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Úvod 

 Cieľom tejto práce je poukázať na premenné, ktoré vplývajú na pracovný a súkromný 

ţivot a moţnosti ich zlaďovania. V práci ma zaujímal vzťah premenných z pracovného a rodinného 

prostredia,  zameriavam sa na psychologické premenné, ktoré vedú k interferencii medzi prácou 

a rodinou.  

 

I Pracovno-rodinný konflikt 

Greenhaus a Beutell (1985, s. 77) definovali pracovno-rodinný konflikt (PRK) ako „formu 

interrolového konfliktu, pri ktorom nie sú tlaky vplývajúce z rolí v pracovnej a rodinnej oblasti 

v nejakom aspekte vzájomne kompatibilné. To znamená, ţe participácia v jednej z rolí je 

problematickejšia v dôsledku účasti v inej role.“ Tým, ţe jedinci majú mnoţstvo psychologických 

a fyzických zdrojov pevne určené, musia ich prerozdeľovať tak, aby zredukovali napätie vyplývajúce 

z týchto rolí.  Pracovno-rodinný konflikt má dva smery. V prvom prípade práca interferuje s rodinným 

ţivotom (P→RK), v druhom prípade je vpylv opačný (R→PK). Jedná sa o samostatné konštrukty 

(Bakker & Geurts, 2004; Frone et al., 1992a; O`Driscoll, Ilgen, & Hildreth, 1992), medzi ktorými je 

recipročný vzťah.  Smer interferencie je daný subjektívnym hodnotením a reakciou jedinca, ktorou sa 

snaţí o vyriešenie konfliktu (Greenhaus & Beutell, 1985). 

I.1 Formy pracovno-rodinného konfliktu 

 Pracovno-rodinný konflikt (v oboch smeroch), má tri formy, ktoré spolu súvisia: Time-based -

interferencia je zaloţená na časových obmedzeniach, čo znamená, ţe ak jedinec disponuje 

limitovaným mnoţstvom času a investuje ho do jednej z rolí, zákonite mu na druhú oblasť zostane 

času menej. Strain-based - symptómy stresu (únava, rozrušenosť) vytvorené v jednej sfére, sa 

prenášajú  do druhej oblasti a naopak. Behavior-based -  nesúlad správania v pracovnej a rodinnej 

role, jednanie, ktoré je funkčné v jednej role, je pre výkon druhej roly disfunkčné.  V teórii existuje 

niekoľko modelov vysvetľujúce vzťah medzi prácou a rodinou. Rozdiely medzi nimi sú viditeľné 

v tom, akým spôsobom sa pozerajú a vysvetľujú hranice medzi „pracovným a nepracovným“. 

Teória prenosu (spillover)  - Podľa tohto modelu existuje istá podobnosť v tom, čo sa 

deje v prostredí práce a v prostredí rodiny a skúsenosti získané v práci ovplyvňujú aktivity v 

nepracovnej sfére a opačne. Teória kompenzácie - predpokladá inverzný vzťah medzi prácou a 

rodinou a to tak, ţe skúsenosti z oboch sfér sú vo vzájomnom rozpore  (Staines, 1980). Znamená to, 

ţe čo je poskytované jednou sférou, nahrádza to, čo chýba v druhej.  Teória kompromisu 

(accommodation) - Ako alternatíva k teórii kompenzácie sa jej podobá v tom, ţe konečný výsledok 

je v oboch prípadoch rovnaký – nerovnomerné angaţovanie sa v oboch oblastiach (Lambert, 1990). 

Pri akomodácii si však jedinec volí niţšiu angaţovanosť v jednej oblasti preto, ţe povaţuje za 

dôleţité, alebo sa z iných dôvodov chce venovať druhej sfére. To znamená, ţe nie neuspokojenie v 

jednej doméne vedie k preferencii druhej, alebo naopak, preferencia jednej oblasti musí nutne viesť 

k niţšej angaţovanosti v druhej sfére. Teória segmentácie - obe sféry sú úplne oddelené, takţe 

jedinec môţe byť úspešný v jednej z nich bez akéhokoľvek vplyvu na druhú doménu (Piotrkowski, 

1978).  Človek tak bez ťaţkostí môţe prechádzať z jednej roly do druhej. Rozčlenenosť jednotlivých 
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domén je umocnená fyzickou a časovou oddelenosťou pracoviska/práce a rodinného ţivota a 

gendrovo rozdelenou zodpovednosťou za pracovnú a rodinnú oblasť. 

 

I.2  Psychologický význam pracovnej a rodinnej roly a pracovno-rodinný konflikt 

Psychologický význam roly predstavuje stupeň, v ktorom sa jedinci identifikujú s rolovou 

doménou a povaţujú ju za dôleţitú súčasť sebaponímania. Tradične sa predpokladá, ţe pre ţenu 

bude mať väčší význam rodina, pre muţa práca(Gutek et al., 1991). Konflikt by teda mal byť 

intenzívnejší v tom prípade, ak je veľké mnoţstvo času venovaného tej role, ktorá tradične danému 

gendru neprislúcha. Miera angaţovanosti môţe byť jedným z faktorov, ktoré prispievajú k vzniku 

PRK  (G. A.  Adams, King, & King, 1996), pretoţe môţe viesť k zvýšenej zaujatosti danou rolou, čo 

následne interferuje s plnou účasťou v druhej z nich (Hammer, Allen, & Grigsby, 1997).  

I.3    Vnímaná kontrola – pracovná autonómia  

Výskumné štúdie poukazujú na to, ţe moţným kľúčovým mechanizmom, ktorým je 

vysvetľovaná účinnosť pro-rodinne orientovaných flexibilizujúcich programov a vnímanie intenzity 

PRK, je mnoţstvo kontroly, ktoré zamestnancom poskytujú (G. A. Adams & Jex, 1999; Batt & 

Valcour, 2003; Robert A. Karasek, 1979; Thomas & Ganster, 1995; Thompson & Prottas, 2005).  

Zamestnanci, ktorí majú výrazné moţnosti samostatného rozhodovania nad prácou 

preţívajú relatívne slabý PRK (Greenhaus et al., 1989).  

I.4 Prediktory pracovno-rodinnej interferencie 

 Štandardne sa za premenné majúci vplyv na PRK povaţujú pracovná záťaţ, stres v práci, 

konflikty v práci (Grzywacz & Marks, 2000; Parasuraman et al., 1996). Neflexibilná, nepravidelná, 

dlhá pracovná doba alebo časté nadčasy a sluţobné cesty vedú k nárastu nepohodlia a vzniku PRK. 

Pracovná doba je konzistentne spájaná s ťaţkosťami v zlaďovaní pracovného a rodinného ţivota 

(Batt & Valcour, 2003; Geurts et al., 1999; Svianteková, 2008b).  Takisto je intenzívnejšia 

interferencia vnímaná u pracovníkov, ktorí pracujú aj cez víkendy a na smeny (Kinnunen & Mauno, 

1998; Wallace, 1999). Mechanizmus týchto vzťahov je postavený na teórii nedostatku (scarcity), 

teda na tzv. vyčerpateľnosti zdrojov (Edwards & Rothbard, 2000; Piotrkowski, 1978) a teórii konfliktu 

(Zedeck, 1992). K premenným, ktoré zväčšujú interferenciu rodinného ţivota do pracovnej oblasti 

patrí primárna zodpovednosť za starostlivosť o domácnosť a deti, ich počet a vek. Čím mladší dieťa, 

tým väčšie potiaţe so zladením práce a súkromia. S narastajúcou komplexnosťou, rozsahom 

rodinných záväzkov a zodpovednosťou rastie i intenzita rodinno-pracovného konfliktu (Frone et al., 

1992b; Grandey & Cropanzano, 1999; Greenhaus & Parasuraman, 1999; Kossek, Barber, & 

Winters, 1999; Netemeyer et al., 1996).   

  

II Alternatívne pracovno-rodinné opatrenia - flexibilné úpravy pracovnej doby 

Niektoré organizácie, v snahe zmierniť náročnosť zlaďovania práce a rodinného ţivota začali 

zavádzať pro-rodinné opatrenia (Allen, 2001; Grover & Crooker, 1995). K najčastejším tzv. 

štrukturálnym opatreniam, ktoré zamestnávatelia zavádzajú patria podľa Barlingovej (1994) flexibilná 

pracovná doba a rôzne formy opatrení pre starostlivosť o deti. Tieto intervencie sú zaloţené na 
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predpoklade, ţe práca má na rodinu negatívny dopad iba do tej miery, do akej ľudí udrţuje preč od 

rodiny, takţe pokiaľ by bola práca flexibilnejšia, tak aby jedinec mohol tráviť viac času s rodinou, 

rovnováhu medzi oboma oblasťami by dosahoval ľahšie.  

 

III Pracovno-rodinná firemná kultúra 

Thompson, Beauvais a Lynnes (1999, str. 394) definujú pracovno-rodinnú firemnú kultúru 

ako „zdieľané očakávania, presvedčenia a hodnoty týkajúce sa rozsahu, v ktorom organizácia 

podporuje a oceňuje integráciu pracovného a rodinného ţivota zamestnancov“. Hoci je poskytovanie 

formálnych opatrení dôleţitým indikátorom ochoty k zmene, negarantuje, ţe aj firemná kultúra bude 

podporovať harmonizáciu oboch oblastí. Firemná kultúra môţe buď podporovať alebo spomaľovať 

vývoj a efektivitu pracovno-rodinných programov (Starrels, 1992).  

 

IV Testovaný model interakcií medzi prácou a rodinou 

Do tohto testovaného modelu som na základe predchádzajúcich výskumov zaradila 

niekoľko sledovaných premenných. Model zahŕňa viac-menej komplexné vzťahy medzi premennými 

navzájom . 

IV.1.1 Pracovno-rodinný a rodinno-pracovný konflikt 

Primárnou premennou vo tejto práci je pracovno-rodinný konflikt a jeho dve formy 

a dva smery. Tak ako vyplynulo z predchádzajúcich častí, výskum sa zameriava na PRKčas, 

PRKnap a na RPKčas, RPKnap. Pre potreby tohto výskumu sme zvolili Carlsonovej model 

pozostávajúcich zo štyroch dimenzií konfliktu. Predpokladali sme, ţe: 

 
H1: psychologický konštrukt pracovno-rodinného konfliktu bude mať podobu štyroch faktorov, teda 
P→RK časový, P→RK v podobe napätia, R→PK časový a R→PK v podobe napätia. 
 

Pretoţe je pracovná oblasť oproti rodinnej „silnejšia“ v zmysle negatívnych dôsledkov 

a postihov, ktoré hrozia ak zamestnanec neplní poţiadavky, ktoré na neho kladie jeho pracovná rola, 

a oproti rodinnej oblasti poskytuje oveľa menší priestor pre ústupky, a pretoţe je konflikt v podobe 

času viac viditeľný a lepšie uchopiteľný, resp. ľudia skôr identifikujú externé faktory konfliktu 

a odborná literatúra vo všeobecnosti podporuje tieto tvrdenia, predpokladáme, ţe 

 

H2: intenzita P→RK bude oproti R→PK v oboch formách silnejšia naprieč celou vzorkou 
H3: v oboch smeroch  bude časová forma konfliktu silnejšia ako konflikt v podobe napätia  

 

Výskumné štúdie poukázali na existenciu istých, aj keď nie konzistentne potvrdzovaných 

rozdielov v intenzite pracovno-rodinnej a rodinno-pracovnej interferencie medzi skupinami 

respondentov, líšiacich sa od seba v istých demografických ukazovateľoch. Preto aj my 

predpokladáme isté medziskupinové rozdiely. Z demografických charakteristík sa sústredíme na 

pohlavie, partnerský stav, prítomnosť detí v  a vek respondentov. Predpokladáme, ţe konflikt medzi 

prácou a rodinou bude intenzívnejší u ţien, u respondentov ţijúcich s partnerom, s deťmi 

v domácnosti a u respondentov v mladšom veku. 
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H4: predpokladáme, že P→RK a R→PK bude intenzívnejšíu žien, než u mužov, u respondentov 
s partnerom, než bez partnera, u respondentov s deťmi v domácnosti, než bezdetných 
u respondentov v mladšom veku, než v staršom  
 

IV.1.2 Objektívne nároky pracovnej a rodinnej roly 

.  S nárastom behaviorálnej záťaţe v práci či rodine, narastá aj pracovno-rodinná 

interferencia a to jednak v podobe času, ale aj v podobe napätia, pretoţe mnoţstvo času 

investovaného do jednej z oblastí môţe byť zároveň aj ukazovateľom psychologickej angaţovanosti. 

Predpokladáme, ţe: 

 

H5: Objektívna angažovanosť v práci (reprezentovaná priemernou týždennou pracovnou dobou,, 
frekvenciou služobných ciest, pracovnou záťažou a pracovnou pozíciou) je v pozitívnom vzťahu 
k P→RKčas ako aj k P→RKnap. 
 
 H6: Objektívna angažovanosť v rodine (reprezentovaná časom tráveným plnením domácich 
povinností a starostlivosťou o deti, mierou zodpovednosti za výchovu detí a starostlivosť 
o domácnosť, počtom detí a ich vekom

1
) je v pozitívnom vzťahu k R→PKcas ako aj k R→PKnap. 

 
H7: premenné objektívnej angažovanosti v práci a rodine budú lepšími prediktormi interferencie 
v kompatibilných doménach než naprieč doménami 

 

Vzťah medzi objektívnou angaţovanosťou a interferenciou sa môţe líšiť v závislosti od 

rodovej príslušnosti. U muţov je tradične pripisovaná rola ţiviteľa spájaná s častejším zasahovaním 

pracovných povinností do rodinnej oblasti, teda potenciálne i s vyššou intenzitou PRK, u ţien je 

naopak rola v rodine spojená s vyššou intenzitou RPK, pretoţe rodinné povinnosti častejšie zasahujú 

do pracovnej sféry. Keďţe sa však jedná o rolovo kompatibilnú záťaţ, ktorá je v súlade s tradičnými 

očakávaniami, nepredpokladám, ţe bude preţívaná tak negatívne ako keď sa zvyšuje objektívna 

angaţovanosť v rolovo nekompatibilnej doméne . 

 

H8: predpokladám, že medzi skupinou žien a mužov bude existovať rozdiel vo vzťahu 
a) P→RK a objektívnej angažovanosti v práci (služobné cesty, pracovná doba,, pracovný status, 
 pracovná záťaž) 
b) R→PK a objektívnej angažovanosti v rodine (počet detí, vek najmladšieho dieťaťa, primárna 
zodpovednosť za domácnosť a deti a čas strávený domácimi povinnosťami)  

 

IV.1.3 Pro-rodinné opatrenia 

Pokiaľ ide o vzťah týchto opatrení k pracovno-rodinnej interferencii, výsledky výskumov 

nie sú jednoznačné. Zaujímalo nás overenie všeobecne prijímaného predpokladu, ţe pracovno-

rodinné opatrenia sú vyuţívané za účelom zladenia povinností a preto by mali mať inverzný vzťah 

k intenzite pracovno-rodinného konfliktu.  

 

H9: intenzita P→RK a  k R→PK bude u zamestnancov nevyužívajúcich pro-rodinné opatrenie vyššia 
než v skupinách s pro-rodinným opatrením. 
H10: využívanie pro-rodinných opatrení budú udávať viac a) ženy než muži, b)respondenti žijúci 
s partnerom než bez partnera, c) respondenti žijúci s deťmi v domácnosti než bezdetní 
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H11: predpokladáme, že v skupine respondentov využívajúcich pro-rodinné opatrenia bude vzťah 
medzi objektívnou pracovnou angažovanosťou a objektívnou rodinnou angažovanosťou na jednej 

strane a P→RK R→PK na druhej strane, slabší než u respondentov nevyužívajúcich pro-rodinné 

opatrenia 
H12:  respondenti využívajúci pro-rodinné opatrenia budú vo firemnej kultúre vnímať viac 
podporujúcich a menej brzdiacich vplyvov ako respondenti, ktoré pro.rodinné opatrenia nevyužívajú 
 

IV.1.4 Firemná kultúra 

  Okrem formálnych opatrení sa na zlaďovaní podieľajúp aj neformálne vplyvy, ktoré buď 

brzdia, alebo podporujú vyuţívanie pro-rodinných úprav práce a snahy o zlaďovanie pracovného 

a súkromného ţivota. Výskumy potvrdili, ţe priateľskosť firemnej kultúry k zlaďovaniu povinností má 

záporný vplyv na intezitu P→RK (J. Dikkers et al., 2004). Viacero ďalších výskumov potvrdzuje, ţe 

podporujúca firemná kultúra sa s pája s niţšou intenzitou P→RK a R→PK (Allen, 2001; Anderson et 

al., 2002; Thompson et al., 1999; Thompson & Prottas, 2005). Pozitívny vplyv podpory nadriadeného 

na intenzitu pracovno→rodinného konfliktu preukázali uţ Thomasová a Ganster (1995). Frone 

a spol. (1997) však vzťah medzi podporou nadriadeného a niektorým z typov interferencií nezistili. 

V práci vychádzam z konceptu pro-rodinne orientovanej firemnej kultúry, ktorú navrhli 

Dikkers a spol. (2004; J. S. E. Dikkers et al., 2007). Ich koncept vymedzuje vo firemnej kultúre 

dimenziu vnímanej podpory (od nadriadených, kolegov a organizácie) a dimenziu zabraňujúcich 

vplyvov (negatívne pracovné dôsledky a očakávania na čas strávený na pracovisku. Ich kombináciou 

môţu vzniknúť štyri typy firemnej kultúry (podporujúca, indiferentná, protichodná a brzdiaca). 

V súlade s Dikkers a spol. (J. Dikkers et al., 2004; J. S. E. Dikkers et al., 2007) ďalej 

predpokladáme, ţe na pracovno-rodinnú interferenciu bude mať väčší vplyv dimenzia podpory neţ 

dimenzia brzdiacich vplyvo firemnej kultúry. 

 

H13: Dimenzia podpory bude mať na intenzitu pracovno-rodinnej interferencie vo všetkých 
podobách kladný a silnejší vplyv než dimenzia brzdiacich faktorov, ktorá bude mať záporný a slabší 
vplyv 

H14:  Intenzita P→RK a R→PK sa bude u zamestnancov líšiť v závislosti na type firemnej kultúry 

 

V náväznosti na vzťah medzi pracovno-rodinnými opatreniami a firemnou kultúrou a podiel 

ich vplyvu na intenzite PRK existuje predpoklad, ţe firemná kultúra sa na všetkých formách PRK 

podieľa viac neţ pracovno-rodinné opatrenia. Vychádzam pritom z toho, ţe štúdie potvrdzujú, ţe 

samotné pro-rodinné opatrenia, sú síce krok správnym smerom k zlaďovaniu, ale  pokiaľ atmosféra 

vo firme bude brániť ich vyuţívaniu, prípadne budú „zlaďujúci“ zamestnanci trestaní nejakým 

spôsobom za to, ţe vyuţívajú pro-rodinné opatrenia, ich efekt bude malý. Preto predpokladám, ţe: 

 

H15: Podporujúca a brzdiaca dimenzia firemnej kultúry budú mediovať vzťah medzi medzi pro-
rodinnými opatreniami a pracovno-rodinným konfliktom. 
  

IV.1.5 Vnímaná kontrola nad prácou 

Percepcia kontroly, ktorú zamestnanci vnímajú nad svojou prácou môţe byť dôleţitým 

mechanizmom pri vysvetľovaní intenzity PRK. (G. A. Adams & Jex, 1999; Batt & Valcour, 2003; 

Thomas & Ganster, 1995; Thompson & Prottas, 2005). Je moţné predpokladať, ţe čím viac kontroly 
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má zamestnanec nad tým, ako, kedy a kde bude prácu vykonávať, tým väčšia je jeho efektivita 

v pracovno-rodinnej oblasti. V práci zaoberám aj tým, či sa jednotlivé typy firemnej kultúry odlišujú, 

čo do miery vnímanej kontroly medzi zamestnancami.  

 

H16: zamestnanci, so silnejšou psychologickou kontrolou nad prácou budú prežívať slabší P→RK 
a R→PK  
H17: vnímaná kontrola bude mediovať vzťah medzi formálnymi opatreniami a P→RK a R→PK, 
medzi pro-rodinnou firemnou kultúrou a P→RK, R→PK a medzi zastávanou pozíciou a PRK, R→PK 
H18: silnejšia psychologická kontrola bude najvyššia v podporujúcej firemnej kultúre (vysoká 
podpora, nízke brzdiace faktory) 

IV.1.6 Psychologický význam pracovnej a rodinnej roly  

  Dôleţitosť, resp. význam práce alebo rodiny je predpokladom určujúcim charakter PRK. Napriek 

tomu, ţe bol zistený teda doménovo špecifický vzťah psychologickým významom roly konfliktom 

(Duxbury & Higgins, 1991; Frone et al., 1992a), domnievame sa, ţe aj keď táto väzba existuje, je 

intenzívnejšie preţívaný konflikt naprieč doménami. Konflikt nastane s väčšou pravdepodobnosťou 

vtedy, keď sa jedincove hodnoty líšia od rolových investícií (Carlson & Kacmar, 2000), teda ak musí 

investovať subjektívne viac do roly, ktorá pre neho nemá aţ tak veľký význam.  

 

H19: Respondenti s pracovným profilom prežívajú najintenzívnejší P→RK v podobe času 
a najintenzívnejší R→PK v podobe napätia.  
H20: Respondenti s rodinným profilom prežívajú najintenzívnejší R→PK v podobe času 
a intenzívnejší P→RK v podobe napätia 
H21: Intenzita oboch smerov a foriem pracovno-rodinnej interferencia bude najvyššia v skupine 
respondentov, ktorí prikladali veľký význam tak pracovnej ako aj rodinnej role 
 
V Metodika a zber dát 

Dáta sme zbierali prostredníctvom online dotazníka u zamestnancov viacerých firiem, 

Čechách a na Slovensku. Celkovo sa výskumu zúčastnilo 247 respondentov, z toho 54,7 % boli 

ţeny.  

Demografické premenné – pre porovnanie potenciálnych rozdielov medzi skupinami sme zisťovali pohlavie 
respondentov ich vek, partnerský. Objektívne premenné na strane práce –priemerná týţdenná pracovná doba, 
pracovný status, frekvencia sluţobných ciest a pracovná záťaţ. Objektívne premenné na strane rodiny – počet 
detí mladších ako 10 rokov v domácnosti,  vek najmladšieho dieťaťa, čas strávený domácimi povinnosťami, 
primárna  zodpovednostiza deti/za chod domácnosti 
Pracovno→rodinný a rodinno→pracovný konflikt (interferencia). Oba smery pracovno-rodinnej interferencie sme 
sledovali pomocou škály, vytvorenej prevzatím poloţiek zo škál vytvorených Geurtsovou a spol. (Geurts et al., 
2005) a Carlsonovou a spol. (2000). Sledujeme iba dve formy konfliktu – časovú formu (cas) a konflikt v podobe 
napätia (nap). Psychologický význam, resp. dôležitosť pracovnej alebo rodinnej domény sme zisťovali pomocou 
dotazníka inšpirovaného Life Role Salience Scale (Amatea, Cross, Clark, & Bobby, 1986) upraveného pre naše 
potreby.  Vnímaná kontrola nad prácou –vychádzali sme zo Škály percepcie kontroly nad oblasťami práce a 
rodiny (Thomas, Ganster, 1995). Využívanie pro-rodinných opatrení – respondenti zaškrtávali, z viacerých 
moţností či vyuţívajú niektoré z ponúkaných flexibilných opatrení.  Pro-rodinná orientácia firemnej kultúry - 
keďţe jedným z výsledkov mojej predchádzajúcej výskumnej činnosti (Svianteková, 2008a) bolo overenie 
dvojfaktorovej štruktúry pro-rodinne orientovanej firemnej kultúry, k zberu dát sme pouţili dotazník holandských 
autorov (Dikkers et al., 2004; Dikkers, v tlači).  

 

VI Analýza a výsledky 

VI.1 Pracovno-rodinný a rodinno-pracovný konflikt 

PRK som formulovala ako štvordimenzionálny konštrukt, ktorý pozostáva z kombinácie 

dvoch smerov a dvoch foriem konfliktu. Pomocou konfirmačnej faktorovej analýzy sa mi podarilo 
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potvrdiť, ţe škála pozostáva zo štyroch faktorov a ţe poloţky sa do týchto faktorov zoskupujú 

podľa predpokladu formulovanom hypotézou H1.  

Výsledky týkajúce sa sily interferencie medzi dvoma smermi konfliktu naprieč skúmanou 

vzorkou potvrdzujú hypotézu H2 a všeobecne prijímaný predpoklad, ţe interferencia pracovnej 

oblasti do rodinnej je vnímaná intenzívnejšie, ako interferencia rodinnej oblasti do pracovnej. 

Pomocou t-testu sme ukázali, ţe rozdiel medzi oboma smermi konfliktu v podobe času bol štatisticky 

významný na hladine p<.01; t= 3.22. Pre konflikt v podobe napätia je rozdiel ešte viac signifikantný 

p<.001; t=4.60.  

Tretiu hypotézu sme testovali rovnako pomocou t-testu pre závislé výbery. Predpokladali 

sme, ţe časový konflikt v oboch smeroch bude naprieč vzorkou vnímaný intenzívnejšie ako 

konflikt v podobe napätia. Výsledky nasvedčujú, ţe by tomu tak mohlo byť, avšak štatisticky 

významný bol iba rozdiel pri konflikte od rodiny k práci (Mčas = 2.26, SDčas = .76; Mnap = 2.16, 

SDnap = .99; t = 1.99, p<.05). Priemerná hodnota konfliktu v smere od práce k rodiny je v podobe 

času síce silnejšia, ale nedosahuje štatistickú významnosť (Mčas = 2.44, SDčas = 1.00; Mnap = 

2.41, SDnap = .89; t = .71, p>.05) 

Na testovanie medziskupinových rozdielov v intenzite pracovno-rodinného konfliktu - 

hypotézy H4 som pouţila Manovu/Anovu. Z výsledkov vyplýva, ţe medzi mužmi a ženami je 

signifikantný rozdiel v oboch formách pracovno→rodinnej interferencie, P→RKcas F(4,235) = 

5.967, p<.05; P→RKnap F(4,235) = 4.410, p<.05.  V opačnom smere sa rozdiel medzi muţmi 

a ţenami neprejavil, R→PKcas F(4,235) = .827, p>.05; R→PKnap F(4,235) = .178, p>.05. P→RK 

v podobe času a napätia prežívali v našej vzorke intenzívnejšie muži než ženy. Hypotézu H4 sa 

pre skupiny poděa pohlavia teda potvrdiť nepodarilo.  

Hypotézu H4b som nepotvrdila, pretoţe nebol zistený signifikantný rozdiel v intenzite 

interferencie v závislosti na partnerskom stave respondentov. Hoci multivariačná analýza ďalšie 

rozdiely medzi skupinami respondentov nepreukázala, pomocou jednotlivých jednoduchých analýz 

rozptylu sme zistili rozdiel v intenzite P→RKčas a P→RKnap medzi skupinami respondentov 

líšiacich sa počtom detí.. Z post hoc analýzy vyplynulo, ţe najintenzívnejší pracovno→rodinný 

konflikt prežívajú rodičia majúci jedno dieťa (Mčas=2.63, SDčas=1.02; Mnap=2.56, SDnap=.94)) 

oproti bezdetným respondentom (Mčas=2.28, SDčas=.93 , Mnap=2.25, SDnap=.76) a respondentom 

s dvoma a viacerými deťmi (Mčas= 2.43, SDčas=1.04; Mnap=2.42, SDnap =.94). Hypotézu H4c som 

teda potvrdila čiastočne, pre smer interferencie od práce do rodinnej oblasti. Rovnako sme pomocou 

jednoduchej analýzy rozptylu zistili rozdiely v intenzite P→Rknap medzi respondentami vekovej 

kategórie od 46-55 rokov (Mnap=2.28, SDnap=.93) a ostatnými vekovými skupinami. Uvedená 

veková skupina respondentov vykazovala najvyššie hodnoty pracovno-rodinného konfliktu 

v podobe napätia. Hypotézu H4d sa mi z väčšej časti nepodarilo potvrdiť. Ako samostatné 

ukazovatele sa demografické charakteristiky neukázali byť pre konštrukt intenzity konfliktu výrazne 

smerodajné.  Z interakčných efektov sa ako štatistický významný ukázal vplyv veku a partnerského 

stavu respondentov na oba smery časového konfliktu. Významný rozdiel sa ukázal v interakcii 

pohlavia a partnerského stavu v oboch formách PRK. Ženy prežívajú intenzívnejší konflikt pokiaľ 

žijú samé, u mužov je konflikt intenzívnejší pokiaľ žije s partnerkou. 
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VI.2 Objektívne nároky pracovnej a rodinnej roly 

Z výsledkov vyplýva, ţe v signifikantnom pozitívnom vzťahu k obom formám PRK sú všetky 

štyri premenné reprezentujúce objektívnu angaţovanosť v pracovnej role. Prežívaný konflikt je 

vnímaný tým intenzívnejšie, čím dhšia je priemerná týždenná pracovná doba, čím vyššia je 

pracovná záťaž a čím vyšší pracovný status respondenti uvádzajú. Hypotézu H5 sa teda 

podarilo potvrdiť. 

Asociáciu medzi premennými objektívnej angaţovanosti v rodinnej oblasti a RPK som 

zisťovala pomocou korelácií. S rastúcim vekom najmladšieho dieťaťa klesá intenzita 

prežívaného konfliktu (rčas=-.19; rnap=.-17, p<.05). Nárast R→PKčas sa ďalej preukázal 

v súvislosti s množstvom času, ktorý respondenti priemerne trávia prácou v domácnosti 

a venovaním sa deťom (r=.37; p<.05). Korelácie ostatných premenných nedosiahli dostatočnú 

hladinu významnosti, preto bola hypotéza H6 potvrdená iba pre premennú vek najmladšieho dieťaťa 

a z časti pre čas strávený doma plnením povinností. Zo vzťahov, ktoré som v hypotéze neuvádzala 

sa ako signifikantné ukázali nasledujúce doménovo nekompatibilné korelácie medzi 

premennými. Primárna zodpovednosť za starostlivosť o rodinu a domácnosť korelovala 

s rodinno-pracovným konfliktom negatívne predovšetkým u mužov. 

Na overenie predpokladu ţe najlepšími prediktormi R→PK a PRK sú doménovo 

kompatibilné ukazovatele objektívnej angaţovanosti som pouţila regresnú analýzu. Pridanie 

premenných objektívnej angaţovanosti v práci  v druhom kroku umoţnilo vysvetliť vyššie percento 

variability P→RKčas na 39% (ΔR
2
=.13). Z premenných objektívnej angažovanosti v práci majú 

okrem frekvencie služobných ciest vplyv všetky ostatné premenné, avšak oproti doménovo 

nešpecifickým premenným objektívnej angažovanosti v rodine majú menší efekt. Pokiaľ ide o 

P→RK v podobe napätia, z premenných objekt. angaţovanosti v práci dosahuje signifikantný vplyv 

iba pracovná záťaž (ß=.18; p<.05).  Po zahrnutí premenných pracovnej domény sa miera variability 

vysvetľujúca P→Rknap zvýšila  na 19% (ΔR
2
=.07). 

Zo sledovaných premenných objektívnej angaţovanosti v rodine sa na RPK podieľa 

najvýznamnejšie čas strávený plnením povinností v rodinnej role v prípade R→PKčas, ß=.51; 

p<.001, a vek najmladšieho dieťaťa (ß=-.42; p<.001). V prípade R→Pknap má z premenných 

objektívnej angaţovanosti v rodine signifikantný efekt iba vek najmladšieho dieťaťa (ß=-.49; 

p<.001). Znamená to, ţe s  rastúcim vekom dieťaťa intenzita oboch foriem konfliktu klesá. Premenné 

objektívnej angaţovanosti v práci na intenzitu R→PKčas nemajú po započítaní efektu  doménovo 

kompatibilných prediktorov, vplyv na RPK.  

Ďalej som predpokladala existenciu rozdielov medzi muţmi a ţenami vo vzťahu premenných 

objektívnej angaţovanosti v práci a PRK – hypotéza H8.  Vzťah medzi pracovnou záťaţou a PRK je 

intenzívnejší vţdy u muţov, avšak ani v jednom prípade nie je tento vzťah štatisticky významne 

intenzívnejší neţ u ţien. Podobne nevýznamné rozdiely vidieť aj u ďalších premenných s výnimkou 

vzťahu medzi pracovným statusom – pozíciou a R→Pknap a P→RKčas. V tomto prípade je 

vzťah medzi pracovným statusom a P→RK v podobe času významne silnejší u mužov (r=.34) 

oproti ţenám (r=.09, p <.05). Podobne je to v prípade vzťahu pracovného statusu k R→PK 

v podobe napätia. Hypotézu H8a som potvrdila iba pre premennú status. 
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VI.3 Pro-rodinné opatrenia 

Na overenie hypotézy H9, ţe zamestnanci s pro-rodinným opatrením budú vykazovať niţšiu 

intenzitu konfliktu, sme pouţili jednoduchú analýzu rozptylu. Existuje štatisticky významný rozdiel 

v intenzite PRK v závislosti od využívania pro-rodinných opatrení F(12, 635.27) = 6.97, p<.001. 

Pre obe formy P→RK je rozdiel medzi zamestnancami nevyužívajúcimi žiadne opatrenie oproti 

všetkým ostatným na hladine významnosti p<.001. Zamestnanci s pro-rodinným opatrením 

udávajú nižšiu intenzitu konfliktu. Pre R→PK je rozdiel v intenzite konfliktu medzi zamestnancami 

bez pro-rodinného opatrenia a zamestnancami s flexibilnou pracovnou dobou. Oproti zamestnancom 

bez opatrenia, sa v skupine vyuţívajúcech skrátený úväzok a prácu z domova signifikantne niţšia 

intenzita R→PK nepotvrdila.  

Hypotéziu, ţe  častejšie vyuţívanie pro-rodinných opatrení bude u ţien, respondentov 

ţijúcich s partnerom a deťmi som potvrdila. Ženy využívajú pro-rodinne zamerané opatrenia 

častejšie než muži χ
2
(1, N=247)=

 
52.47, p<.001, rodičia vyuţívajú pro-rodinné opatrenia čatejšie 

ako nerodičia χ
2
(1, N=247)=

 
39.86, p<.001 a respondenti žijúci s partnerom vyuţívajú pro-

rodinne zamerané opatrenia častejšie než respondenti žijúci sami χ
2
(1, N=247)=

 
7.85, p<.01.  

Hypotézou H11, som predpokladala, ţe vyuţívanie pro-rodinných opatrení bude oslabovať vzťah 

medzi pracovnými nárokmi a P→RK na jednej strane, a rodinnými nárokmi a R→PK na druhej 

strane. Rozdiely medzi skupinou respondentov vyuţívajúcich pro-rodinné opatrenia a skupinou bez 

týchto opatrení sa preukázali iba v štyroch prípadoch. Využívanie opatrenia oslabuje intenzitu 

vzťahu medzi priemernou týždennou pracovnou dobou a P→RKnap (r=.34) v skupine bez 

opatrenia a r=.07 v skupine s vyuţívaným pro-rodinným opatrením. Takisto je vyuţívaním k rodine 

priateľskej úpravy práce oslabený vzťah medzi pracovnou dobou a R→PKčas (r=.03), kdeţto 

v skupine bez opatrení je tento vzťah silnejší (r=.29). Dopad pracovnej záťaže na intenzitu 

konfliktu P→RKčas sa takisto znižuje za spolupôsobenia pro-rodinného opatrenia.  V prípade 

neprítomnosti pro-rodinného opatrenia s rastúcim statusom rastie aj intenzita konfliktu (r=.12), 

v prípade, ţe respondenti majú k dispozícii pro-rodinné opatrenie, konflikt klesá s rastúcou 

pracovnou pozíciou, Výnimku tvorí iba vzťah medzi frekvenciou sluţobných ciest a oboma formami 

P→RK a R→PKčas. V týchto prípadoch prítomnosť flexibilného opatrenia intenzitu vzťahu 

nevýznamne zvyšuje. Interakčný fekt premenných objektívnej angaţovanosti v rodinnej oblasti 

s vyuţívaním pro-rodinných opatrení na intenzitu štyroch foriem PRK sa uplatnil v tom zmysle, ţe 

využívanie pro-rodinného opatrenia znižuje koreláciu rodinnej premennej s PRKčas. Hypotézu 

H11 som potvrdila iba čiastočne. 

K analýze hypotézy H12 som pouţila jednofaktorovú Anovu, analýza ukázala štatisticky 

významný rozdiel vo vnímaní dimenzií firemnej kultúry medzi respondentmi využívajúcimi 

a nevyužívajúcimi pro-rodinné opatrenie F(2, 244)=19,336, p <.001. Respondenti bez 

flexibilných opatrení vidia vo firemnej kultúre viac brzdiacich ako podporujúcich vplyvov, 

kdežto respondenti s flexibilným opatrením neuvádzajú až taký rozdiel medzi prítomnosťou 

brzdiacich a podporujúcich vplyvov. Hypotézu H12 sa nám teda podarilo potvrdiť pre vnímanie 

dimenzie podpory.  

  



 11 

VI.4 Firemná kultúra 

Na overenie hypotézy H14 som pouţila Anovu, intenzita PRK sa u všetkých štyroch podôb 

konfliktu líši v závislosti na type firemnej kultúry F(8, 480)=10,738, p<,001.  U P→RKčas je 

signifikantný rozdiel medzi intenzitou konfliktu v brzdiacej kultúre (M=3.01; SD=.09) oproti 

kultúre podporujúcej (M=2.19; SD=.14, p<.001) a protichodnej (M=1.95; SD=.09, p<.001). 

V prípade P→RKnap sú rozdiely podobné. V brzdiacej kultúre je konflikt najintenzivnejší 

(M=2.89; SD=.08). V podporujúcej a protichodnej kultúre je významne miernejší (M=2.03; SD=.13 

a M=2.05; SD=.08, p<.001). Rozdiely medzi typmi firemnej kultúry sa pre R→PKčase ukázali iba 

medzi brdziacou a podporujúcou kultúrou (M=2.49; SD=.07 a M=2.08; SD=.12, p<.05) a pre 

R→PKnap iba medzi brzdiacou a protichodnou kultúrou (M=2.34; SD=.06 a M=2.02, SD=.06, 

p<.001). Zo všetkých typov kultúry brzdiaca kultúra dosahuje najhoršie vyýsledky. Hypotézu 

H14 som potvrdila. V prípade vplyvu interakčného efektu typu firemnej kultúry a vyuţívaných 

opatrení na intenzitu konfliktu sa výrazný rozdiel v intenzite konfliktu sa prejavuje predovšetkým 

medzi respondentami využívajúcimi a nevyužívajúcimi flexbilné opatrenia v brzdiacej kultúre 

F(2, 240)=6.26, p<.05 pre P→RKčas a F(2, 240)=5.30, p<.05 pre P→RKnap. Na overenie hypotézy 

H13 o intenzite vplyvu brziacich a podporujúcich faktorov na pracovno-rodinnú interferenciu som 

pouţitím regresnej analýzy dospela k záveru, ţe na intenzitu všetkých foriem konfliktu má 

signifikatne významnejší vplyv dimenzia podporujúcich vplyvov oproti brzdiacim faktorom, 

ktoré sa na intenzite konfliktu podieľajú v menšej miere a v súlade s hypotézou negatívne. 

 

VI.5 Vnímaná kontrola nad prácou 

  Prvú hypotézu H16 som testovala pomocou korelačného koeficientu. Vnímaná miera 

kontroly koreluje so všetkými typmi pracovno-rodinnej interferencie signifikantne a negatívne. 

Rastúca miera kontroly súvisí so zníženou mierou konfliktu. Hypotézu sa nám podarilo potvrdiť. 

Hypotézu týkajúcu sa vplyvu mediačného efektu vnímanej kontroly na PRK a R→PK (H17) 

som testovala pomocou hierarchickej regresnej analýzy. Najväčší skok vo vysvetlenom percente 

variability všetkých foriem konfliktu nastal hneď v druhom kroku, po zaradení premennej vyuţívanie 

pro-rodinného opatrenia. Oproti demografickým premenným a pracovnému statusu, dokázala táto 

premenná zvýšiť percento variability vo všetkých formách konfliktu o ∆R
2 

= 0.19 aţ 0.27. Pridaním 

premennej firemnej kultúry sme opäť dokázali zvýšiť percento variability P→RK a R→PK (∆R
2 

= 

0..06 aţ 0.16). Zároveň poklesol význam vyuţívaných flexibilných opatrení na PRK a R→PK, čo 

nasvedčuje tomu, ţe firemná kultúra mediuje vzťah flexibilizujúcich opatrení k redukcii 

pracovno-rodinnej interferencie. Týmto zistením som potvrdila hypotézu H15. Nakoniec, 

zaradením premennej vnímaná kontrola nad prácou sme opäť dokázali zvýšiť percento variability, 

ktorým je moţné vysvetliť P→RK a R→PK. Rozdiel je však oproti predchádzajúcim krokom menší, aj 

keď stále (s výnimkou R→PKnap) signifikantný. Tieto zistenia poukazujú na to, ţe vnímaná 

kontrola mediuje viac vzťah opatrení k PRK a R→PK ako vzťah firemnej kultúry k všetkých 

formám konfliktu. 
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Na testovanie poslednej hypotézy (H18) som pouţila jednofaktorovú Anovu. Rozdiel 

v subjektívne pociťovanej miere kontroly je naprieč typmi kultúry F(2, 173)=6,99, p=,00120. 

(pozri graf č. 7). 

VI.6 Psychologický význam  práce a rodiny 

K testovaniu hypotéz H19-20 sme pouţili t-test pre nezávislé výbery, štatisticky významné 

rozdiely medzi skupinami sa preukázali iba pre rodinno-pracovný konflikt a to v oboch podobách. 

Respondenti s pracovným profilom v súlade s hypotézou prežívajú intenzívnejší 

R→PKnap (r=2.35, SD = 0.58, p<.001) ako respondenti s rodinným profilom (r= 1.98, SD=0.49), 

rovnako preţívajú intenzívnejšie aj P→RK čas (r=2.56, SD=0.97) avšak bez štatistickej 

významnosti. Hypotézy pre respondentov s rodinným profilom sa nám nepodarilo potvrdiť. 

R→PKčas  je opäť intenzívnejšie udávaný respondentmi s pracovným profilom (r=2.52, SD=0.75, 

p<.001) oproti respondentom s rodinným profilom (r=2.02, SD=0.72). 

Na testovanie hypotézy H21 sme pouţili jednofaktorovú Anovu, do úvahy sme brali 

vzhľadom k početnosti respondentov v jednotlivých profiloch iba pracovný, rodinný a duálny profil. 

Respondenti s duálnym profilom, teda tí, pre ktorých má tak práca ako aj rodina veľký význam, 

dosahovali signifikantne vyššie skóre iba v prípade P→RKnap (F(8, 472)=3.9004, p<.001).  

 

VII       Diskusia 

V tejto práci som sa zaoberala vzťahom rôznych premenných z pracovného a rodinného 

prostredia k intenzite pracovno-rodinnému a rodinno-pracovnému konfliktu. Cieľom tohto výskumu 

bolo sledovať ako sa premenné na strane práce a rodiny, demografické charakteristiky a pro-rodinná 

orientácia firemnej kultúry vzťahujú k formám pracovno-rodinného konfliktu. Zároveň sme sa 

zamerali na sledovanie vzťahov týchto premenných medzi sebou a na vplyv ich interakcie na 

vnímanie intenzity pracovno-rodinného konfliktu.  

Domnievam sa, ţe sa mi podarilo prispieť k výskumu pracovno-rodinnej interakcie viacerými 

spôsobmi. Jednak som ako jedna z prvých uskutočnila výskum tejto problematicky na pomerne 

veľkej a heterogénnej vzorke respondentov z firiem v Čechách a na Slovensku, čo do istej miery 

umoţňuje generalizáciu výsledkov na širšiu pracujúcu populáciu. Vzhľadom k tomu, ţe väčšina 

výskumu pochádza z amerického kontextu, ktorý sa v mnohom líši od našich podmienok a sociálne-

kultúrneho dedičstva, prispieva tento výskum k rozšíreniu poznatkov o ďalšie prostredie.  

Nepodarilo sa nám potvrdiť všeobecne prijímané tvrdenie, že ženy prežívajú 

intenzívnejší konflikt ako muži.  Štatistický významný interakčný efekt gendru s partnerským 

stavom na intenzitu P→RKčas je moţné vysvetliť tým, ţe muţi ţijúci s partnerkou majú iné 

hodnotové preferencie ako muţi ţijúci sami a chcú s rodinou tráviť viac času. Preto je moţné, ţe 

nadmerné pracovné zaťaţenie a nutnosť tráviť v práci viac hodín, súvisí s nárastom preţívanej 

interferencie práce do rodinnej oblasti. Vyššia intenzita P→RKnap u mužov oproti ţenám môţe 

súvisieť takisto s faktom, ţe muţi vo vzorke zastávajú viac resp. vyššie a náročnejšie manaţérske 

pozície a preto u nich existuje vyššia pravdepodobnosť, ţe napätie z práce budú prenášať do 

rodinného prostredia. Podobne aj v práci Boyar a spol. (2008) potvrdili, ţe manažérsky status 

pozitívne koreluje s pracovnými nárokmi a tie korelujú pozitívne s pracovno-rodinným 
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konfliktom. Aj keď u ţien bola korelácia týchto premenných tieţ pozitívna, nedosahovala hranicu 

štatistickej významnosti. Tento fakt je moţné vysvetliť tým, ţe ţeny z našej vzorky, ktoré sú 

v manaţérskych pozíciách sú viac orientované na prácu. Rodinný ţivot pre nich nemá aţ tak veľký 

význam.  

  Predpokladanú doménovú špecificitu prediktorových premenných vo vzťahu k PRK resp. 

R→PK sa mi podarilo potvrdiť iba čiastočne. Celkovo z výsledkov vyplýva, ţe vzťahy medzi 

konfliktom a premennými na oboch stranách nie sú tak jednoznačné. Potvrdzuje to aj 

zahraničný výskum, ktorý prináša veľmi rôznorodé výsledky. Na druhej strane je treba pri 

interpretácii počítať s tým, ţe vzťahy medzi premennými sú sprostredkované aj samotnou 

pozitívnou koreláciou medzi dvoma smermi konfliktu. V našej vzorke sa korelácie medzi štyrmi 

formami konfliktu pohybujú od 0,50-0,58. Tieto zistenia sú v súlade s výskumom Frone a spol.  

(1992): medzi základné priame prediktory pracovno-rodinnej interferencie patria stresory, resp. 

objektívne nároky na strane práce a rodiny, pracovná a rodinná angaţovanosť, resp. psychologická 

preferencia pracovnej a rodinnej roly. Zároveň platí predpoklad, ţe kaţdá z týchto premenných má 

priamy vzťah iba k jednému smeru PRK, ostatné vzťahy sú nepriame, sprostredkované pozitívnym 

vzťahom medzi oboma smermi konfliktu. 

  Hypotézu, ţe zamestnanci preţívajú menej intenzívny konflikt medzi prácou a rodinou ak 

vyuţívajú flexibilné opatrenia, sa nám podarilo potvrdiť iba pre kĺzavú pracovnú dobu, nie pre ostatné 

opatrenia. Je moţné, ţe prínos práce z domova a skráteného úväzku nie je tak viditeľne pociťovaný, 

ako u flexbilnej pracovnej doby. Výskumy poukazujú na to, ţe ak zamestnanci pracujú z domova, 

môţe interferencia medzi oblasťami byť dokonca väčšia, pretoţe nemajú jasne fyzicky ani časovo 

oddelenú prácu od súkromia (Lapierre & Allen, 2006) a je pre nich náročnejšie tuto hranicu udrţať. 

Častejšie vyuţívanie pro-rodinných opatrení skupinou ţien je pochopoteľlné, muţi prejavujú väčšiu 

zdrţanlivosť vo vyuţívaní alternatívnych úprav práce, pretoţe to štandardne nezodpovedá 

tradičnému modelu muţa, ţiviteľa rodiny (Haas & Hwang, 2007). Táto niţšia preferencia vyuţívania 

pro-rodinných opatrení muţmi (predovšetkým flexibilnej prac. doby) je moţným faktorom,  ktorý 

vysvetľuje intenzívnejšie preţívaný konflikt medzi prácou a rodinou,  ktorý sme v našej vzorke 

u muţov  zistili.  

Podľa výsledkov analýzy sa ukázalo, ţe ak zamestnanci vykazujú dlhú pracovnú dobu, 

intenzitu vzniknutého konfliktu P→RKnap a R→PKčas moţno zníţiť práve alternatívnou úpravou 

pracovnej doby, či miesta práce. Ani ostatné ukazovatele objektívnej pracovnej angaţovanosti neboli 

preţívané aţ tak konfliktne v prípade, ţe zamestnanec vyuţíval pro-rodinné opatrenie. Zníţenie 

R→PKčas u pracovníkov s vyšším statusom za predpokladu vyuţívania k rodine priateľského 

opatrenia je odôvodniteľný tým, ţe pokiaľ má manaţér moţnosť odísť z práce skôr vďaka flexibilnej 

pracovnej dobe, či kratšiemu úväzku (aj keď ten je málo pravdepodobný v týchto pozíciách), alebo 

pracovať z domova, môţe sa tak zúčastňovať spoločných aktivít s rodinou, vybaviť si potrebné 

súkromné záleţitosti mimo pracovnú dobu a tie mu potom časovo nezasahujú do pracovnej oblasti. 

Ukazuje sa, ţe vplyv pro-rodinnej intervencie na vzťah medzi objektívnymi nárokmi pracovnej 

a rodinnej roly má kladný, konflikt zniţujúci efekt, avšak predovšetkým u konfliktov v podobe času.  

Ak sa na výsledky pozrieme z perspektívy doménovej špecificity, nemôţeme povedať, ţe by 

doménovo špecifické premenné mali vzťah k pracovno-rodinnému konfliktu v rámci rovnakej 
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domény. Naopak, domnievam sa, ţe sa v tejto vzorke respondentov potvrdili skôr doménovo 

nešpecifické (prekríţené) vzťahy. 

Podľa výsledkov, ktoré poukázali na mieru podporujúcich a brzdiacich vplyvov vo firemnej 

kultúre respondentov je moţné usudzovať, ţe fakt, ţe zamestnanci vyuţívajú pro-rodinné benefity 

má pozitívny vplyv na vnímanie podporujúcej dimenzie firemnej kultúry. Keďţe sa na miere 

interferencie pracovných a rodinných povinností podieľa firemná kultúra predovšetkým dimenziou 

podpory, je vplyv nadriadených a kolegov veľmi dôleţitý a dokáţe preváţiť aj negatívne 

konsekvencie vyplývajúce z prítomnosti brzdiacich vplyvov. Podpora najmä od nadriadeného 

manaţéra, ktorý dokáţe minimalizovať negatívne dopady brzdiacich faktorov na pracovníka je aj 

ďalšími výskumami potvrdzovaná ako jeden z najdôleţitejších faktorov napomáhajúcich zlaďovaniu 

(Anderson et al., 2002; Lewis & Taylor, 1996; Rodgers, 1992; Svianteková, 2006). 

Rozdiely v intenzite pracovno-rodinného konfliktu sa preukázali predovšetkým v brzdiacej 

kultúre. Práve pre brzdiacu kultúru charakteristické, ţe jednak nevytvára príleţitosti pre zlaďovanie 

pracovného a rodinného ţivota, a zároveň kladie na zamestnanca veľké nároky, predovšetkým čo do 

času, ktorý má na pracovisku tráviť, aby mohol byť vnímaný ako lojálny a výkonný pracovník. To 

v dôsledku okrem časového tlaku vytvára i tlak v podobe napätia, vyčerpania stresu, ktoré si potom 

prenáša do rodinnej sféry. Ak bola v kultúre aspoň do nejakej miery prítomná podporujúca zloţka 

(napr. v podobe nadriadeného alebo kolegov), sila konfliktu bola výrazne niţšia. Takýto efekt bol 

badateľný v protichodnom type kultúry. Pre ten je typické, ţe na jednej strane sú na zamestnancov 

kladené veľké časové nároky, prípadne trpia negatívnym dopadom vyuţívania opatrení na ďalší 

kariérový posun, ale na druhej strane im tieto negatívne aspekty kompenzujú podporujúci šéfovia, či 

kolegovia. Táto emocionálna, či inštrumentálna pomoc, ktorá sa im dostáva, môţe na schopnosť 

harmonizovať obe roly pôsobiť blahodárne (Svianteková, 2008b). Výskumy vo všeobecnosti 

uvádzajú pozitívny dopad podporujúcej kultúry na zlaďovanie pracovného a rodinného ţivota. 

Niektorí autori udávajú kladný vplyv na oba smery konfliktu (Thompson, Prottas, 2005; Thompson et 

al., 1999; Frye, Breaugh, 2004), nám sa tento predpoklad podarilo potvrdiť tieţ. Na vysvetlení 

všetkých podôb interferencie sa viac podieľala dimenzia podpory, avšak aj brzdiace faktory dokázali 

vysvetliť pomerne veľkú časť rozptylu premennej konfliktu.  

Výskum konzistentne potvrdzuje, ţe miera vnímanej kontroly, ktorú má zamestnanec nad 

svojou prácou, tým kde, kedy a prípadne ako ju vykonáva, má pozitívny vplyv na jeho pracovnú 

pohodu a aj na vzťah medzi prácou a rodinou (G. A. Adams & Jex, 1999; Hackman & Oldham, 1980; 

Robert A. Karasek, 1979) . Naše zistenia poukazujú na to, ţe miera kontroly nad prácou má 

skutočne negatívny vzťah k vnímanej intenzite konfliktu vo všetkých štyroch formách.  

Platí, ţe časová forma konfliktu súvisí s vnímanou kontrolou silnejšie, neţ konflikt v podobe 

napätia. To je v súlade s predpokladom, ţe v pracovnom prostredí sa vyskytujú takisto faktory, resp. 

stresory, ktoré nie sú úplne pod kontrolou zamestnanca a nemá vţdy moţnosť ovplyvniť ich 

(Wallace, 1999). Vnímaná kontrola mediuje skôr vplyv vyuţívaných pro-rodinných opatrení, neţ 

vplyv oboch dimenzií pro-rodinnej orientácie firemnej kultúry. Niektoré práce poukázali na 

skutočnosť, ţe samotné pracovno-rodinne zamerané opatrenia nestačia, pretoţe ich vplyv na 

redukciu konfliktu je len malý a ţe je to predovšetkým firemná kultúra, ktorá ovplyvňuje vnímanú 

intenzitu konfliktu (Mesmer-Magnus & Viswesvaran, 2006; Thompson et al., 1999). Nám sa však 
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potvrdilo, ţe po zaradení efektu vnímanej kontroly došlo k väčšiemu poklesu vplyvu na intenzitu 

konfliktu u premennej vyuţívanie pracovno-rodinných opatrení, neţ u dimenzií kultúry. Preto sa 

domnievame, ţe efekt pro-rodinných opatrení na konflikt je vysvetliteľný mierou, v ktorej poskytuje 

zamestnancom práve pocit kontroly. 

VII.1 Vplyv významu pracovnej a rodinnej roly na PRK a R→PK 

  Nami postulovaný predpoklad, ţe sa respondenti budú líšiť v preţívaní interferencie 

v závislosti na preferencii rodinnej alebo pracovnej roly sme potvrdili iba čiastočne. Zamestnanci 

preferujúci pracovnú rolu preţívali intenzívnejší R→PKnap ako ich kolegovia s rodinným profilom. Je 

v súlade zo zisteniami iných štúdií, ţe pokiaľ pracovník vydáva veľa časového a energetického úsilia 

preferovanej role, akékoľvek vyrušenie pochádzajúce z nepreferovanej, pre neho nevýznamnej roly 

je vnímané negatívne a ohrozuje jedincovo fungovanie a výkon v role, ktorej pripisuje väčší význam. 

Ţe nepreţívajú intenzívny P→RKčas je vysvetliteľné tým, ţe jednak je pre nich rodinná rola menej 

podstatná a preto im nevadí, ţe napríklad pracujú po večeroch, radi vydávajú úsilie práci, ktorá ich 

baví a je pre nich dôleţitá (S.  Aryee, 1992; Frone & Rice, 1987; Greenhaus et al., 1989). Pracovníci 

preferujúci rodinnú rolu však nepreţívali intenzívnejší P→RKnap a R→PKčas ako tí, čo preferovali 

rolu pracovnú a tak ako sme predpokladali. Predpokladám, ţe dôvodom by mohol byť fakt, ţe ľudia, 

pre ktorých je primárna rodina, nevkladajú do práce toľko úsilia a energie a môţu k nej mať celkovo 

laxnejší postoj. Zamestnanci, ktorí vykazovali na jednej strane vysokú preferenciu práce a na druhej 

strane vysokú preferenciu rodiny nevykazovali významne vyšší konflikt. Keďţe podľa teórie 

obohatenia (Stevens, Minnotte, Mannon, & Kiger, 2007; Wadsworth & Owens, 2007) je aktívna 

participácia v oboch rolách spojená tieţ s prenášaním a vyuţívaním pozitívnych skúseností, patria 

títo duálni zamestnanci k skupine šťastlivcov, ktorí dokáţu vyuţiť tieto skúsenosti a darí sa im ľahšie 

zlaďovať pracovné a rodinné poţiadavky.  

 

VIII Záver 

Kaţdý zo sledovaných aspektov sa v nejakej miere viaţe na ťaţkosti so zlaďovaním, 

nepodarilo sa mi zďaleka potvrdiť všetky predpoklady a je veľmi zloţité sformulovať jednoznačný 

záver z tak veľkého mnoţstva zistení a sledovaných premenných a vzťahov medzi nimi. Aj napriek 

tomu predpokladám, ţe moje zistenia budú dobrým teoretickým odrazovým mostíkom pre ďalšie 

výskumy zamerané viac na osobnostné premenné a pozitívne vzťahy medzi prácou a rodinou. Bolo 

by zaujímavé sledovať vlastné neformálne stratégie, ktorými pracovníci, určitých špecifických 

profesných skupín zvládajú harmonizovanie oboch oblastí alebo dlhodobo, formou longitudinálnej 

štúdie prerod firemnej kultúry konkrétnej organizácie na pro-rodinne orientovanú, pretoţe v súčasnej 

hospodárskej situácii na trhu nie je veľmi priestor na to, aby sa zamestnancom dalo vychádzať 

v ústrety, predovšetkým kvôli konkurenčným tlakom, ktoré skôr neţ k orientácii na zamestnanca, 

sledujú pochopiteľne vlastné obchodné ciele. 
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