faktor. Škála je určena k posouzení chování respondenta 

hodnotitelem. Znění a pořadí položek je: 1. Jedná tak, aby sami ze sebe nebo ze svého týmu 

měli ostatní dobrý pocit; 2. Jedná se spolupracovníky slušně; 3. Podpoří spolupracovníky při 

řešení jejich osobních problémů; 4. Promluví se spolupracovníky předtím, než podnikne kroky, 

které by je mohly ovlivnit; 5. Pochválí spolupracovníky, když se jim něco podaří; 6. Pomůže 

druhým, aniž by byl požádán; 7. Povzbuzuje spolupracovníky, aby spolu vycházeli a 

překonávali neshody. Položky byly hodnoceny na 5 bodové škále likertova typu, značící, 

s jakou pravděpodobností zaměstnanec při výkonu své práce vykazuje dané chování. 1 značilo 

s nízkou pravděpodobností a 5 značilo s vysokou pravděpodobností. Vnitřní konzistence škály 

dosáhla hodnoty α = 0,90. Překlad škály byl učiněn pro účely studie.  
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Experiences in Work Relationships – Individual (EWR-I) 

EWR-I (Seitl, Seitlová, & Střelec, 2017) je sebeposuzovací nástroj o 45 položkách 

k diagnostice vztahové vazby v pracovním prostředí. Obsahuje 3 škály. Škála Vazba (16 

položek) reprezentuje relaci mezi jistotou a nejistotou vztahové vazby, nízký skór na škále značí 

inklinaci k bezpečné vazbě a vysoký skór k vazbě nejisté, a to bez specifikace preferovaných 

sekundárních strategií. Škála Interpersonální deaktivace (17 položek) popisuje deaktivační 

strategie a škála Interpersonální hyperaktivace (11 položek) strategie hyperaktivační. Druhá a 

třetí škála značí preferované sekundární strategie a nabývají na významu při vyšších skórech 

v první škále Vazba. Současně je nástroj standardizován na vzorku 575 respondentů, vnitřní 

konzistence škál nabývá hodnot α = 0,87 pro škálu Vazba, α = 0, 86 pro škálu Int. deaktivace a 

α = 0,82 pro škálu Int. hyperaktivace. Souběžná validita EWR-I byla testována pomocí ECR-

CZ (Seitl, Charvát, & Lečbych, 2016).  

 

4. VÝSLEDKY 

Vzhledem k nenormálnímu rozložení výsledků ve škále interpersonální facilitace (d = 0,14; p 

< ,05 pro Kolmogorovův-Smirnovův test) byla pro zjištění vzájemné souvislosti využita 

Spearmanova korelace. 

 

Tabulka č. 1 

Výsledky 
  

Int. facilitace p-hodnota 

Vazba 
 

-0,319 <0,001 

Int. deaktivace -0,140 0,103 

Int. hyperaktivace -0,142 0,099 

Tabulka č.1 prezentuje zjištěný vztah Spearmanovou korelací mezi jednotlivými škálami EWR-

I a škálou interpersonální facilitace. Výsledky respondentů ve škále Vazba signifikantně 

negativně korelují s interpersonální facilitací. Přijímáme hypotézu H1. Potenciální, avšak 

nesignifikantní souvislost lze sledovat i u škály Interpersonální deaktivace a Interpersonální 

hyperaktivace.  

 

5. DISKUZE 

Cílem studie bylo ověřit, zda lze predikovat dimenzi kontextuální pracovní výkonnosti, 

označované jako interpersonální facilitace, vztahovou bezpečností. Statisticky významná 

souvislost mezi sebeposouzením vztahového bezpečí a o 6-9 měsíců později nadřízenými 

hodnocenou interpersonální facilitací svědčí ve prospěch stanovené hypotézy. Zjištění 
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negativního vztahu mezi interpersonální facilitací a dimenzí vztahového bezpečí koresponduje 

s obecným zjištěním, že nejistá vazba omezuje možnosti zaměstnanců v jejich pracovním 

prostředí.  

Kooperace, nápomocné a ohleduplné chování vůči ostatním, které zahrnuje interpersonální 

facilitace, jsou projevy chování, které lze očekávat u jedinců s bezpečnou vazbou, kteří jsou 

charakterizováni zkušenostmi se spolehlivou a otevřenou vazbovou osobou. Vyšší míra 

vazbové vyhýbavosti vede totiž k vyhýbání se interakcím obecně, pomáhání nevyjímaje. 

Ačkoliv některé studie ukazují, že se zvýšená úzkostnost pojí s vysokou mírou pečování o 

druhé, či přílišnou angažovanost do problémů ostatních, někdy až za hranice přijatelné míry 

(Kunce & Shaver, 1994), v jiných studiích sledovaly omezenou či neefektivní míru péče o 

druhé (Gillath et al., 2005). Rom a Mikulincer (2003) navrhli vysvětlení pro takto 

nekonzistentní výsledky. Vazbová úzkostnost může mít za následek adaptování dysfunkčních 

strategií odvíjejících se od vnímání toho, jak „blízká“ či „vzdálená“ je jedinci osoba, které by 

měl poskytnout pomoc. V případě, že se jedná o osobu jedinci intimně blízkou, vazbová 

úzkostnost bude v souvislosti s vysokou mírou péče. V opačném případě s nízkou mírou péče, 

jelikož se úzkostní jedinci cítí cizími lidmi ohroženi. Ve výzkumu instrumentálního pomáhání 

zaměstnanců Gellera a Bambergera (2009), který představuje nejbližší paralelu k našemu 

výzkumu, autoři uvádí, že jedinci s nízkou vyhýbavostí a úzkostností, jinými slovy bezpeční 

jedinci, byli spolupracovníky vnímáni jako ti, kteří poskytují nejvyšší míru instrumentálního 

pomáhání. To koresponduje s výsledky našeho výzkumu. 

V širším kontextu jsou prezentované výsledky dalším důkazem toho, že vztahová vazba není 

omezena pouze na intimní vztahy, ale přináší relevantní výsledky i v pracovním prostředí a 

vztazích mezi zaměstnanci. 

Téma studie ale vyžaduje další výzkumná šetření. Limitem je fakt, že byli respondenti 

hodnoceni pouze jedním hodnotitelem. Pozornost by si zasloužila i relace mezi hodnotitelem a 

hodnoceným, kdy v případě například vyhýbavého hodnoceného dochází k jiné dynamice, 

pokud je přímý nadřízený vyhýbavý, než když je úzkostný. Vzhledem k fungování úzkostnosti 

v rámci pomáhání by bylo v dalším výzkumu také například vhodné sledovat, jak dlouho 

zaměstnanec na pracovišti působí, od čehož se může odvíjet míra vnímané intimity úzkostných 

jedinců vůči spolupracovníkům. Kriticky ohodnotit je také zapotřebí specificitu výběrového 

vzorku, který nereprezentuje běžnou populaci. 

I přes zmíněná omezení jsme přesvědčeni, že přinesla studie nové poznatky v oblasti teorie 

vztahové vazby v pracovním prostředí. Že nelze aplikovat poznatky z výzkumu intimních 

vztahů na vztahy pracovní, a že nabízí teorie v pracovním kontextu nejen uspokojivé výsledky, 

ale i efektivní a jasnou interpretaci. 
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ROLA PSYCHOLÓGA V TRESTNOM KONANÍ SPOJENÁ S OBEŤAMI 

TRESTNÝCH ČINOV NA SLOVENSKU – SPRÁVA Z PRAXE 

 

THE ROLE OF PSYCHOLOGIST IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

CONNECTED TO VICTIMS OF CRIME IN SLOVAKIA – PRACTICE 

REPORT 

 

Slavomír ŠAMIN, Ivana TOMAN ČERGEŤOVÁ 

 

Abstrakt: Trestné konanie je veľmi špecifická oblasť, v ktorej sa stretáva vyšetrovateľ či prokurátor a 

psychológ na jednej strane a zločin na strane druhej. Vyšetrovanie trestných činov môže byť spojené so 

sekundárnou viktimizáciou obetí, ktorej je potrebné predchádzať. V našom príspevku sa snažíme o 

priblíženie role psychológa v trestnom konaní vo vzťahu k obetiam trestných činov na Slovensku s 

poukazom na novelu Trestného poriadku obsiahnutú v Zákone č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných 

činov. Touto novelou účinnou od 01.01.2018 vstupuje psychológ do konania ako osoba pomáhajúca 

vyšetrovateľovi v zmysle § 30a Trestného poriadku Slovenskej republiky. Rolou psychológa je byť tou 

osobou, ktorá svojimi schopnosťami má pomôcť vyšetrovateľovi lepšie viesť výsluch a vypočúvaného 

nevystavovať zbytočnému utrpeniu. Psychológ ako osoba znalá problematiky obetí je tou najlepšou 

osobou, ktorá sa venuje aj odstráneniu traumy u obeti. Z praktických skúseností však vidíme aplikáciu 

zákona v praxi  (najmä ustanovenie § 30a Trestného poriadku) ako nedostatočnú, nakoľko orgány činné 

v trestnom konaní vnímajú výrazný nedostatok osôb psychológov spôsobilých byť proaktívne účastných 

výsluchu a byť nápomocnými vyšetrovateľovi. 

Kľúčové slová: rola, psychológ, trestné konanie, obeť, viktimizácia 

 

 

Abstract: Criminal proceedings are a very specific area in which an investigator or prosecutor meets a 

psychologist on the one hand and a crime on the other. Investigation of criminal offenses may be linked 

to secondary victimization of victims (to be avoided of this). In our contribution, we are trying to bring 

the role of a psychologist closer to criminal proceedings connected to victims of crime in Slovakia, 

pointing to the amendment to the Criminal Procedure Code contained in Law no. 274/2017 Slovak 

Codex about the victims. By this amendment, effective as of January 1, 2018, a psychologist enters the 

proceedings as a person assisting an investigator within the meaning of Section 30a of the Criminal 

Procedure Code of the Slovak Republic. The role of a psychologist is to be the person who, through his 

or her abilities, is to help the investigator to better conduct the hearing and the interviewed to not 

exonerate unnecessary suffering. The psychologist, as a person who knows the problems of victims, is 

the best person who also deals with the removal of trauma at the victim. From practical experience, 

however, we see the application of the law in practice (in particular the provision of Article 30 and the 

Criminal Procedure Code) as inadequate as law enforcement authorities perceive a significant shortage 

of psychologists capable of proactively participating in the hearing and of being assisting investigators. 

Keywords: role, psychologist, criminal proceedings, victim, victimization 
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1. ÚVOD 

Z pohľadu sociálnej psychológie sa stretávame s pojmom pracovná rola (Kollárik, 2002), ktorá 

je spojená s očakávanými prejavmi správania sa jednotlivca v situáciách pracovného prostredia. 

Okrem pracovnej oblasti má každý človek vo svojom živote aj rôzne iné role (študent, rodič, 

žena), ktoré sa viažu na jeho základné charakteristiky ako sú vek, pohlavie a postavenie 

v rôznych sociálnych skupinách (Kollárik, 2014). Rolové správanie výrazne súvisí s výchovou, 

vzdelávaním a získavaním skúseností počas života, pričom sa často stáva súčasťou 

sebaponímania človeka (Oravcová, 2004). V porovnaní so statusom, ktorý je charakteristický 

ako trvalejšia pozícia a funkcia človeka vo vnútri spoločnského systému (Kollárik, 2002), rola 

je vnímaná ako behaviorálny aspekt samotného statusu a teda ako správanie, ktorým je 

vyjadrovaný rolový vzťah voči statusu. Môžeme ju jednoducho charakterizovať ako očakávanú 

formu správania (Kollárik, 2014), ktorá je ovplyvnená zaradením jednotlivca v skupine a jeho 

úlohami.  

2. ROLA PSYCHOLÓGA – PSYCHOLÓGIA VS. PRÁVO 

Rola psychológa sa v dnešnom systéme pracovných miest veľmi úzko spája so základnými 

vednými disciplínami, ktorými sú oblasti klinickej, poradenskej a školskej psychológie. Tieto 

sa odlišujú cieľovou populáciou a realizovanými aktivitami pri výkone povolania, avšak 

zhodujú sa najmä formou záväzku zachovať blaho klientov a aplikáciou vedeckých znalostí do 

intervencie psychológa (Altmaier & Ali, 2012). Európska federácia psychologických asociácií 

(Gajdošová, 2015) vníma klinickú a školskú psychológiu ako najvýznamnejšie psychologické 

disciplíny 21. storočia.  

Rola klinického psychológa sa opiera o jeho činnosť spojenú s psychickou reguláciou zdravia 

a choroby pacienta (Kondáš, 2002). Kľúčovými aktivitami psychológa v tejto roli je 

psychodiagnostika s kompetenciou stanoviť diagnózu a psychoterapia s kompetenciou stanoviť 

vhodnú liečbu (Nakonečný, 1998). Zväčša sa jedná o prácu v zdravotníckych zariadeniach, 

ktoré sa spájajú so zotavením z chronických ochorení a traumatických udalostí (Small, Burke, 

& Collins, 2015) so zameraním na individuálnu terapiu (Byrne & Davenport, 2005). 

V porovnaní s touto rolou vníma poradenský psychológ menej závažné klinické problémy 

klienta ako životnú výzvu (Woolfe, Strawbridge, Douglas, & Dryden, 2009). Poradenská 

aktivita je spojená s individuálnou potrebou klienta (Boroš, Ondrišková, & Živčicová, 1999), 

ktorý intenzívne prejavuje znaky adaptačného nedostatku v niektorej zo svojich vývinových 

úloh (Horneyová, 2000). Okrem toho má poradenský psychológ aj rozvojovú (Hvozdík, 2011) 

a katalyzačnú úlohu (Sejčová, 2011) vo vzťahu ku klientovi. Najčastejšími formami práce sú 

individuálne poradenstvo a terapia, pričom vhodnými a častými pracoviskami v tejto roli sú pre 

psychológa súkromná prax, prax na rôznych pracoviskách nezdravotníckeho charakteru alebo 

akademická pôda (Goodyear & Lichtenberg, 2018). Poslednou najvýznamnejšou odbornou 

oblasťou práce v roli psychológa je pôsobenie v školských a výchovných zariadeniach so 

zameraním na problémy žiakov (Gajdošová, 2015). Klientelou je v tomto prípade nielen žiak, 

ale aj rodič a pedagóg, pričom kľúčovou aktivitou psychológa je starostlivosť o ich fyzické 

a psychické zdravie (Škorvagová, 2016). Problémy spojené s výkonom povolania psychológa 

na Slovensku sú spojené najmä s nedostatkom finančných prostriedkov na realizáciu aktivít vo 

všetkých troch popisovaných oblastiach a emočné vyhorenie, či únava z výkonu profesie. 
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Z daných dôvodov mnoho odborníkov opúšťa túto odbornú profesiu a venuje sa výkonu inej 

pracovnej činnosti. 

Pohľad na rolu psychológa môžeme rovnako vnímať cez jeho kompetencie (Boyarzis, 1982; 

Mintzberg, 1973), ktoré vypovedajú o jeho kvalifikácii a odbornej spôsobilosti na výkon 

povolania (Vodák & Kucharčíková, 2007). Tak ako jeho rola súvisí s primeranou výkonnosťou, 

rovnako je vnímaná cez jeho schopnosti prejavujúce sa v pozorovateľnom správaní a vedúce 

k jej zvyšovaniu (Hroník, 2007). Kompetencie majú vývinový charakter v podobe životného 

cyklu (Veteška & Tureckiová, 2008) a ich význam sa prejavuje najmä v dynamickom prostredí 

(Vodák & Kucharčíková, 2007). Tieto kompetencie psychológ získava v priebehu štúdia 

a nasledovným nadobúdaním skúseností na pracovnej pozícii. Pozícia, ako miesto v pracovnej 

skupine má formálny charakter určený funkčným miestom (Kollárik, 2002). Jednou z možností, 

ako vnímať rolu psychológa prostredníctvom pozície, je práve určenie jeho kompetencií právne 

a teda zákonom.  

Na Slovensku je psychológ v trestnom konaní vo vzťahu k obetiam trestných činov aktívny 

jednak ako znalec z odboru psychológia. Počet týchto osôb aktívnych v spolupráci s orgánmi 

činnými v trestnom konaní, vnímame ako obmedzený. V odvetví klinická psychológia detí 

(podľa číselníka 340100) sa jedná o 66 osôb, klinická psychológia dospelých (340200) 78 osôb, 

poradenská psychológia (340300) 21 osôb, psychológia sexuality (340400) 19 osôb a 

psychológia dopravy (340500) 10 osôb. Tento nízky počet znalcov v odbore psychológia (ku 

dňu 31.05.2018) je na Slovensku podmienený náročným a dlhoročných procesom prípravy na 

výkon spomínaných rolí.  

Avšak začiatkom roka 2018 získal psychológ z právneho hľadiska novú rolu a začína 

vystupovať jednak ako aktívna osoba v roli tzv. pomocnej osoby, ktorú prináša Zákon č. 

274/2017 Z.z. o obetiach v trestnom konaní s účinnosťou od 1.1.2018 (ďalej iba „zákon“). Táto 

rola je definovaná v § 30a Trestného poriadku na pomoc obeti podľa Zákona č. 274/2017 Z. z. 

o obetiach v trestných činov. Tento § 30a Trestného poriadku hovorí o tom, že v prípadoch 

ustanovených týmto zákonom sa na vykonanie úkonu priberie psychológ. Psychológ má právo 

na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. 

Nárok zaniká, ak ho psychológ neuplatní do troch dní po svojej prítomnosti na úkone alebo po 

tom, čo mu bolo oznámené, že k úkonu nedôjde; na to musí byť psychológ upozornený. 

Povinnosť prizývať psychológa do trestného konania ako pomocnú osobu podľa § 30a Tr. 

poriadku je pre vyšetrovateľa policajného zboru či prokurátora obligatórna. Touto novelou 

vstupuje psychológ do trestného konania ako osoba pomáhajúca vyšetrovateľovi a znižujúca 

viktimizáciu obete trestných činov. 

Význam role psychológa v trestnom konaní sa stáva dôležitým nielen z pohľadu obete, ale 

najmä z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní a teda vyšetrovateľa policajného zboru 

a prokurátora. Na základe vlastných poznatkov z praxe, skúseností a medziodborovej 

spolupráce spomínaných spolupracujúcich strán v Banskobytrickom kraji Slovenskej republiky 

môžeme konštatovať, že aplikácia zákona do praxe spôsobuje výraznú postojovú nuansu. Táto 

je vnímaná ako vzájomné zníženie záujmu o spoluprácu tak ako zo strany znalcov, tak aj zo 

strany orgánov činných v trestnom konaní. Tento stav je spôsobený na jednej strane nízkymi 

časovými a personálnymi kapacitami na strane znalcov – psychológov a na strane druhej 

zvyšovaním odporu voči náročnosti získania tzv. pomocnej osoby – odborníka, ktorý by bol 

ochotný sa na výsluchu obete podieľať. Opakované a dlhodobé neúspechy v spolupráci orgánov 
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činných v trestnom konaní v Banskobystrickom kraji s pomocnými osobami podporujú vznik 

negatívneho postoja,  ktorý môže spôsobiť trvalé negatívne stanovisko nezáujmu o vzájomnú 

spoluprácu.  

3. MOTIVÁCIA PSYCHOLÓGA K VÝKONU POVOLANIA  

Pohľad na motiváciu psychológa k výkonu povolania pramení zo základných zákonitostí 

motivácie k pracovnej činnosti ako takej (Kollárik, 2002). Významou zložkou motivácie je 

pracovná spokojnosť (Kubáni, 2011), pričom s týmto pojmom sa neustále stretávame 

u mnohých autorov v priebehu niekoľkých desaťročí (Kollárik, 1986; Hladký, 1993; Rymeš, 

1998; Frk, 2003). Odborný dialóg na túto tému je o to silnejší, o čo si stále intenzívnejšie aj 

komerčné spoločnosti uvedomujú, že najväčšou konkurenčnou silou je práve ľudský 

kapitál. Súčasťou tohto trendu sú aj investície do pracovnej spokojnosti zamestnancov, s čím je 

spojené aj hľadanie vhodného pracovného prostredia a vhodného zamestnaneckého typu na 

výkon určitých profesií.  

Psychológ ako osoba, ktorej rola v pracovnom svete je veľmi významná a rôznorodá, vstupuje 

do vzorca motivácie k výkonu svojou špecifickou osobnostnou štruktúrou. V porovnaní s inými 

pracovnými pozíciami, je osobnosť významným aspektom role psychológa, nakoľko vstupuje 

do samotných aktivít ako významný činiteľ (okrem jeho vedomostí, skúseností a znalostí). 

Výskumy preukazujú významnú súvislosti medzi osobnostnými vlastnosťami psychológa 

a kvalitou pracovnej atmosféry (Sejčová, 2011). Tieto spoločne so životnými skúsenosťami 

podmieňujú úspech pomáhania (Oláh, 2017). Medzi kľúčové osobnostné vlastnosti mnohí 

autori zaraďujú najmä empatiu, schopnosť vnímania osobného prežívania, autentickosť, 

dôraznosť, tvorivosť (Koščo, 1980), životný optimizmus, citovú stabilitu, stálosť (Žilová, 

Novotná, & Žilová, 2010), svedomitosť a prívetivosť (Popelková, Šišková, & Zaťková, 2010).  

Okrem osobnostných vlastností podnecuje motiváciu k výkonu aj subjektívne prežívaná 

pracovná spokojnosť. K vnútorným motivátorom podnecujúcim pracovnú spokojnosť tejto role 

sú zaraďované najmä možnosť slobodnej voľby (Lukáčová, 2011), zodpovednosť, uznanie 

a rozmanitosť práce (Goodyear & Lichtenberg, 2018), pričom medzi vonkajšie motivačné 

zdroje patria vzťahy na pracovisku (Byrne & Davenport, 2005), materiálne podmienky, 

pracovný čas a plat (Lukáčová, 2011). V prípade role psychológa je veľmi dôležitá najmä 

vnútorná motivácia, ktorá robí prácu zaujímavou a zmysluplnou už jej samotným obsahom 

(Štech, 1998) a podnecuje sebarealizáciu (Kundrátová, 2011).  

Kľúčovým motivačným parametrom v roli psychológa – tzv. pomocnej osoby, sa však často 

stáva práve finančný aspekt. Zdrojom konfliktu motívov medzi sebarealizačnými a finančnými 

aspektami môže byť práve fakt, že v reálnej praxi pri spolupráci psychológa s orgánmi činnými 

v trestnom konaní sú oslovovaní najmä znalci. Kapacity týchto osôb sú výrazne obmedzené 

a povinnosť spolupracovať nie je povinne určená legislatívne zákonom a ani normatívne 

Komorou psychológou Slovenskej republiky.  
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4. POTREBY A OČAKÁVANIA ZO STRANY ÚČASTNÍKOV 

V TRESTNOM KONANÍ 

Kompetencie sú kľúčovým predpokladom k výkonnosti jednotlivých pracovných rolí (Hroník, 

2007), ktoré sa spájajú s prejavmi v oblasti pracovného správania. Základnými predpokladmi 

k plneniu úloh kompetentným pracovníkom sú 3 kľúčové oblasti – existencia kompetencií (ako 

vnútornej výbavy), motivácia k ich využitiu a adekvátne prostredie na ich uplatnenie (Kubeš, 

Spillerová, & Kurnický, 2004). Rola, resp. rolové správanie, je vyplývajúca z pracovnej pozície 

(Kollárik, 2002), ktorú v tomto prípade určuje zákon. Orgány činné v trestnom konaní z daného 

dôvodu očakávajú podporu pri dodržiavaní zákona.  

Z dôvodovej správy k Zákonu o obetiach trestných činov č. 274/2017 Z. z. vyplýva, že orgán 

činný v trestnom konaní a súd je povinný viesť úkony trestného konania (výsluch, opoznávanie, 

prehliadku tela či iné) tak, aby čo najmenej poškodeného či obeť stresoval či bránil mu 

v uplatňovaní jeho práv. Povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vo vzťahu k 

poškodenému je stanovená zákonom tak, že orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné 

v priebehu celého trestného konania umožniť poškodenému plné uplatnenie jeho práv, 

o ktorých ho treba riadne, vhodným spôsobom a zrozumiteľne poučiť. Trestné konanie sa musí 

viesť s potrebnou ohľaduplnosťou k poškodenému (obeti). Treba zohľadniť jeho osobnú 

situáciu a okamžité potreby, vek, pohlavie, prípadné zdravotné postihnutie a jeho vyspelosť a 

zároveň plne rešpektovať jeho fyzickú, mentálnu a morálu integritu (§ 2 ods. 21 Trestného. 

poriadku). 

Úloha psychológa spočíva v dodržaní vyššie uvedených postupov najmä pri podávaní trestného 

oznámenia (prvý kontakt s obeťou). Reálna prax preukazuje situáciu, kedy sa orgány činné 

v trestnom konaní stávajú neschopnými zabezpečiť práva obete z toho dôvodu, že nie sú 

schopní zabezpečiť psychológa v roli tzv. pomocnej osoby.  

Na základe danej situácie a skúseností z praxe si dovolíme stanoviť odporúčania pre prax, ktoré 

by mali zamedziť vzniku negatívneho postoja orgánov činných v trestnom konaní voči role 

psychológa ako takej. Keďže psychológ sa často (ak nie zväčša) odmietne dostaviť na úkon 

súvisiaci s trestným konaním, vzniká rozpor s Trestným poriadkom. Možnosti praxe ukazujú 

viaceré riešenia a tie sú nasledovné: zápisničné vypočutie osoby bez psychológa, cestovanie 

s obeťou za najbližším dostupným psychológom (v prípade menších okresov vzdialenosť aj 50 

– 60 km), neprijatie trestného oznámenia alebo „usmernenie“ obete s uvedením neželanej 

prítomnosti psychológa do zápisnice. V konečnom dôsledku všetky menované možnosti sú v 

podstate contra legem a niektoré z nich dokonca spĺňajú nechcený predpoklad druhotnej 

viktimizácie. Ako odporúčania pre prax vnímame možnosť aktualizácie zoznamov 

psychológov ochotných spolupracovať pri úkonoch orgánov činných v trestnom konaní 

v jednotlivých regiónoch, pričom tieto by sa týkali nielen znalcov a vysoko špecializovaných 

odborníkov. Ďalšou príležitosťou, ktorú vidíme, že možnosť vytvorenia systému „služobnej 

pohotovosti“ psychológov či zavedenie role tzv. služobného psychológa zamestnaného na 

jednotlivých okresných alebo krajských policajných zboroch. Zaangažovanie rolovo mladších 

psychológov, prípadne absolventov, do tejto oblasti by mohlo byť rovnako riešením, tak ako 

spolupráca s vysokými školami so zameraním na humanitné a psychologické vzdelávanie. 

Poslednou a zároveň nechcenou príležitosťou je vypustenie role psychológa tzv. pomocnej 
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osoby z Trestného poriadku, čo môže mať negatívne následky pre samotné obete a rovnako 

psychológov.  

5. ZÁVER 

Z praktického hľadiska na danú problematiku sme sa snažili o prepojenie psychologického 

a právneho pohľadu z praxe, ktorý nás podnecuje k subjektívnemu prežívaniu nespokojnosti 

s výkonom role psychológa v trestnom konaní spojenej s obeťami trestných činov na 

Slovensku. Dôvodom je najmä predpokladaný vznik negatívneho postoja orgánov činných 

v trestnom konaní voči roli tzv. pomocnej osoby. Riziko neskorej implementácie účinného 

zákona do praxe môže spôsobiť neochotu v spolupráci, ktorú by sme radi v našej nasledovnej 

odbornej vedeckej práci dlhodobejšie sledovali a priniesli tým pohľad z praxe orgánov činných 

v trestnom konaní do psychologickej odbornej obce.    
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DYNAMIKA SOCIÁLNÍHO KLIMATU UČITELSKÝCH SBORŮ 

S EXTRÉMNÍMI TYPY HODNOT 

 

THE DYNAMICS OF THE SOCIAL CLIMATE OF THE BASIC 

SCHOOL TEACHING STAFFS WITH EXTREME PARAMETRES OF 

THE SOCIAL CLIMATE 
   

Petr URBÁNEK, Andrea ROZKOVCOVÁ, Jitka JURSOVÁ, Jitka NOVOTOVÁ,  

Jan PICEK, Helena PICKOVÁ 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá sociálním klimatem v učitelských sborech základních škol, jeho 

dynamikou a snaží se o analýzu sociálního vývoje učitelského sboru ve dvouletém posunu. Text 

se opírá o výsledky shlukové analýzy kvantitativního výzkumu v ČR v roce 2016 (dotazník 

OCDQ-Rs; N=125) a navazující kvalitativní sondy realizované v učitelských sborech s 

„extrémními hodnotami“ sociálního klimatu (2017). Sledovány a porovnávány jsou výsledky 

extrémních hodnot ve dvou sborech s „kritickým klimatem“ a ve dvou sborech s „excelentním 

klimatem“. K porovnání posunů ve vývoji sborů je využito definovaných charakteristik typů 

shluků a jejich prognóz. Na tomto základě jsou konfrontovány dvouleté posuny 

v charakteristikách sociálního klimatu ve čtyřech učitelských sborech s „extrémními 

hodnotami“. Interpretace výsledků zohledňuje také další faktory proměn sborů v personální 

oblasti, zejména fluktuaci a kontext směrem k vedení a k širšímu personálu školy. Cílem 

příspěvku je na příkladu vybraných učitelských sborů ZŠ s „extrémními hodnotami“ sociálního 

klimatu identifikovat dvouleté posuny v jejich charakteristikách s ohledem na širší personální 

kontext.  

 

Klíčová slova: základní škola; učitelský sbor; sociální klima; proměny sociálního klimatu  

Abstract: The article deals with the social climate of the basic school teaching staffs and their 

dynamics. The focus is on the analysis of the development of the staffs within two years. The 

results of the cluster analysis of the quantitative research data collected in the Czech Republic 

in 2016, through OCDQ-RS questionnaire, N=125, and the results of the qualitative research 

in ten schools in 2017 were used to select cases with extreme values of the social climate. The 

results of two schools with the excellent and two schools with the poor teaching staff climate 

are compared in this study. The comparison is based on defined characteristics of the clusters 

and their prognoses. The extreme teaching staff social climates in their 2-year development are 

confronted. The interpretation takes into consideration other factors in the teaching staff 

changes such as teacher fluctuation, school leadership and other school personnel. The aim of 

the contribution is to identify the 2-year development and changes of the characteristics of the 

four selected basic school teaching staffs with extreme social climate values with regard to the 

broader personnel context. 

Key words: Basic School; Teaching Staff; Social Climate; Social Climate Dynamics  
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1. ÚVOD 

Význam příznivých vztahů v rozličných organizacích a pracovních kolektivech, které jsou 

charakterizovány vysokými nároky na nutnou spolupráci, je sledován u řady profesí již dlouhou 

dobu. Specifickou organizací je škola a specifickou pracovní skupinou z hlediska významu 

vztahů ve škole, je pedagogický, resp. učitelský sbor.   

Sociální klima je v prostoru školní organizace vymezováno např. jako „ustálené postupy 

vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů školy na to, co se ve škole odehrálo, 

právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát“ (Mareš 2001, 583). Velká řada definic klimatu a 

odlišnosti mezi nimi jsou důsledkem různorodého chápání a nestejného konceptuálního 

uchopení fenoménu sociálního klimatu, o nichž u nás přehledově referuje např. Ježek (2003, 2-

3).   

I přes tuto konceptuální a definiční nejednotnost lze ale pro většinu pojetí nalézt několik 

společných klíčových atributů sociálního klimatu. Klima je především relativně stabilní 

fenomén, je tedy aktéry v dané organizaci vnímáno jako poměrně stálé. To při opakovaných 

šetřeních otevírá značný diagnostický potenciál, kterého se snažíme využít i v této výzkumné 

sondě. Ukazuje se totiž, že dostupné publikační prameny k tematice sociálního klimatu 

učitelských sborů nedisponují komparativními výsledky z opakovaných šetření, či dokonce 

z longitudinálních řad, kde by bylo možné hodnotit stabilitu klimatu, resp. jeho posuny v čase. 

Svou podstatou má dále klima subjektivní povahu, jejíž význam pro fungování organizace 

zdůrazňovali již Halpin s Croftem (1993), a je na ní vybudován percepční model klimatu, který 

prosazovali Jamesové s Ashem (James, James & Ashe 1990). Jeho významným znakem je 

kolektivní charakter klimatu, vyjadřovaný některými autory také jako hromadnost tohoto jevu 

(např. Ježek 2003, 14). Zdůrazňuje jeho sociální povahu a má své významné konsekvence pro 

interpretační rovinu, neboť klima je vždy výsledkem společně vnímaného a prožívaného 

fenoménu všemi aktéry. Nerozporovaným atributem sociálního klimatu je také jistý 

„longitudinální“ aspekt. Reflektována tedy není jen samotná aktuální situace, ale aktéry je nutně 

akceptována také linie minulost – budoucnost ve smyslu reflexe (kolektivní) minulé zkušenosti 

a budoucího očekávání. Tato linie, byť je do jisté míry neexplicitní, sehrává pro výsledky 

klimatu v organizaci značnou roli. Příkladem mohou být výzkumné nálezy i v českých 

základních školách, kde např. způsob geneze učitelského sboru výrazně ovlivňovalo jeho klima 

i několik dalších let (Dvořák et al. 2010, 100-101; 144-145). 

Sledujeme-li fenomén sociálního klimatu na úrovni personálu školy, resp. učitelského sboru, 

vztahujeme jeho vymezení na relativně izolovanou, podílem všech aktérů ve škole menšinovou, 

nicméně značně vlivnou skupinu osob ve školní organizaci. Domníváme se proto, že učitelé, 

resp. učitelský sbor jako celek, má pro charakteristiky sociálního klimatu a fungování školy 

výjimečný význam. Sociální klima učitelského sboru může být dále specifikováno zvláštnostmi 

(proměňující se) školní instituce, jak dále ještě uvedeme. 

Fenomén sociálního klimatu, tak jak je uvedenými atributy výše definován, má vhodný 

diagnostický potenciál v oblasti vztahů a fungování dané profesní skupiny i celé organizace. 

Předpokládáme, že kvalitu práce školy určuje personál, zejména kvalita jejích učitelů i 

učitelského sboru v realitě společenské dynamiky.    
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2. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PŘÍSPĚVKU 

I přes uvedenou relativní stabilitu fenoménu sociálního klimatu ve školní organizaci lze u 

učitelských sborů s „extrémními“ (s excelentními, resp. s kritickými) hodnotami sociálního 

klimatu očekávat (a predikovat) jejich odlišné charakteristiky v oblasti vývoje a stability 

klimatu. Klademe si proto otázku, jaké budou charakteristiky sociálního klimatu učitelských 

sborů s „extrémními“ hodnotami v jejich dalším (dvouletém) vývoji.12  

Zatímco Sekera a Krpec (2007) vztahovali pojem „extrémní“ polohy sociálního klimatu 

pedagogického sboru ke specifickému prostředí reedukačních zařízení, my při jeho použití 

vycházíme z empiricky konstruované škály a sbory s krajními hodnotami považujeme 

v pozitivním i negativním smyslu jako extrémní. Za extrémní hodnoty sociálního klimatu 

učitelského sboru budeme považovat  

(a) hodnoty klimatu krajních shluků vytvořené shlukovou analýzou souboru učitelských sborů 

ZŠ (N=125), přičemž jde o shluk s „excelentním klimatem“ (zahrnuje 7 sborů) a shluk s 

„kritickým klimatem “ (zahrnuje 15 sborů); blíže Urbánek et al. (2017b).  

(b) v kladném i záporném smyslu krajní polohy indexu otevřenosti na uspořádané škále souboru 

učitelských sborů ZŠ (N=125).      

Cílem textu je na příkladu vybraných učitelských sborů ZŠ se zjištěnými „extrémními“ 

hodnotami sociálního klimatu identifikovat dvouleté posuny v jejich charakteristikách 

s ohledem na predikci a širší personální kontext.    

 

3. K METODOLOGII VÝZKUMU 

V tomto příspěvku vycházíme primárně z dat kvantitativního šetření (2016), které zjišťovalo 

klima učitelských sborů v základních školách České republiky. Výzkumný soubor sborů 

českých základních škol (N=125) byl vygenerován náhodným statistickým výběrem při 

zohlednění tří strat (blíže Urbánek et al. 2017a). 

K šetřením (2016 a 2018) byl při kontaktní administraci využit dotazníkový nástroj OCDQ-RS 

(Kottkamp, Mulhern & Hoy 1987), který obsahuje 34 zjišťovacích položek, vyhodnocuje klima 

prostřednictvím pěti dimenzí a celkového skóre: 1. učiteli vnímaná podpora, suportivita (SUP); 

2. učiteli vnímaná pevnost vedení, direktivita (DIR); 3. angažovanost učitelů (ANG); 4. 

učitelovy frustrace (FRUS); 5. učitelovo přátelské chování, intimita (INT); 6. celkové skóre, tj. 

index otevřenosti (IO) je vypočten z prvních čtyř dimenzí. K identifikátorům charakteristik 

                                                           

12 Řada autorů přisuzuje sociálnímu klimatu i různé další přívlastky, zpravidla s určitou hodnotící 

konotací. Běžně uváděnými jsou např. jednorozměrně chápaná hodnocení klimatu v linii otevřené – 

uzavřené (např. Holeček 2014) nebo pozitivní vs. negativní klima (Grecmanová 2008; Blaštíková 2018 

aj.); jindy je akcentován jen jeden z aspektů, např. „spravedlivé“ klima (Dalbert & Stöber 2002) apod. 

Sledovaný fenomén je však složitější, má plastičtější, vícerozměrnou a strukturovanější povahu, 

analyzovány jsou různé oblasti (dílčí dimenze) klimatu atd. Námi uváděný přívlastek „extrémní“ sleduje 

„jen“ na empiricky konstruované škále její krajní hodnoty. 
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sociálního klimatu sboru patří ještě variabilita výpovědí (směrodatná odchylka) a konstelace 

hodnot pěti dimenzí (vyjadřována grafem, resp. grafickým profilem).          

Zjištěné výsledky prvního šetření (2016) sociálního klimatu učitelských sborů ZŠ (1.) byly 

uspořádány podle velikosti hodnot celkového skóre indexu otevřenosti (IO) a dále (2.) byla 

provedena shluková analýza a vytvořeno pět kvalitativních shluků (viz blíže Urbánek et al. 

2017b; tabulka 1). 

Metodologicky lze náš výběr sledovaných učitelských sborů, jehož klíčovým kritériem je 

hodnota IO, označit jako výběr extrémních případů (Gavora 2010, 184), resp. maximálně 

variantní typy případů (Švaříček & Šeďová et al. 2007, 74-75). Vyznačují se krajně odlišnými 

charakteristikami, v našem případě polarizovanými hodnotami IO sociálního klimatu sborů. 

Hendl (2005, 154) hovoří též o extrémním nebo také deviantním vzorkování resp. o výběru 

s maximální variací. Smyslem výběru je postihnout krajní hodnoty sledovaného fenoménu, 

příp. je i komparovat (kontrastování), a dále sledovat charakteristiky a vývoj takto vybraných 

případů. Mareš (2015, 127) upozorňuje na Flyvbejrkovu strategii výběru případů, která také 

počítá s výběrem extrémních případů, přičemž „extrém“ je chápán i v souladu s přístupem 

našeho výběru jak v pozitivním tak v negativním smyslu. Jako extrémní typy jsme pro 

sledování dynamiky jejich sociálního klimatu vybrali z vytvořeného pořadí výběrového 

souboru (sto dvaceti pěti) učitelských sborů podle hodnoty IO první dva (excelentní klima) a 

poslední dva (kritické klima).  

  

Tabulka 1:  

Výběr analyzovaných učitelských sborů ZŠ 

Pořadí ZŠ IO Shluk Charakteristika sboru 

1. 030TA 33,67 1 malý sbor (N=9) 

2. 083PE 33,41 1 středně velký sbor (N=28) 

(62.) 

(63.) 

041MB 

137TP 

 

 

20,44 

20,38 

 

20,08 

19,53 

„střední“ ZŠ (pořadím) 

 

 

průměr průměru sborů ZŠ (N=125) 

průměr všech respondentů (N=2256) 

124. 066LB 4,60 5 malý sbor (N=10) 

125. 024JH 3,43 5 středně velký sbor (N=27) 

 

U dvou sborů s excelentním sociálním klimatem (první shluk, pořadí hodnoty IO na 1. a 2. 

místě; učitelské sbory ZŠ 030TA a 083PE) a dvou sborů s kritickým sociálním klimatem (pátý 

shluk, v pořadí hodnoty IO na 124. a 125. místě; učitelské sbory ZŠ 066LB a 024JH) byly při 

opakovaném šetření s dvouletým odstupem (2018) dále sledovány a porovnávány 

charakteristiky sociálního klimatu.       
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

Výsledky v tabulce (tab. 2), která prezentuje absolutní hodnoty klimatu čtyř vybraných 

učitelských sborů, jsou ve shodě s již dříve zjištěnými nálezy v oblasti kvality a dynamiky 

sociálního klimatu učitelských sborů ZŠ v Česku (např. Urbánek, Dvořák & Starý 2014).13 

Především je z dat naší sondy zřejmá stabilita fenoménu sociálního klimatu v prostředí 

učitelských sborů, kterou jsme výše označili jako zásadní atribut sledovaného fenoménu. Po 

dvou letech jsou hodnoty dílčích dimenzí v zásadě shodné, resp. nikoliv výrazně odlišné.  

 

Tabulka 2:  

Zjištěná data (absolutní hodnoty) klimatu učitelských sborů s extrémními hodnotami. 

OCDQ-RS 
absolutní 

hodnoty 

rok 

šetření 

N PSB PDB TEB TFB TIB IO 

EXCELENTNÍ KLIMA SBORŮ ZŠ  

030TA 2016 9 24,67 14,94 32,50 8,56 10,00 33,67 

2018 9 23,11 14,22 30,89 8,67 9,89 31,11 

083PE 2016 28 25,29 15,73 32,36 8,50 10,02 33,41 

2018 29 23,06 15,21 32,53 9,38 10,41 31,02 

KRITICKÉ KLIMA SBORŮ ZŠ 

066LB 2016 10 17,10 22,60 24,50 14,40 7,50 4,60 

2018 10 14,00 20,20 27,30 13,10 9,20 8,00 

024JH 2016 27 16,39 22,65 23,93 14,24 6,93 3,43 

2018 32 18,72 21,00 28,11 13,19 8,56 12,67 

Průměr (N=125) 2016 - 20,77 17,34 27,79 11,14 8,97 20,08 
Průměr (N=124) 2018 - 20,97 17,00 28,09 11,21 9,03 20,86 

Stabilitu klimatu také výstižně dále ilustruje dvojice grafů (obr. 1, 2) všech čtyř sledovaných 

sborů ZŠ.14 Ukazuje se, že dvouletý odstup šetření v týchž školách nejen výrazněji nezměnil 

hodnoty dílčích dimenzí a celkového indexu otevřenosti (IO), ale zásadněji se nezměnily ani 

dvojice grafických profilů, které navíc zohledňuji konstelaci všech dimenzí. Stabilita mezi 

dvěma šetřeními se projevuje i přes přirozené (personální) proměny uvnitř škol či navzdory 

vnějším tlakům (např. inkluze), kterým byly školy v uvedeném období vystaveny.15   

                                                           

13 Sledovány byly učitelské sbory pěti ZŠ v pětiletém posunu mezi lety 2008 a 2013. Šetření potvrdilo 

vysokou stabilitu sociálního klimatu zejména u sborů s příznivými hodnotami sociálního klimatu 

(Urbánek, Dvořák & Starý 2014, 72). 

14 Konstrukce grafických profilů klimatu učitelských sborů je instruktivním nástrojem, který 

charakterizuje výstižněji konstelaci hodnot dílčích dimenzí i klima jako celek než by tomu bylo u 

tabelovaných či bodových hodnot s tím nedostatkem, že data sociálního klimatu nemohou být z povahy 

jevu spojitou funkcí. 

15 Proměny personálního složení pedagogických sborů ZŠ souvisejí aktuálně také s konceptem 

inkluzivního vzdělávání. Jednak se znatelným způsobem snižuje podíl učitelů v pedagogických sborech 

škol např. nárůstem asistentských a dalších pozic ve školách. V důsledku snížení podílu učitelů lze pak 
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 Obr. 1: Excelentní typy vývoje klimatu učitelského sboru ZŠ (klima sborů ZŠ 030TA; ZŠ 083PE) 

 

 

Excelentní klima sboru je graficky charakterizováno (při standardním pořadí dimenzí) tvarem 

písmene „W“. Tyto dva sbory (030TA;  083PE) vykazují velmi vysoký stupeň stability klimatu 

(profily grafů se dokonce místy překrývají), výrazně vyšší, než je tomu u sborů, jejichž 

charakteristiky klimatu jsme označili jako kritické (066LB; 024JH). Také predikce vývoje 

klimatu ve zkoumaných sborech se potvrdila v souladu s charakteristikami shluků, do nichž obě 

skupiny sledovaných sborů patří (blíže Urbánek et al. 2017b).        

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

SUP DIR ANG FRUS INT IO

066LB 2016

066LB 2018

Průměr 2016 (N=125)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

SUP DIR ANG FRUS INT IO

024JH 2016

024JH 2018

Průměr 2016 (N=125)

 

  Obr. 2: Kritické typy vývoje klimatu učitelského sboru ZŠ (klima sborů ZŠ 066LB; ZŠ 024JH) 

 

Charakteristiky sociálního klimatu sborů (066LB, 024JH), které jsme označili jako kritické, 

vykazují jednak výrazně nepříznivé hodnoty dílčích dimenzí a IO i při opakovaném šetření, a 

zejména velmi nepříznivé grafické profily (s nízkou vnímanou podporou, vysokou direktivitou 

                                                           
proměnu očekávat i v kvalitativní poloze, tj. ve větší kvalifikační a ideové heterogenitě pedagogických 

sborů, v proměně rolí a profesních vztahů mezi zaměstnanci školy, ve způsobech vedení lidí atd. 

Domníváme se, že se tyto proměny ve sborovnách nutně projevují i na klimatu učitelských sborů.   
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a frustrací atd.). Přesto, že se v obou případech dílčí hodnoty dimenzí i index otevřenosti mírně 

vylepšily, klima obou „kritických“ sborů vykazuje stále nepříznivý tvar grafických profilů 

(ploché až inverzní průběhy). Zřejmá je také podstatně nižší stabilita sledovaného klimatu 

v dvouletém odstupu, což ilustrují odlišné grafické profily obou sborů 066LB a 024JH 

(konstruované křivky se v posunu dvou let u obou sborů od sebe významně odlišují).     

 

5. ZÁVĚRY 

V této analytické sondě jsme se záměrně zabývali charakteristikami klimatu učitelských sborů 

s extrémními hodnotami. Snažili jsme se zdůvodnit a využít jejich typologický výběr 

s „maximální variací vzorků“, jehož smyslem bylo postihnout sledovaný fenomén dynamiky 

v jeho „komprimované“ podobě. Publikační zdroje neposkytují přímá komparativní data 

z opakovaných šetření ke stabilitě sociálního klimatu učitelských sborů (základních škol).   

Porovnání opakovaných dvou šetření s dvouletým odstupem ukázalo u vybraných sborů, že 

empirická vývojová data naplňují atributy, kterými je vymezen fenomén sociálního klimatu. 

Dále jsme se snažili odpovědět na otázku, zda vývoj sociálního klimatu ve sboru lze vzhledem 

k aktuálním charakteristikám excelentních a kritických typů sborů, tedy ke kvalitě jejich 

klimatu, predikovat. Na uvedených příkladech se ukazuje, že vyšší kvalita sociálního klimatu, 

je předpokladem pro jeho vyšší stabilitu. Přesto, že se hodnoty některých dimenzí klimatu sborů 

s kritickými hodnotami ve dvouletém posunu mírně zlepšily, vykazovaly stále krajně 

nepříznivé charakteristiky a především velmi nízký stupeň stability. Navíc je možné při hlubší 

analýze, resp. kvalitativní sondě, interpretovat a s realitou sboru konfrontovat identifikované 

mírné odchylky v charakteristikách sociálního klimatu sboru.  

Výsledky a závěry této sondy nelze přirozeně s respektem k použité metodologii zobecňovat. 

Poukazují však na význam kvality sociálního klimatu sborů a jeho stability pro práci škol. 

Extrémní typy charakteristik sociálního klimatu sborů (excelentní; kritický) ve specifické 

organizaci základní školy považujeme při metodě kontrastování jako vhodný nástroj 

interpretace tohoto fenoménu, metodologicky nadějný i pro kvantitativní srovnávání.    
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PRACOVNÍCI 65+ V ZRKADLE DÁT EURÓPSKEHO PRIESKUMU 

KVALITY ŽIVOTA (EQLS) 

 

65+ WORKERS IN THE MIRROR OF EUROPEAN QUALITY OF LIFE 

SURVEY (EQLS) 

 

Jozef VÝROST 

 

Abstrakt: V krajinách EÚ narastá nerovnováha medzi poberateľmi dôchodkov a prispievateľmi 

– ekonomicky aktívnou časťou obyvateľstva. Preto sa uplatňujú rôzne opatrenia so zámerom 

znížiť tento negatívny trend. K tým najpoužívanejším patria  zvýšenie vekovej hranice nároku 

na dôchodok, de-motivácia záujemcov o predčasný dôchodok a znižovanie penzií. Účinnosť 

takýchto opatrení je však obmedzená,  spoločnosťou je vnímaná skôr negatívne, v dotknutých 

skupinách vyvoláva pocit nespravodlivosti a zákonite znižuje kvalitu ich života. V tejto 

súvislosti zreteľa-hodným javom je vzrastajúci záujem seniorov pokračovať v práci aj po 

prekročení stanoveného veku odchodu do dôchodku.  Dáta 4 vĺn European Quality of Life 

Survey (2003, 2007, 2001, 2016) získané na reprezentatívnych vzorkách (N = 142 435) 

obyvateľov 33 európskych krajín ponúkajú vhodnú príležitosť pre analýzu životnej situácie 

a kvality života pracovníkov vekovej kategórie 65+.    

Kľúčové slová: pracovníci 65+, kvalita života, životná spokojnosť, pohoda 

 

Abstract: The imbalance between pensioners and their contributors, economically active part 

of population, grows.  For these reason various measures are used with intention to lower the 

negative trends. To the most popular belong increase retirement age, demotivation from early 

retirement, lowering retirement pension. But efficiency of such steps seems to be limited, it is 

perceived rather negatively by society, it invokes feeling of injustice it the contact groups and 

logically decreases quality of life. In this connection important phenomenon is the growing 

interest of seniors to continue working after the age limit for retirement. Data of 4 waves of 

European Quality of Life Survey (2003, 2007, 2001, 2016) based on representative samples (N 

= 1420435) of 33 European countries citizens offer a good opportunity for life situation and 

quality of life analysis of 65+ workers.     

Keywords: 65+ workers, quality of life, life satisfaction, well-being 

  



433 

1. ÚVOD 

Z ekonomickej perspektívy v priebežných dôchodkových systémoch, realizovaných 

v krajinách EÚ, vzrastá napätie medzi dopytom a ponukou: narastá nerovnováha medzi 

poberateľmi dôchodkov a prispievateľmi – ekonomicky aktívnou časťou obyvateľstva. 

V dôsledku toho sa uplatňujú rôzne opatrenia so zámerom znížiť tento negatívny trend. K tým 

najpoužívanejším patria  zvýšenie vekovej hranice nároku na dôchodok, de-motivácia 

záujemcov o predčasný dôchodok a znižovanie penzií. Účinnosť takýchto opatrení je však 

obmedzená,  spoločnosťou je vnímaná skôr negatívne, v dotknutých skupinách vyvoláva pocit 

nespravodlivosti a zákonite znižuje kvalitu ich života.   

Súčasne zreteľa-hodným javom je vzrastajúci záujem seniorov pokračovať v práci aj po 

prekročení stanoveného veku odchodu do dôchodku. Tento zámer podporuje aj názor 

prevládajúci v spoločnosti: podľa údajov Špeciálneho Eurobarometra (2012) na vzorke 30 280 

dospelých osôb z 27 krajín EÚ, Chorvátska, Turecka, Macedónska, Islandu a Nórska 42% 

odpovedalo kladne, že bude pracovať aj vo veku 65+. Pochopiteľne treba brať do úvahy fakt, 

že stanovený vek odchodu do dôchodku v EU28 je rozdielny a líši sa v niektorých krajinách u 

mužov a žien.  

Pokiaľ ide o trend v očakávaniach týkajúcich sa budúcnosti, má vzrastajúcu  tendenciu. 

Potvrdzujú to aj údaje Aegon Retirement Readiness Survey (2017):  Približne 1/3 respondentov 

v Japonsku, USA, UK a Kanade predpokladá, že bude pracovať do 70-ky a asi 2% že neprestanú 

pracovať vôbec. Podobne stúpajúci trend má v určite v ekonomicky najrozvinutejších krajinách 

aj miera zamestnanosti seniorov. Môžeme to ilustrovať vývojom situácie na trhu práce v USA 

v období rokov 1994-2017. Vo vekovej kategórii pracovníkov 65-69 v roku 1994 bolo 

zamestnaných 20%, v roku 2017 už 32%. Vo vekovej kategórii 70-74 v roku 1994 bolo 

zamestnaných 11%, v roku 2017 už 18%. Situácia ekonomického oživenia, ktorej dôsledkom 

sú pokles nezamestnanosti a následne nedostatok pracovných síl, ďalej zvyšuje záujem 

zamestnávateľov o túto skupinu pracovníkov. Údaje Eurostatu (2012) súčasne potvrdzujú aj 

prítomnosť rozdielov medzi krajinami v miere zamestnanosti osôb vekovej kategórie 65-69: 

priemer v EU28 je 11%,  v Českej republike 9,2% a v SR najmenej zo sledovaných krajín, 

3,8%.   

Informácie o optimizme pri posudzovaní vlastnej práceschopnosti v období sénia možno z 

psychologického hľadiska vnímať ako prirodzené, ale treba ich interpretovať opatrne: V pozadí, 

obvykle v miernej forme, funguje mechanizmus, ktorý býva v klinických súvislostiach 

označovaný ako syndróm Doriana Greya (SDG – Brosig et al., 2001). Efekt „mini-SDG“ do 

veľkej miery podlieha kultúrnym vplyvom, lebo vnímanie staroby v Ázii, napr. Číne, sa líši od 

jej reflexie v Európe, napr. UK (Fung, 2013). Napokon, sebareflexia vo všeobecnosti je 

„náročný šport“, ktorého výsledky vo veľkej miere podliehajú subjektívnym skresleniam, a to 

nielen v klinicko-psychologickej perspektíve (napr. anorexia). Ilustrujú to i príklady z bežného 

života: náš hlas, na ktorý sme zvyknutí, nám v audiozázname znie cudzo, lebo sme zvyknutí na 

ten, ktorý nám moderuje ozvučnica našej hlavy; podobne, s pribúdajúcim vekom, niekedy sa 

len s veľkými problémami identifikujeme so sebou na rodinnej fotografii, či videozázname zo 

spoločenskej udalosti. Syndróm DG sa teda mimovoľne a postupne rozvíja v nás v priebehu 

celého nášho osobného života. A pochopiteľne, aj pracovného života.  
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V tejto súvislosti možno bude vhodné pozrieť sa, ako vníma verejnosť prednosti  seniorov  v 

porovnaní s mladšími pracovníkmi (Special Eurobarometer 2018): Seniori majú viac skúseností 

(83% : 3%); sú spoľahlivejší (67% : 3%); sú schopnejší rozhodovať sa (64% : 7%); vedia nájsť 

riešenie problémov (60% : 7%); lepšie zvládajú stres (52% : 17%); sú kooperatívnejší (50% : 

8%); produktívnejší (38% : 18%); majú schopnosť vychádzať s ľuďmi z iných kultúr (37 % : 

21%). Približne na rovnako vychádza flexibilita (35% : 30%) a tvorivosť (29% : 28%). Mladší 

sú v porovnaní so seniormi vnímaní ako otvorenejší novým ideám (42% : 25%) a lepšie 

zvládajúci nové technológie (57% : 32%). 

Dáta štyroch vĺn European Quality of Life Survey (2003, 2007, 2012, 2016), získané na 

reprezentatívnych vzorkách (N = 142 435) obyvateľov 33 európskych krajín, ponúkajú vhodnú 

príležitosť pre analýzu životnej situácie a kvality života pracovníkov 65+. Vo vekovej kategórii 

65-69, na ktorú sa v príspevku zameriavame, bol počet respondentov  N = 19 275 (vo veku 70 

– 90 r. N = 11 403).  

Vo výskumnom podsúbore, na ktorý sa sústredíme a ktorý budeme pracovne označovať 65+, 

bolo v čase zberu dát aktuálne zamestnaných 663 osôb (3,4%), podľa rodu 410 mužov (62%) a 

253 žien (38%). Vzdelanie zamestnaných 65+ bolo vyššie ako ostatných: VŠ 34,5% 

u zamestnaných a 16,2% u osôb, ktoré už nepracovali; SŠ 34,1% : 33,3%; základné bez 

maturity 31,4% : 50,6%. Charakteristika zamestnania v podsúbore osôb 65+: 

vysokokvalifikovaní pracovníci 26%, pracovníci na manažérskej pozícii 14%, pracovníci v 

službách 12%, technickí pracovníci 12%, v poľnohospodárstve + lesníctve + rybárstve 8%, 

remeselníci 7%, predavači 6%, úradníci 6%. Trend zamestnaných 65+ podľa vĺn EQLS: 1. vlna 

(2003) 2,5%; 2. vlna (2007) 3,1%; 3. vlna (2011) 3,0%; 4. vlna (2016) 4,8%. Teda ich počet sa 

v porovnaní rokov 2003-2016 temer zdvojnásobil. 

Z dát EQLS sa v príspevku sústredíme na dve skupiny premenných: prvú z nich sme nazvali 

„SUBJEKTÍVNA POHODA“ a jej obsah reprezentujú odpovede respondentov v zameraní na: 

• subjektívne posúdenie zdravotného stavu (posudzované na 5-bodovej škále kde 1=veľmi 

dobrý a 5=veľmi zlý; uvádzame % tých, ktorá svoj stav popísali ako veľmi dobrý, resp. dobrý)  

• emocionálnu pohodu (+), reprezentovanú 5 položkami zameranými na pozitívne prežívanie 

(posudzovanými na 6-bodových škálach, kde 1=vždy a 6=nikdy; uvádzame % tých, ktorí 

uviedli ,že sa tak cítia vždy, resp. obvykle) 

• emocionálnu pohodu (-), reprezentovanú 3 položkami (posudzovanými na rovnakej 6-bodovej 

škále; uvádzame % tých, ktorí uviedli ,že sa tak cítia vždy, resp. obvykle) 

• životnú spokojnosť, reprezentovanú 3 položkami (posudzovanými na 10-bodových škálach, 

kde 1=veľmi nespokojný a 10=veľmi spokojný; uvádzame priemery) 

• obavy, reprezentovanú 2 položkami (posudzovanými na 5-bodových škálach, kde 1=silne 

súhlasím a 5=silne nesúhlasím; uvádzame priemery)  

• osobnú finančnú situáciu, reprezentovanú 5 položkami (s odpoveďovým formátom 1=áno, 

2=nie, uvádzame % odpovedí áno). 
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Výsledky pre obe skupiny sú prezentované v súhrnnej tabuľke č.1: 

 

Tab. č.1:  

Odpovede respondentov 65+ (pracujúcich, N = 663 a nepracujúcich, N = 18 612) na vybrané 

otázky EQLS pre oblasť subjektívnej pohody. 

SUBJEKTÍVNA POHODA Prac. Neprac. Sig 

Dobrý zdravotný stav (subjektívny rating) 61% 38% ** 

Emocionálna pohoda +    

V priebehu posledných dvoch týždňov som sa cítil veselo a v dobrej 

nálade. 

62% 46% ** 

Cítil(a) som sa pokojne a relaxovane 59% 47% ** 

Cítil(a) som sa aktívne a vitálne 56% 37% ** 

Zobudil(a) som sa s pocitom sviežosti a oddýchnutia 42% 41%  

Môj každodenný život bol vyplnený vecami, ktoré ma zaujímajú 63% 47% ** 

Emocionálna pohoda -    

Cítil(a) som sa mimoriadne napätý(á) 15% 20% ** 

Cítil(a) som sa osamelý(á) 7% 17% ** 

Cítil(a) som sa skleslo a depresívne 7% 16% ** 

Životná spokojnosť    

Celková životná spokojnosť 7,6 6,8 ** 

Spokojnosť so stavom demokracie 5,5 5,1 ** 

Spokojnosť so stavom ekonomiky 5,1 4,7 ** 

Obavy    

Cítim sa bezpečne, keď sa v tejto oblasti pohybujem pešo sám(a) po 

zotmení 

2,0 2,2 ** 

Cítim sa bezpečne, keď som v noci sám(a) doma 1,6 1,9 ** 
Osobná finančná situácia    
Myslíte, že celkový príjem Vám vystačí bez ťažkostí? 75% 54% ** 
Zaplatiť každý rok týždňový dovolenkový pobyt mimo domu (nie u 

príbuzných) 
78% 54% ** 

Vymeniť akýkoľvek opotrebovaný kus nábytku 73% 54% ** 
Každý druhý deň jedno mäsité jedlo, hydinu alebo rybu, ak by ste chceli 92% 82% ** 
Aspoň raz do mesiaca pozvať rodinu či priateľov na pohárik alebo 

obed/večeru 
88% 77% ** 

Poznámka: pre účely analýzy bol použitý Mann-Whitneyho U-test pre nezávislé výbery, v stĺpci 

označenom Sig. uvádzame zaznamenaný štatisticky signifikantný rozdiel na hladine p<0,01 

symbolom **. 

 

Výsledok, že pracujúci respondenti 65+ pozitívnejšie hodnotia svoju osobnú finančnú situáciu, 

nemožno považovať za prekvapujúci. Podobne aj lepšie subjektívne hodnotenie vlastného 

zdravia bolo možné očakávať. Tento obraz konzonantne doplňujú údaje o pozitívnejšom 

emocionálnom prežívaní v porovnaní s nepracujúcimi respondentmi, a to tak v zmysle 

emocionálnej pohody + (častejšie udávaná dobrá nálada, relax, vitalita, sviežosť, záujem), ako 

aj nižší výskyt symptómov pohody – (tenzia, osamelosť, depresia), ako aj štatisticky 

signifikatne nižšia úroveň prežívania obáv (pocit bezpečia). 
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Popisované psychologické charakteristiky vyjadrujú skôr vnútorný, intrapsychický rozmer 

reflexie reality. Druhú skupinu vybraných premenných predstavujú otázky, ktoré sme označili 

ako „VNÍMANÁ SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA“ a jej obsah reprezentujú odpovede 

respondentov v zameraní na témy: 

• sociálna inklúzia, reprezentovaná 5 položkami (posudzovanými na 5-bodových škálach, kde 

1=silne súhlasím a 5=silne nesúhlasím; uvádzame priemery) 

• vnímaná sociálna tenzia, reprezentovaná 6 položkami (posudzovanými na 3-bodových 

škálach, kde 1=veľké a 3= žiadne napätie) 

• dôvera, reprezentovaná 9 položkami (posudzovanými na 10 bodových škálach, kde 

1=nedôverujem vôbec a 10=úplne dôverujem).  

 

Výsledky pre obe skupiny sú prezentované v súhrnnej tabuľke č.2: 

 

Tab. č.2:  

Odpovede respondentov 65+ (pracujúcich, N = 663 a nepracujúcich, N = 18 612) na vybrané 

otázky EQLS pre oblasť vnímanej spoločenskej atmosféry. 

VNÍMANÁ SPOLOČENSKÁ ATMOSFÉRA Prac. Neprac. Sig 

Sociálna inklúzia    
Cítim sa vylúčený(á) zo spoločnosti 4,3 4,0 ** 
V súčasnosti je život taký komplikovaný, že mám problémy sa 

zorientovať 
4,0 3,5 ** 

Mám pocit, že ľudia, ktorých stretávam, neuznávajú hodnotu toho, čo 

robím 
3,9 3,7 ** 

Kvôli mojej pracovnej situácii alebo príjmu sa niektorí ľudia na mňa 

pozerajú z výšky 
4,2 4,0 ** 

Mám pocit, že mám blízko k ľuďom v oblasti, kde žijem 2,0 2,0  

Vnímaná sociálna tenzia    

Napätie medzi chudobnými a bohatými 1,8 1,8  

Medzi vedením a pracovníkmi 2,0 1,8 ** 

Medzi mužmi a ženami 2,3 2,2 ** 

Medzi etnikami a rasami 2,2 2,1 ** 

Medzi náboženskými skupinami 1,9 1,9  

Medzi ľuďmi s odlišnou sexuálnou orientáciou 2,1 2,1  

Dôvera    

Dôvera k ľuďom 5,6 5,0 ** 

Dôvera parlamentu 5,0 4,5 ** 

Dôvera právnemu systému 5,9 4,9 ** 

Dôvera médiám 4,9 4,9  

Dôvera polícii 6,6 6,3 ** 

Dôvera vláde 5,0 4,7 ** 

Dôvera miestnym úradom 5,8 5,6  

Dôvera bankám 5,2 5,2  

Dôvera humanitným organizáciám 6,2 6,0  

Poznámka: pre účely analýzy bol použitý t-test pre nezávislé výbery, v stĺpci označenom Sig. 

uvádzame zaznamenaný štatisticky signifikantný rozdiel na hladine p<0,01 symbolom **. 
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Výsledky analýzy potvrdili, že úroveň sociálnej inklúzie skupiny pracujúci 65+ je štatisticky 

signifikantne vyššia vo všetkých sledovaných charakteristikám (pocit vylúčenia, orientácia 

v životných situáciách, spoločenské uznanie, pocity inferiority), okrem vnímanej sociálnej 

blízkosti k ľuďom v regióne. Pokiaľ ide o vnímanie sociálnej tenzie, tu sa prejavili rozdiely len 

v niektorých položkách (vedenie/pracovníci, muži/ženy, etniká a rasy) a to v tom smere, že 

pracujúci respondenti 65+ reflektujú napätie v menšej miere. V ostatných sledovaných 

položkách (chudobní/bohatí, náboženské skupiny, ľudia s odlišnou sexuálnou orientáciou) sa 

rozdiely medzi skupinami nepreukázali. Napokon v 9 sledovaných charakteristikách dôvery 

voči rôznym sociálnym objektom a inštitúciám sa rozdiely prejavili v 5 (k ľuďom, parlamentu, 

právnemu systému, polícii, vláde) a to v tom smere, že pracujúci respondenti prejavovali týmto 

subjektom v porovnaní s druhou skupinou vyššiu mieru dôvery.   

 

2. ZÁVEROM 

Je všeobecne známe, že kým v časoch ekonomickej krízy záujem o zamestnávanie seniorov na 

dôchodku klesá, v časoch konjunktúry pri reálnom nedostatku pracovnej sily zasa stúpa. 

Zvýšený záujem zamestnávateľov o túto skupinu pracovníkov charakterizuje súčasné obdobie 

– aspoň v európskom kontexte. Prejavuje sa to na úrovni zamestnávateľov – firiem (ako príklad 

môžeme uviesť materiály firmy PERA Colorado16), celých sektorov národných ekonomík 

(napr. zamestnancov verejnej správy vo Veľkej Británii17), ale i celých krajín - napr. v Nemecku 

zo 17 miliónov starobných dôchodcov pracuje viac ako 1 milión18  a platí to aj pre Európsku 

úniu, ako príklad možno uviesť obsah dokumentu Európskej komisie The 2018 Ageing Report 

(2018). 

Preto by bolo asi vhodné, ak by sa tejto téme venovala väčšia pozornosť aj z perspektívy 

psychologickej. Aby sa dalo objektívnejšie a komplexnejšie posúdiť (nielen ekonomické) 

benefity, ktoré zamestnávanie osôb 65+ môže prinášať – jednak spoločnosti, ale predovšetkým 

im samotným. Údaje EQLS, pochopiteľne v limitovanom rozsahu, ktorý ponúkajú sociálne 

prieskumy pre potreby psychologickej explorácie, ukazujú, že zamestnanie môže pre 

niektorých seniorov 65+  predstavovať aj zreteľné osobné benefity. Vyjadrené slovami 

svetoznámeho violončelistu Pabla Casalsa Defilló: „Najlepším liekom proti starobe je práca“.   

  

                                                           
16 https://www.copera.org/retirees/working-after-retirement 
17 https://www.civilservicepensionscheme.org.uk/media/95435/pr1_v10_dec15.pdf  
18 http://www.dw.com/en/working-into-old-age-in-germany/a-16445301 

https://www.copera.org/retirees/working-after-retirement
https://www.copera.org/retirees/working-after-retirement
https://www.copera.org/retirees/working-after-retirement
https://www.civilservicepensionscheme.org.uk/media/95435/pr1_v10_dec15.pdf
https://www.civilservicepensionscheme.org.uk/media/95435/pr1_v10_dec15.pdf
https://www.civilservicepensionscheme.org.uk/media/95435/pr1_v10_dec15.pdf
http://www.dw.com/en/working-into-old-age-in-germany/a-16445301
http://www.dw.com/en/working-into-old-age-in-germany/a-16445301
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INTERVENČNÝ PROGRAM VŠÍMAVOSTI AKO PROSTRIEDOK 

ZVLÁDANIA PSYCHICKEJ PRACOVNEJ ZÁŤAŽE V 

POMÁHAJÚCICH PROFESIÁCH 
 

MINDFULNESS INTERVENTION PROGRAM AS  A MEANS  OF 

COPING WITH THE MENTAL WORKLOAD IN HELPING 

PROFESSIONS 

 

Simona WEISSOVÁ, Margita MESÁROŠOVÁ 

 

Abstrakt: Techniky všímavosti (mindfulness) sa využívajú ako prostriedok podpory 

starostlivosti o seba u pomáhajúcich profesií. Na báze výsledkov metaanalytických štúdií 

hodnotiacich efektivitu intervenčných programov zameraných na redukciu negatívnych 

dôsledkov vykonávania pomáhajúcich profesií možno považovať tieto techniky za účinné. 

Cieľom štúdie bolo vytvoriť krátkodobý intervenčný program na redukciu psychickej pracovnej 

záťaže a overiť jeho účinnosť. Vybrané techniky všímavosti boli využité ako základ programu 

overovaného v skupine ošetrovateliek domova dôchodcov (N= 16, osem bolo zaradených do 

experimentálnej, osem do kontrolnej), pozostávajúceho zo šiestich stretnutí v rozsahu 90 minút, 

so súčasným plnením domácich zadaní. Kľúčové premenné boli posudzované pred a po 

realizácii programu; boli merané Meisterovým dotazníkom psychickej pracovnej záťaže a 

Kognitívno-afektívnou škálou všímavosti Feldmana a kol. Štatistická analýza prostredníctvom 

analýzy rozptylu poskytla dôkazy pre účinnosť programu v experimentálnej skupine, v ktorej sa 

v porovnaní s kontrolnou skupinou znížila úroveň psychickej pracovnej záťaže (p = 0.01) a na 

druhej strane sa zvýšila miera všímavosti (p = 0,03). Využitie výsledkov bádania vidíme v praxi 

pri zvyšovaní starostlivosti o seba a znižovaní negatívnych dôsledkov pomáhajúcich profesií.  

Kľúčové slová: intervencia, program, psychická pracovná záťaž, všímavosť, pomáhajúce 

profesie 

Abstract: The mindfulness techniques are used as a means of promoting self-care in helping 

professions. Based on the results of meta-analytical studies evaluating the effectiveness of 

intervention programs aimed at reducing the negative impact of the implementation of helping 

professions, mindfulness techniques can be consider effective. The aim of the study was to 

create a short-term intervention program to reduce mental workload and verify it's 

effectiveness. Selected mindfulness techniques we reused as a basis for the program verified in 

a group of retirees' caregivers (N = 16, eight included in experimental, eight in control group), 

consisting of six meetings of 90 minutes, with simultaneous filling of home assignments. Key 

variables were assessed before and after program implementation by Meister's psychological 

workload questionnaire and Feldman's et al. Cognitive-Affective Scale of Mindfulness.  

Statistical analysis through analysis of variance provided evidence of program efficacy in the 

experimental group in which the level of psychological workload (p = 0.01) was reduced 

compared to the control group and the mindfulness level (p = 0.03) was increased on the other 

hand. The usefulness of research results is seen in practice in increasing self-care and reducing 

the negative impact of helping professions. 

Keywords: intervention, program, psychological workload, mindfulness, helping professions 

1. ÚVOD 
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Pomáhajúce profesie, najmä v sociálnej sfére a zdravotníctve, predstavujú typ profesií, ktoré 

sú náročné na fyzické a psychické predpoklady. Bývajú  považované za "emocionálne sýtené", 

s vysokou emocionálnou angažovanosťou v práci s klientom, čo vytvára tlak na psychické 

prežívanie a záťaž. Trojsmenná prevádzka zariadení v sociálnej sfére sa môže takisto podieľať 

na  zvýšenej pracovnej záťaži. V tejto štúdii sme sa preto zamerali na overenie možnosti  

prekonávania psychickej pracovnej záťaže prostredníctvom tréningu, ktorého podstatou je 

rozvoj všímavosti (ang. mindfulness). Cieľom bolo zostaviť krátkodobú intervenciu s využitím 

techník všímavosti a overiť jej účinnosť v skupine pracovníčok zo sociálneho zariadenia pre 

seniorov.  

1.1. Všímavosť 

Všímavosť bola konceptualizovaná ako stav, v ktorom si človek veľmi dobre uvedomuje súčasný 

moment, uznáva ho a prijíma bez toho, aby uvažoval  o súčasnom zážitku alebo o 

emocionálnych reakciách naň (Bishop et al., 2004, Shapiro et al., 2006). Podstata všímavosti 

zahŕňa uvedomovanie si a akceptovanie všetkého, čohokoľvek vyskytujúceho sa v prítomnom 

momente. Koncept mindfulness (všímavosť) možno charakterizovať viacerými spôsobmi. 

Bishop et al. (2004) uvádzajú dva komponenty ako kľúčové pre mindfulness, a to jednak 

sebareguláciu pozornosti, ktorá je zameraná na bezprostredný zážitok v prítomnosti,  a tiež aj 

otvorený, zvedavý a akceptujúci postoj k tomuto zážitku.  Všímavosť spočíva v tom, že sa 

pozornosť venuje súčasnému prežívaniu nehodnotiacim spôsobom. Všímavosť možno chápať 

ako cestu seba-vývinu, seba-skúmania, učenia a v konečnom dôsledku aj liečenia. Všímavosť je 

o uvedomení si toho, kam myseľ "putuje", presmerujúc a prepájajúc našu pozornosť s tým, čo 

je pre nás v danom momente najviac významné, teda čo fenomenológia nášho bytia odhaľuje 

tu a teraz (Kabat-Zinn, 2003). 

Tréningy všímavosti sa snažia zvýšiť uvedomovanie si myšlienok, emócií a maladaptívnych 

spôsobov reakcie na stres, čím pomáhajú účastníkom naučiť sa vyrovnať sa so stresom 

zdravšími a účinnejšími spôsobmi (Bishop et al., 2004). Intervencie založené na všímavosti v 

pracovnom prostredí sú zacielené na fungovanie na pracovisku: môžu redukovať stres, 

skvalitniť rozhodovanie, zvýšiť produktivitu, rezilienciu, medziľudskú komunikáciu, 

organizačné vzťahy, ako aj starostlivosť o seba (Shapiro, Wang a Peltason, 2015, Alberts, 

Hülsheger, 2015). Hypotézy o efektívnosti programov všímavosti sú zväčša založené na tom, že 

vystavenie alebo ochota prežívať rôzne negatívne a náročné emócie, ako sú anxieta, negatívny 

stres, hnev, a uvedomovanie si a pozorovanie týchto emócií umožňuje ľuďom ich lepšie 

identifikovať a tým aj regulovať. 

Výskum podporil efektivitu programov všímavosti pri redukcii stresu, anxiety a depresii v 

klinických a neklinických populáciách (Miller, Fletcher a Kabat-Zinn, 1995). Príkladom štúdie 

tohoto typu je práca Zellera, Levina (2013). Systematický prehľad a meta-analýza predošlých 

zistení v podaní Amy Burton a kol. (2016) preukázali, že intervencie tohto charakteru majú 

potenciál byť efektívnym prostriedkom na zníženie stresu u pracovníkov pomáhajúcich profesií. 

Nie je však dostatok dôkazov, že intervencie tohoto typu môžu byť rovnako efektívne aj pre 

pomáhajúce profesie pôsobiace v sociálnej sfére. 

1.2. Psychická pracovná záťaž 

O pracovnej záťaži možno uvažovať vtedy, ak vzniknú nepriaznivé fyzické a emocionálne 

odozvy, ktoré sa objavia vtedy, keď pracovné požiadavky nie sú v súlade so schopnosťami, 

zdrojmi alebo potrebami pracovníka (Parker, 2007). Psychická pracovná záťaž je definovaná 

ako „faktor, ktorý predstavuje súhrn všetkých hodnotiteľných vplyvov práce, pracovných 

podmienok a pracovného prostredia pôsobiacich na kognitívne, senzorické a emocionálne 
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procesy človeka, ktoré ho ovplyvňujú a vyvolávajú stavy zvýšeného psychického napätia a 

zaťaženia psychofyziologických funkcií“ (Vyhláška MZSR č. 542/2007 Z. z., § 2, 1 a). V súlade 

s uvedeným je psychická záťaž považovaná za faktor pôsobiaci zaťažujúco na organizmus a 

faktor vyžadujúci psychickú aktivitu, psychické spracovávanie a vyrovnávanie sa s 

požiadavkami a vplyvmi životného prostredia. Prostredím sa chápe pracovné prostredie 

a spoločenské väzby, ako aj požiadavky na správanie. Psychická záťaž vzniká vtedy, keď nároky 

práce a prostredia sú vyššie ako psychická zdatnosť jednotlivca. Vyhláška špecifikuje tri formy 

psychickej záťaže, a to senzorickú (vyplývajúcu z požiadaviek na činnosť periférnych 

zmyslových orgánov a im zodpovedajúcich štruktúr centrálneho nervového systému), mentálnu 

(vyplývajúcu z požiadaviek na spracúvanie informácií kladúcich nároky na psychické funkcie a 

psychické procesy, ktorými sú pozornosť, predstavivosť, pamäť, myslenie a rozhodovanie) 

a emocionálnu (vyplývajúcu z požiadaviek vyvolávajúcich afektívnu odozvu). O metódach 

hodnotenia psychickej pracovnej záťaže referujú napríklad Hladký a Židková (1999), Židková  

a kol. (2001). 

1.3.  Pracovná angažovanosť  

Pracovná angažovanosť predstavuje stav duševného naplnenia v súvislosti s prácou, 

charakteristický elánom, odovzdanosťou a pracovným pohltením. Ako pojednáva Bakker 

(2011), zamestnanci, ktorí sú angažovaní, zažívajú plnú prepojenosť s ich pracovnými úlohami. 

Tak isto sú plní energie, odovzdane sa svojej práci venujú a sú ponorení do ich pracovných 

aktivít. Prehľad poznania v oblasti pracovnej angažovanosti poukazuje na to, že pracovné a 

osobné zdroje sú hlavnými prediktormi angažovanosti (Bakker, 2011). Tieto zdroje sa stávajú 

významnými najmä v kontexte vysokých pracovných požiadaviek (ako napríklad v prípade 

výkonu pomáhajúcej profesie). Angažovaní pracovníci sú viac otvorení novým informáciám, 

viac produktívni a ochotnejší. 

2.  METÓDA 

2.1. Ciele výskumu, výskumné otázky a hypotézy  

Cieľom tejto štúdie bolo aplikovať a overiť účinnosť vybraných praktík všímavosti na redukciu 

psychickej pracovnej záťaže u pomáhajúcich profesií, a to prostredníctvom 6-týždňovej 

intervencie.  Zaujímalo nás tiež, či dôjde aj k zvýšeniu celkovej miery všímavosti, ako aj 

psychickej pracovnej angažovanosti ako prediktora potenciálneho vyhorenia. Predpokladali 

sme, že v experimentálnej skupine sa po absolvovaní 6-týždňovej intervencie založenej na 

všímavosti prejaví signifikantne nižšia miera psychickej pracovnej záťaže a zároveň vyššia 

úroveň pracovnej angažovanosti, ako aj vyššia miera všímavosť v porovnaní s kontrolnou 

skupinou.  

2.2. Výskumný súbor 

Výskumný súbor pozostával z 16 ošetrovateliek z Domova dôchodcov a sociálnych služieb v 

Rimavskej Sobote. Osem ošetrovateliek tvorilo experimentálnu skupinu, ktorá sa zúčastnila 

intervencie na rozvoj všímavosti, ďalších 8 ošetrovateliek bolo v kontrolnej skupine, v ktorej 

nebola realizovaná žiadna intervencia. Vzorka bola vyberaná nenáhodným, príležitostným 

výberom, na báze dobrovoľnosti a ochoty ošetrovateliek programu sa zúčastniť.  

2.3.  Metóda  

Ako  metóda bola zvolená medzi-skupinová kvázi-experimentálna manipulácia, kde sa 

účastníčky sami priradili do skupín (kontrolnej a experimentálnej) na základe ich vzájomnej 



442 

dohody a ochoty zúčastniť sa v pravidelných intervaloch, 1-krát týždenne po dobu 6 týždňov 

jednotlivých všímavosť intervencií. Kontrola vonkajších premenných prebehla dôslednou 

štandardizáciou podmienok pre každú účastníčku (jednotná administrácia dotazníkov pred a 

po intervencii) a zabezpečením toho, aby sa všetky účastníčky intervencie zúčastnili každého 

jedného zo sedení. Ekvivalencia experimentálnej a kontrolnej skupiny bola zabezpečená 

prostredníctvom toho, že išlo o ošetrovateľky z rovnakého pracoviska (DDSS Rimavská 

Sobota).  

2.4. Metódy merania kľúčových premenných 

Meisterov dotazník psychickej pracovnej záťaže (Vyhláška 542/2007, príloha 5) je určený na 

skúmanie toho, ako pracovníci vnímajú svoju psychickú pracovnú záťaž. Dotazník tvorí 10 

položiek, ktoré podľa Židkovej (2002) sa členia do troch faktorov: preťaženie (3 položky), 

jednostrannosť/monotónia (3 položky), nešpecifický faktor - stresová reakcia na pracovnú záťaž 

(4 položky). Dotazník je možné administrovať pracovníkom s aspoň 1-ročnou praxou. 

Hodnotenie výsledkov je možné vykonávať z hľadiska jednotlivcov i celej skupiny. Pre 

vyhodnotenie sú stanovené kritické hodnoty mediánov položiek a priemerné hodnoty faktorov. 

Odpovede sú skórované na 5-bodovej škále likertovského  typu:  áno, úplne = 1 bod, skôr áno 

až po nie, vôbec = 5 bod. Pre potreby analýz boli hodnoty prepólované. Cronbachova α pre 

jednotlivé subškály dosahovala hodnoty od 0,641 po 0,790; pre celú škálu 0,821. 

Pracovná angažovanosť bola meraná Utrechtskou škálou pracovnej angažovanosti (Utrecht 

Work Engagement Scale – UWES; Schaufeli, Bakker, 2003), slovenský preklad Lichner, nd). 

Dotazník pozostáva zo 17-tich položiek, ktoré sú rozdelené do troch subškál – energia (vigor), 

oddanosť (dedication) a pohltenie (absorption). Respondenti mali svoj súhlas vyznačiť na 7-

bodovej Likertovej škále (od 0-nikdy až po 6-vždy). Hodnoty vnútornej konzistencie 

(Cronbachova alfa) jednotlivých subškál dotazníka boli takéto: energia (0,696), oddanosť 

(0,839), pohltenie (0,765). Angažovanosť meraná prostredníctvom škály UWES je v negatívnom 

vzťahu s vyhorením, profesijnou účinnosťou a zaťažením pri pracovnom nasadení.  

Miera všímavosti bola posudzovaná pomocou revidovanej Kognitívno-afektívnej škály 

všímavosti (Feldman, Hayes, Kumar, Greeson a Laurenceau, 2007, Cognitive and Affective 

Mindfulness Scale-Revised). Je to 12-položová škála, ktorá pokrýva štyri hlavné komponenty 

všímavosti v podobe faktorov, a to: 1. schopnosť regulovať pozornosť, orientáciu na súčasné 

alebo okamžité skúsenosti, zážitky, 3. uvedomenie si skúsenosti, zážitku a 4. postoj akceptovania 

a neposudzovania skúsenosti, zážitku.  Respondenti odpovedajú na likertovskej škále (1 = vôbec 

alebo málokedy až po  4 = takmer vždy). Čím vyššia suma je týchto hodnôt, tým vyššiu úroveň 

všímavosti možno predpokladať. Odhadom internej konzistencie tejto škály je Cronbachova 

alfa pohybujúca sa pre jednotlivé subškály v rozmedzí od 0,61 do 0,81. Keďže škála CAMS-R 

nebola adaptovaná na slovenské podmienky, realizovali sme preklad do slovenčiny a následne 

spätne do angličtiny pre zaistenie zhody prekladu. Tak isto sme zistili konvergentnú validitu (r 

= 0,47; p≤ 0,05) prostredníctvom korelácie s dotazníkom FFMQ (Five-Facet Mindfulness 

Questionnaire), ktorý bol adaptovaný na slovenské podmienky (Látalová, Pilárik, 2014), u 

vzorky 100 študentov jednoodborovej psychológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

a Prešovskej Univerzity.  

2.5.  Procedúra  

Po schválení uskutočnenia tejto štúdie inštitúciou, za dodržania podmienok psychologického 

etického kódexu sme začali s realizáciou výskumného projektu. Intervencia aj séria testovaní 

boli uskutočnené priamo na pôde inštitúcie, v priestoroch disponujúcich komfortnou a tichou 

zónou so sedacou súpravou zabezpečujúcou optimálny a jednotný priebeh jednak 
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administrovania dotazníkov u experimentálnej aj kontrolnej skupiny, ako aj realizácie 

intervencie založenej na všímavosti. Kvôli obmedzeniam súvisiacim s pracovnou dobou 

účastníčok nebolo možné priradiť ich do skupín na základe randomizovaného výberu, ale na 

základe vlastných možností a príležitostí sa účastníčky do skupín priradili sami. Následne bol 

zostavený harmonogram sedení prispôsobený pracovným dobám účastníčok tak, aby sa každá 

jedna z účastníčok mohla každý týždeň zúčastniť sedenia, po dobu 6 týždňov. Všetkým 

účastníčkam v kontrolnej skupine bola poskytnutá možnosť zúčastniť sa intervencie neskôr, po 

dokončení tohto projektu, v prípade záujmu. Základná batéria dotazníkov bola administrovaná 

u oboch skupín týždeň pred prvým intervenčným sedením. Po realizácii posledného sedenia 6-

týždňovej intervencie u experimentálnej skupiny kompletizovali obe skupiny tú istú batériu 

testov opätovne, pre získanie postintervenčných a kontrolných skóre.  

Po ukončení intervenčného programu ošetrovateľky v experimentálnej skupine odpovedali 

okrem dotazníkovej batérie na sériu otvorených a uzavretých otázok v zmysle posúdenia 

prijateľnosti tohto programu, realizovaného obsahu jednotlivých sedení, ako aj efektov, zmien 

súvisiacich s prežívaním, správaním a psychickou reguláciou.  

2.6. Intervencia  

V rámci testovania hypotéz bola realizovaná 6-týždňová skupinová intervencia založená na 

všímavosti (mindfulness-based intervention) u experimentálnej skupiny, vychádzajúca z osnov 

lekárskych tréningov mindfulness-based stress reduction, MBSR (znižovanie stresu založené 

na všímavosti) a mindfulness-based cognitive therapy, MBCT (kognitívna terapia založená na 

všímavosti). Táto intervencia pozostávala zo šiestich 90-minútových sedení (týždenne jedno 

sedenie), priamo na pracovisku (Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Rimavskej 

Sobote). Realizácia programu bola prispôsobená pracovným harmonogramom ošetrovateliek. 

Prvých 5 sedení sa účastníčky učili všímavosti voči dychu, telu, vlastným emóciám a 

myšlienkam. Posledné sedenie bolo venované pestovaniu praktizovania všímavosti v 

každodennom živote na podporenie efektu jednotlivých intervencií. Účastníčky tiež dostali 

manuál s opisom kľúčových bodov sedení, jednotlivých druhov meditácií a domácich úloh. 

Realizátorka výcviku bola vyškolená v technikách meditácie. 

Didaktická časť programu obsahovala tieto témy: Všímavosť a autopilot, zjednotenie s telom, 

očakávania a skutočnosť, oslobodenie sa od návykov a očakávaní, sledovanie myšlienok a 

pocitov s odstupom, súcitné prijatie problémov, láskavosť a priateľskosť voči sebe aj iným. V 

jednotlivých sedeniach boli využité tieto techniky a úlohy: Meditácia „všímavosť voči telu a 

dychu“. Meditácia prechádzanie tela. Všímavý pohyb, meditácia dych a telo, meditácia priestor 

k nadýchnutiu. Meditácia zvuky a myšlienky, meditácia odhaľovanie ťažkostí a meditácia 

„spriatelenie“. 

2.7. Metódy spracovania dát 

Na preskúmanie základných charakteristík oboch súborov bola použitá deskriptívna štatistika 

(priemery, štandardné odchýlky). Testované boli takisto prípadné rozdiely pri vstupnom meraní 

(v preteste) medzi kľúčovými premennými pomocou t-testov pre nezávisle súbory. Na 

postihnutie zmien dosiahnutých intervenciou sme využili zmiešanú analýzu rozptylu pre 

opakované merania. Pre potreby overenia konvergentnej validity Kognitívno-afektívnej škály 

všímavosti sme aplikovali Pearsonov korelačný koeficient. Analýzy boli spracované v 

programe SPSS (21.0). 
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3.  VÝSLEDKY 

3.1. Deskriptívne charakteristiky účastníčok 

Experimentálna skupina  pozostávala z 8 vydatých žien s priemerným vekom 48,00 (SD = 3,8; 

rozsah od 30 do 60 rokov), kontrolná skupina rovnako z 8 žien, z ktorých bolo 7 žien vydatých 

a jedna kohabitujúca, priemerný vek bol 39,00 rokov (SD = 4, v rozsahu od 24 do 57). 

Priemerná prax experimentálnej skupiny 16,00 rokov (SD = 5, rozsah od 3 do 30) bola podobná 

ako v kontrolnej, t. j. 15,00 rokov (SD =4,8 , v rozsahu od 2 do 35 rokov). Priemer hodín práce 

priamo s klientom týždenne bol u experimentálnej skupiny 36 hodín (SD = 2,00), pričom rozsah 

sa u jednotlivých ošetrovateliek pohyboval od 25 do 42 hodín týždenne, v kontrolnej skupine 

priemerne 37,00 hodín týždenne (SD =1,3), v rozsahu od 30 do 40 hodín.  

Vstupné priemerné skóre preťaženia u experimentálnej skupiny (tabuľka 1) indikovalo 

tendenciu k preťaženiu v treťom, najvyššom klasifikovanom stupni záťaže v rámci metódy 

Hodnotenia psychickej záťaže podľa Meistera (Vyhláška o hodnotení psychickej pracovnej 

psychickej záťaže MZ SR č. 542/2007 Z. z.), pri ktorom nie je možné vylúčiť zdravotné riziká.  

3.2. Rozdiely medzi skupinami v preteste 

Skúmali sme pre potreby porovnávania účinnosti programu  základné rozdiely v skóre medzi 

skupinami v preteste (jednotlivé faktory aj celkové hrubé skóre v dotazníkoch), to pomocou t 

-testu pre nezávislé výbery. Výsledky t-testov neindikovali signifikantne    vyššiu úroveň 

žiadnej z kľúčových premenných (hodnoty p sa pohybovali medzi 0,10 a 1,00), skupiny boli 

teda v preteste v jednotlivých skóre rovnocenné. 

3.3. Efekt intervenčného programu  

Ako to uvádza tabuľka 1, efekt intervenčného programu všímavosti bol evidentný v niektorých 

faktoroch psychickej pracovnej záťaže, a to konkrétne v preťažení a monotónii. Úroveň 

preťaženia sa v experimentálnej skupine signifikantne znížila (AP1 = 10,8; AP2 = 9,1), pričom 

v kontrolnej skupine bol zaznamenaný nárast preťaženia (AP1 = 9,0; AP2 = 9,8). Podobný 

trend bol zaznamenaný aj v monotónii, v experimentálnej skupine sa jej miera znížila 

signifikantne (AP1 = 8,1; AP2 = 6,0), kým v kontrolnej sa monotónia mierne  zvýšila (AP1 = 

6,6; AP2 = 7,1). Zároveň došlo k poklesu celkovej psychickej pracovnej záťaže v 

experimentálnej skupine (AP1 = 30,5; AP2 = 27,0), zatiaľ čo v kontrolnej skupine bolo 

pozorované zvýšenie celkovej psychickej pracovnej záťaže (AP1 = 26,1; AP2 = 29,8). Teda náš 

predpoklad o efektivite programu na psychickú pracovnú záťaž bol podporený. 

Pri analýze zmien v premennej všímavosť sme zistili signifikantnú interakciu medzi 

experimentálnym pôsobením a premennou skupina u experimentálnej skupiny vo faktore 

pozornosť. V experimentálnej skupine pri porovnaní pretestového a posttestového skóre 

štatisticky významne stúpla miera schopnosti regulovať pozornosť, ako jedného z faktorov 

všímavosti (AP1 = 8,6; AP2 = 9,0). Na druhej strane, v kontrolnej skupine  neboli zaznamenané 

žiadne štatisticky významné rozdiely medzi pretestovým a posttestovým skóre v žiadnom z 

faktorov všímavosti ((AP1 = 9,1; AP2 = 8,9). Signifikantná bola aj interakcia intervenčného 

pôsobenia a skupiny  v premennej  celková všímavosť (tabuľka 1), čo sa prejavilo jej nárastom 

u experimentálnej skupiny. U kontrolnej skupiny sa žiadne zmeny v celkovej všímavosti 

vplyvom intervencie nevyskytli. 
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Tabuľka 1 

 Efekt intervenčného programu všímavosti na zmeny psychickej pracovnej záťaže, pracovnej 

angažovanosti a všímavosti 

 

Premenná 

 

Čas 

Intervenčn

á 

skupina 

Kontrolná 

skupina 

 

       Čas 

 

Čas x skupina 

AP SD AP SD F P η² F P η² 

Preťaženie 1. 10,8 2,8 9,0 2,3 0,95 0,35 0,06 5,93 0,03 0,29 

2. 9,1 2,2 9,8 2,2 

Monotónia 1. 8,1 2,1 6,6 2,1 5,52 0,03 0,34 14,4 0,00 0,52 

2. 6,0 2,6 7,1 1,5 

Nešpecifická 

záťaž 

1. 11,6 5,0 10,4 3,5 1,65 0,22 0,13 0,91 0,33 0,00 

2. 12,0 4,1 12,9 4,4 

Psychická 

pracovná 

záťaž 

 

1. 30,5 8,9 26,0 4,3 0,06 0,81 0,01 10,7 0,01 0,43 

2. 27,1 7,5 29,8 7,3 

Elán 1. 3,8 0,9 3,7 0,4 0,01 0,94 0,01 1,15 0,30 0,10 

2. 3,9 0,7 3,6 0,4 

Odovzdanie 1. 4,7 1,3 3.9 0,8 0,01 0,91 0,01 1,61 0,22 0,08 

 2. 4,8 1,0 3,8 0,7 

Zaujatie 1. 3,7 0,7 5,7 0,7 1,13 0,31 0,08 1,10 0,31 0,07 

 2. 3,7 0,7 3,2 0,8 

Pracovná 

angažovanos

ť celkovo 

 

1. 4,1 0,9 3,6 0,5 0,12 0,65 0,01 0,65 0,43 0,04 

2. 4,1 0,7 3,5 0,5 

Pozornosť 1. 8,6 1,5 9,1 1,5 0,00 1,00 0,01 4,87 0,04 0,25 

2. 9,0 1,3 8,9 1,5 

Prítomnosť 1. 7,9 2,2 7,9 1,4 4,07 0,06 0,23 4,07 0,06 0,23 

2. 9,1 1,3 7,9 1,2 

Uvedomenie 1. 7,0 2,1 8,1 1,4 0,78 0,39 0,53 0,78 0,39 0,33 

2. 7,6 2,1 8,2 1,4 

Akceptácia 1. 7,1 2,7 9,0 1,5 3,50 0,08 0,20 3,50 0,08 0,20 

2. 8,1 2,8 9,2 1,5 

Všímavosť 

celkovo 

1. 30,6 5,8 34,1 3,9 4,12 0,06 0,23 5,68 0,03 0,29 

2. 33,8 6,2 33,9 3,7 
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4. DISKUSIA A ZÁVER 

Výsledky meraní poukázali na signifikantné zníženie psychickej pracovnej záťaže u 

experimentálnej skupiny, čo podporilo naše predpoklady. V dvoch faktoroch psychickej 

pracovnej záťaže (preťaženie aj monotónia) bolo postintervenčné skóre u experimentálnej 

skupiny signifikantne znížené. V kontrolnej skupine sme však v danom období paradoxne 

zaznamenali signifikantne zvýšenú mieru monotónie, ako aj celkovej psychickej záťaže. 

Signifikantne znížené skóre vo faktore preťaženia účastníčky v experimentálnej skupine 

potvrdili aj svojou spätnou väzbou v rámci série postintervenčných otvorených a uzavretých 

otázok, v sekcii, kde mohli vyjadriť vlastné postrehy alebo dojmy, ktoré počas meditačných 

sedení na sebe zaznamenali. Väčšina respondentiek uvádzala existenciu navodeného stavu  

relaxácie prostredníctvom intervencie. Celkovo však obe skupiny (experimentálna aj kontrolná) 

vykazovali väčšiu tendenciu k pracovnému preťaženiu než k monotónii. Pri podrobnom 

náhľade na tieto premenné sme zistili, že vstupné priemerné skóre u experimentálnej skupiny 

indikovalo tendenciu k preťaženiu v treťom, najvyššom klasifikovanom stupni záťaže v rámci 

metódy Hodnotenia psychickej záťaže podľa Meistera. Podľa vyhlášky o hodnotení psychickej 

pracovnej psychickej záťaže MZ SR č. 542/2007 Z. z. pre pracovné zdravotné služby môžeme 

teda hovoriť o zvýšenej pracovnej záťaži u experimentálnej skupiny (3.stupeň totiž predstavuje 

jedno z minimálnych kritérií na určenie pracovnej psychickej záťaže ako zvýšenej).  

Za najväčší prínos tejto štúdie možno považovať zistenie, že u účastníčok intervencie bol 

zaznamenaný signifikantný pokles miery preťaženia, úroveň záťaže podľa Meisterovej 

klasifikácie klesla do 2. stupňa (2. stupeň značí psychickú pracovnú záťaž, pri ktorej môže 

pravidelne dochádzať k ovplyvneniam stavu, resp. výkonnosti). V kontrolnej skupine bola 

takisto zaznamenaná väčšia tendencia k preťaženiu, avšak v menšej miere ako u 

experimentálnej, čo iba podčiarkuje dôležitosť a prínos našej intervencie.  

Hypotéza signifikantného zvýšenia všímavosti u experimentálnej skupiny pôsobením 

intervencie v celkovej miere všímavosti bola v tejto práci potvrdená. Toto zistenie jednak 

potvrdzuje efektivitu našej intervencie v zmysle navodenia vyššej schopnosti všímavosti, tak 

isto nám poskytuje bližší náhľad na mechanizmy, ktoré sa vplyvom intervencie u 

experimentálnej skupiny kultivovali. S tým súvisí najmä zaznamenané signifikantne zvýšené 

skóre vo faktore Pozornosť, ktoré poukazuje na lepšiu schopnosť regulovať vlastnú pozornosť 

u účastníčok v experimentálnej skupine v porovnaní s pretestom a kontrolnou skupinou. Ako 

sme naznačili v teoretickej časti, definície všímavosti zdôrazňujú reguláciu pozornosti ako 

jednu z jej najdôležitejších zložiek, môžeme ju chápať ako akýsi „stavebný kameň“ celkovej 

kultivácie miery všímavosti. Ide o samoreguláciu pozornosti tak, aby bola zameraná na 

okamžitú, prítomnú skúsenosť (Feldman et al., 2007). Jednotlivci skórujúci v regulácii 

pozornosti nižšie majú tendenciu neproduktívne sa zaoberať budúcimi problémami (formou ich 

aktívneho prekonávania) alebo pasívne fantazírovať o ich vyriešením, ignorujúc stresujúce 

detaily procesu zvládania formou nedostatočnej angažovanosti. Vyššie skóre všímavosti je, 

naopak, asociované s väčšou kognitívnou flexibilitou, lepšou analýzou problému s lepším 

plánovaním, menej stagnujúcimi zámermi a výslednými fantáziami.  Pre porovnanie, v 

kontrolnej skupine vplyvom času nenastali žiadne signifikantné zmeny v celkovej miere 

všímavosti ani v jednotlivých faktoroch všímavosti. CAMS-R sa preto javí ako spoľahlivá 

metóda odhadu miery subjektívnej všímavosti.  
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Predpoklad o možnosti zvýšiť mieru psychickej pracovnej angažovanosti  nebol v našej štúdii 

potvrdený, nakoľko sme nezaznamenali žiadne signifikantné zmeny v miere pracovnej 

angažovanosti u experimentálnej skupiny po intervencii. Intervencia teda na mieru pracovnej 

angažovanosti, podľa našich zistení, nemala efekt. Obe skupiny pritom vykazovali priemerné 

hodnoty pracovnej angažovanosti, ktorá sa dá chápať ako protipól vyhorenia, teda 

pravdepodobne nešlo o výskyt syndrómu vyhorenia v oboch skúmaných skupinách.  

Rozborom otázok venovaných subjektívnemu vnímaniu efektu a obsahu intervencie sme zistili, 

že všetky účastníčky reportovali zvýšenú mieru všímania si samých seba, teda reakcií svojho 

tela, vlastných myšlienok a pocitov, a tiež aj to, že sa naučili niečo dôležité pre ich život 

prostredníctvom intervencie. Spätná väzba ošetrovateliek teda taktiež poukázala na celkovú 

akceptabilitu a prínos realizovanej intervencie založenej na všímavosti (mindfulness).  

Táto štúdia má svoje obmedzenia a nedostatky, ako aj silné stránky. Významný prínos 

predstavuje už jej samotná realizácia, pretože, ako uvádzajú autori Duarte a Pinto-Gouveia 

(2016), je iba zopár štúdií merajúcich efekt týchto techník u pomáhajúcich profesionálov. 

Keďže bolo realizovaných iba málo štúdií so zmiešanou populáciou zdravotných sestier, 

opatrovateľov, iných zdravotných profesionálov a študentov v oblasti zdravotníctva, výskum 

na homogénnej vzorke je dôležitý v zmysle preskúmania špecifických obmedzení a výhod tohto 

programu a determinácie výhod vyplývajúcich z podobných typov programov (Duarte, Pinto-

Gouveia, 2016). Tento predpoklad sme naplnili, keďže sme intervenciu realizovali s 

homogénnou vzorkou zdravotných ošetrovateliek pôsobiacich na jednom pracovisku v 

sociálnej sfére. Limit však  v našom výskume predstavuje veľkosť vzorky. Replikácia tejto 

štúdie (s prípadnou modifikáciou niektorých jej častí) na väčšej výskumnej vzorke by bola preto 

prínosná. Na druhej strane, optimálna skupina býva obvykle menej početná (8-12 účastníkov). 

Taktiež by bolo vhodné podrobnejšie overiť aj iné psychometrické parametre škály CAMS-R 

(Cognitive-Affective Mindfulness Scale – Revised), napríklad prostredníctvom test-retestu v 

čase realizovaného na väčšej výskumnej vzorke.  
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