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Abstrakt: 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou stresu a zá�aže u príslušníkov väzenskej 

služby. V teoretickej �asti sú popísané koncepty stresu a zá�aže, zaoberáme sa zvládaním 

zá�ažových situácií, problematikou zá�aže a stresu v pracovnom prostredí a konkrétne aj 

u skupiny príslušníkov väzenskej služby. Cie�om diplomovej práce je zmapova�, aké sú 

špecifiká v zvládaní stresu u tejto skupiny �udí. Pre tento ú�el sú použité tri dotazníky – 

SVF 78, OSI-R a dotazník vlastnej konštrukcie. Zozbierané dáta sú štatisticky spracované 

a získané výsledky sú následne interpretované. Výstupom práce sú odporú�ania pre prax, 

ktoré by mohli pomôc� pri eliminácii naj�astejších zdrojov stresu, s ktorými sa príslušníci 

väzenskej služby pri svojej práci stretávajú. 
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Abstract: 

The Diploma thesis deals with the issue of stress and load at the prison officers. In the 

theoretical part are described the stress and load concepts, we deal with the coping of the 

load situations, the issue of load and stress in the work environment and specifically in the 

group of the prison officers too. The aim of the Diploma's thesis is to map the specifics in 

coping with stress in this group of the people. For this purpose were used three 

questionnaires  - SVF 78, OSI-R and a self-construction questionnaire. The collected data 

are  statistically analyzed and the obtained results are subsequently interpreted.  The work 

output are the recommendations for the practice that could help with the elimination of the 

most common stress sources, the prison officers faced at work. 

Key words: 

load, stress, coping, prison officers  
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GAS – všeobecný adapta�ný syndróm (General Adaptation Syndrome) 

HSE – Orgán zdravia a bezpe�nosti (Health and Safety Executive) 
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VS �R – V�ze�ská služba �eské republiky 
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ÚVOD

Problematike stresu a zvládania zá�aže je v posledných rokoch v odbornej spolo�nosti 

venovaná ve�ká pozornos�. V súvislosti s tým, už bolo prevedené zna�né množstvo 

výskumov, ktoré sa venovali danej oblasti v rôznych súvislostiach a u rôznych skupín �udí. 

Stále však existuje priestor pozrie� sa na túto problematiku aj inými o�ami, a táto 

skuto�nos� nás podnietila aj pri vo�be témy diplomovej práce, v ktorej sme sa zamerali na 

preskúmanie zvládania zá�aže a stresu u príslušníkov väzenskej služby (VS). 

Práca príslušníka VS je ve�mi náro�ná, pretože so sebou prináša isté špecifiká 

pracovného prostredia, s ktorými sa iní zamestnanci nestretávajú. Príslušníci VS pracujú 

v prostredí, v ktorom je vysoká koncentrácia osôb, ktoré spáchali nejaký trestný �in 

rôzneho stup�a závažnosti. Príslušníci VS majú predovšetkým zaisti� bezpe�nos�

v objektoch väzníc aj mimo nich. To so sebou prináša zvýšené nároky, potrebná je najmä 

neustála ostražitos�, pretože akáko�vek chyba môže znamena� ohrozenie zdravia 

a bezpe�nosti �i už seba, alebo druhých osôb. 

Teoretická �as� práce pojednáva najskôr o zá�aži a strese vo všeobecnosti. Dané 

koncepty si približujeme z historického a terminologického h�adiska, zaoberáme sa druhmi 

stresu a zá�aže a stresovými faktormi, ako takými. �alej sa zameriavame na zvládanie 

zá�ažových situácií, pri�om popisujeme aj jednotlivé obranné mechanizmy a stratégie 

zvládania stresu, ktoré sa pri tomto procese uplat�ujú. Nasledujúca kapitola pojednáva 

o zá�aži a strese v pracovnom prostredí. Posledná kapitola sa venuje zá�aži a stresu priamo 

u profesie príslušníka VS. Približujeme si základnú štruktúru VS �R, zaoberáme sa 

procesom prijímania samotných príslušníkov VS, a taktiež nárokmi a nápl�ou práce 

u vybraných skupín pracovníkov (dozorná služba, strážna služba a eskortná služba). Na 

záver sa venujeme špecifikám súvisiacim s väzenským pracovným prostredím, ktoré 

nemôžeme v našej práci opomenú�. 

Tieto teoretické východiská slúžia ako podklad pre empirickú �as� našej práce. 

Cie�om práce je zmapova�, aké sú špecifiká zvládania stresu u príslušníkov VS. 

Vychádzajúc z teoretických poznatkov sme sformulovali konkrétne výskumné otázky 

a hypotézy, ktoré sme následne pod�a vhodne zvolených metód skúmali. V empirickej 

�asti 	alej približujeme priebeh samotného výskumného šetrenia, popisujeme výskumný 

súbor a pomocou štatistických analýz spracovávame zozbierané dáta. Získané výsledky 

postupne interpretujeme a neopomenieme ani limity, ktoré boli s našou prácou spojené. 
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Výstupom práce sú odporú�ania pre prax, ktoré by mohli pomôc� pri eliminácii 

naj�astejších zdrojov stresu, s ktorými sa príslušníci VS pri svojej práci stretávajú.
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1 ZÁ�AŽ A STRES 

1.1 Historický poh�ad na problematiku stresu 

 Používanie pojmu stres je v sú�asnej spolo�nosti tak integrované, akoby tu 

problematika stresu bola už od pradávna. V skuto�nosti je však termín stres relatívne nový 

koncept, ktorý sa neustále vyvíja. 

Zo za�iatku termín stres odkazoval na fyzické utrpenie alebo trápenie. V 16. storo�í 

ozna�oval formu fyzického zranenia. Stres bol v tomto období vnímaný skôr ako 

nepríjemné podmienky životného prostredia než jednotlivca. V 17. storo�í za�alo slovo 

stres poukazova� aj na vnútorný stav a dával sa do súvislosti s �ažkos�ami a prežívaním 

žia�u a trápenia. V priebehu 18. a 19. storo�ia  sa postupne zmenilo významové chápanie 

tohto pojmu a stres ozna�oval silu, napätie alebo tlak vo vz�ahu k materiálnym predmetom 

alebo osobám. Moderné chápanie tohto termínu, ktoré vníma stres ako kombináciu 

vonkajších síl a vnútorných odpovedí, sa objavuje až koncom 19. storo�ia (Bratská, 2001; 

Hayward, 2005). 

K podstatnému posunu vo vnímaní stresu dospel v 20. storo�í W. B. Cannon, ktorý sa 

za�al venova� štúdiu fyziologických zmien v organizme, ktorý je vystavený �ažkým 

situáciám. Zameral sa na zvieratá, ktoré v laboratórnych podmienkach privádzal do 

�ažkých situácií (napr. vystavenie nadmernému hluku alebo teplote) a zis�oval, ako tieto 

situácie vplývajú na ich fyziologické funkcie. Výsledkom jeho pokusov bolo zistenie, že 

v situáciách ohrozenia dochádza k mobilizácii celého organizmu a k celkovému zvýšeniu 

�innosti sympatického nervového systému (K
ivohlavý, 2001). V tejto súvislosti je známy 

aj jeho termín „boj alebo útek“, ktorý popisuje reakciu zviera�a na hrozbu. Táto reakcia 

bola neskôr uznaná ako prvá fáza všeobecného adapta�ného syndrómu, ktorého 

problematiku bližšie nastolil H. Selye. Jedná sa o univerzálnu stresovú odpove	

u stavovcov a iných organizmov (Fink, 2009). 

Selye zo za�iatku pracoval výlu�ne so zvieratami, ktoré uvádzal do rôznych �ažkých 

situácií a zis�oval, aké zmeny nastanú v �innosti ich fyziologických funkcií. Dospel 

k poznaniu, že bez oh�adu na druh zá�aže dochádza vždy k rovnakému súboru 

fyziologických reakcií. Tento stabilný vzor odpovedí organizmu na ohrozenie nazval 

všeobecný adapta�ný syndróm (General Adaptation Syndrome – GAS) (K
ivohlavý, 2001).  

Selye ho rozde�uje na tri fázy: 
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1. Poplachová reakcia – je prvou reakciou organizmu na pôsobenie stresoru. 

Organizmus najskôr reaguje šokom s neorganizovanými vonkajšími prejavmi 

a utlmením obranných reakcií. Následne dochádza k istej adaptácii na vzniknutú 

situáciu, pretože nijaký živý organizmus nie je možné trvale drža� v stave 

poplachovej reakcie. Ke	 je organizmus vystavený stálemu pôsobeniu faktora 

v takom množstve, že je to nezlu�ite�né so životom, dochádza k smrti už v prvých 

hodinách alebo d�och poplachovej reakcie. Ak je však organizmus nato�ko silný, 

že premôže ú�inky škodlivín, nasleduje nevyhnutne 	alšie štádium (Paulík, 

2010b; Selye, 1966). 

2. Štádium rezistencie – dochádza k relatívnemu upokojeniu a prednostne sú 

zais�ované 	alšie zdroje (napr. trávenie potravy) pre mobilizáciu energie. 

Hormonálnou cestou je zaistená spätnoväzobná informácia pre centrum a cie�om 

je zastavenie impulzov k udržiavaniu stresovej reakcie, ak už nie je potrebná. 

Pokia� stresory neustále pôsobia a energetické zdroje nie sú posta�ujúce na 

obnovenie homeostázy a adaptácia nie je dostato�ne ú�inná, organizmus zostáva 

v pohotovosti a trvalom vypätí (Paulík, 2010b). 

3. Štádium vy�erpania – nastáva vtedy, ak škodlivý podnet aj na	alej pôsobí a celé 

predchádzajúce adapta�né úsilie organizmu môže vyjs� navnivo�. Organizmus už 

nemá prostriedky potrebné na to, aby sa adaptoval. Znovu sa môžu objavi� mnohé 

fyziologické dysfunkcie z prvej fázy. V prípade, že stresor pôsobí aj na	alej, 

objavujú sa rôzne negatívne dôsledky, ktoré môžu by� aj fatálne (Paulík, 2010b; 

Selye, 1966). 

Selye (1966) objas�uje, že stres je prítomný v každom okamžiku týchto troch štádií, 

ale jeho jednotlivé prejavy sa �asom menia. Je nutné poznamena�, že nemusia by�

nevyhnutne vytvorené všetky tri štádiá na to, aby sme mohli hovori� o GAS. Vä�šina 

stresorov v našom živote vedie zvy�ajne len ku zmenám prvého a druhého štádia a len 

naj�ažšie stresy vedú prípadne k tretiemu štádiu, teda k stavu vy�erpania a smrti 

organizmu. Každý z nás prechádza v živote nespo�etne ve�akrát prvými dvoma štádiami, 

pretože bez prispôsobenia sa úlohám každodenného života by sme nemohli odola� rôznym 

nebezpe�enstvám, ktorým sme vystavení. 

K
ivohlavý (2001) poznamenáva, že práce Cannona a Selyeho sa sústredili na 

správanie zvierat v �ažkých životných situáciách. Okrem významného uznania sa však títo 

autori do�kali aj istej miery kritiky, predovšetkým v súvislosti so zovšeobec�ovaním 

výsledkov ich prác ako plne platných aj pre �udí a nerešpektovania toho, �o je pre �loveka 
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podstatné. Tejto úlohy, teda štúdia špecificky �udských foriem zvládania �ažkostí, sa ujal 

R. S. Lazarus. 

Lazarus v súvislosti so stresom a zvládaním považuje za dôležité štúdium kognície 

(Fink, 2009). Sústredil sa na to, �o sa deje v psychike �loveka, ktorý sa ocitne v �ažkej 

životnej situácii (K
ivohlavý, 2001). Paulík (2010b) dodáva, že Lazarus rozlišuje medzi 

fyziologickým stresom, ktorého prejavmi sú zmeny v organizme a psychologickým 

stresom, ktorý sa prejavuje zmenami správania a prežívania. Základnými pojmami jeho 

koncepcie sú kognitívne hodnotenie (cognitive appraisal) a zvládanie (coping). Lazarus 

(1990) rozlišuje dva typy kognitívneho hodnotenia. Primárne hodnotenie nastáva 

v prípade, ke	 jednotlivec vyhodnocuje a pripisuje osobný význam situáciám a zvažuje 

významnos� toho „�o je v stávke“ z h�adiska ohrozenia. Avšak primárne hodnotenie nie je 

dosta�ujúce na to, aby sa rozhodol o významnosti situácie. Vtedy nastáva sekundárne 

hodnotenie, ktoré upres�uje význam danej situácie a rieši otázku „�o s tým môžem robi�“. 

Jednotlivec v tomto prípade vyhodnocuje dostupnos� zdrojov zvládania zá�aže potrebných 

na vysporiadanie sa s daným ohrozením.  

1.2 Terminologické vymedzenie pojmov zá�až a stres 

 Napriek tomu, že stres je slovo, ktoré každý z nás dobre pozná, stres je aj slovo, ktoré 

je vo vedeckej sfére len zriedka jasne zrozumite�né a v sú�asnosti neexistuje žiadna 

jednotná definícia tohto termínu. Zárove� sa vyskytuje ve�ká variabilita v chápaní pojmov 

zá�až a stres. V tejto kapitole sa pokúsime o základné priblíženie tejto problematiky. 

 Hayward (2005) uvádza, že termín stres pochádza z latinského slova „stingo, 

stringere“, �o znamená zviaza� alebo tesne utiahnu�. Do anglického jazyka sa termín stres 

dostal v 14. storo�í modifikáciou pojmu „distress“ alebo „distrain“. Selye (1966) 

upozor�uje na problém, ktorý nastáva pri preklade do iných jazykov, nako�ko 

v moderných jazykoch je zložité nájs� podobný jednoslovný výraz, ktorý by synonymne 

odrážal obsah slova stres. Napríklad v nem�ine sú používané pojmy – Belastung, 

Beanspruchung, Anspannung; vo francúzštine – charge, contrainte, astreinte; v ruštine – 

gruz, nagruzka, napriaženie (Bratská, 1992). 

  V snahe definova� presné vyjadrenie toho, �o stres znamená, sa stretávame 

rovnako s viacerými pokusmi a odborníci ani v tejto oblasti nedokážu dospie�

k jednotnému konsenzu. Preto existuje ve�ké množstvo definícií stresu pod�a toho, �o 

príslušní autori považujú v súvislosti s touto problematikou za zásadné. O preh�adné 
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zhrnutie jednotlivých definícií stresu sa pokúsil K
ivohlavý (1994, s. 10). Tu uvádzame 

aspo� niektoré z nich: 

- „Stres je výsledkom interakcie (vzájomnej �innosti) medzi ur�itou silou pôsobiacou 

na �loveka a schopnos�ou organizmu odola� tomuto tlaku.“ (H. Selye) 

- „Stres je extrémna a neobvyklá situácia, ktorej hrozba vyvoláva významnú zmenu 

správania.“ (R. G. Miller) 

- „Stres vyjadruje situáciu �loveka v napätí (tenzii) pri riešení problému, ke� sa do 

cesty riešenia tohto problému postaví neprekonate�ná prekážka.“ (A. Howard & R. 

A. Scott) 

- „Stresom ozna�ujeme extrémne vyostrenú situáciu, kedy je osobnos� vážne 

ohrozená dlhodobou frustráciou (neuspokojením základných potrieb).“ (M. H. 

Appley) 

- „Stres je taký stav organizmu, kedy nadmerné množstvo energie je využívané na 

riešenie problému. To�ko energie by nemuselo by� použitej, keby sa tieto problémy 

dali rieši� normálne.“ (A. Antonovsky)

Ak zhrnieme vyššie uvedené definície môžeme konštatova�, že stresom sa obvykle 

rozumie vnútorný stav �loveka, ktorý je bu	 priamo nie�ím ohrozovaný, alebo takéto 

ohrozenie o�akáva a zárove� sa domnieva, že jeho obrana proti nepriaznivým vplyvom nie 

je dostato�ne silná (K
ivohlavý, 1994). 

V odbornej spolo�nosti sú �asto vedené diskusie o tom, �i môžeme pojmy zá�až

a stres považova� za synonymá, alebo �i sú tieto pojmy obsahovo nezlu�ite�né a je 

potrebné medzi nimi rozlišova�. V sú�asnosti sa vä�šina autorov priklá�a k názoru, že 

pojmy zá�až a stres majú rôzny obsahový význam. 

Bratská (1992), vychádzajúc z novších záverov výskumov, pojmy zá�až a stres od 

seba odlišuje. Pojem zá�až chápe v jeho širšom význame, ako nadradený pre súhrnné 

pomenovanie rôznych psychických stavov a s nimi súvisiacich fyziologických 

a psychických reakcií vyvolaných zá�ažovými situáciami. Pojem stres ponecháva pre 

pomenovanie hrani�ných foriem zá�ažových stavov, ktoré sú zaprí�inené extrémnymi 

požiadavkami prostredia. 

Podobne aj Kebza (1997) pokladá za dôležité rozlišova� medzi pojmami zá�až a stres. 

Pod pojmom zá�až vníma také požiadavky vnútorného a vonkajšieho prostredia, s ktorými 

sa �lovek vie vyrovna� a je im schopný vyhovie�. V porovnaní s tým, stres predstavuje 



�

���
�

takú úrove� požiadaviek, s ktorými sa �lovek momentálne nedokáže vyrovna� �i dokonca 

na ne vôbec pozitívne reagova�. 

Paulík (2010b) chápe stres ako špecifický prípad všeobecne ponímanej zá�aže. Ide 

o stav, pri ktorom miera zá�aže prekra�uje únosnú mieru z h�adiska adapta�ných možností 

organizmu v daných podmienkach. Zo zistení vyššie uvedených autorov vychádzame aj 

v našej práci a pojmy zá�až a stres chápeme v kontexte predchádzajúcich vymedzení. 

1.3 Druhy stresu a zá�aže 

V ponímaní stresu sa môžeme stretnú� s odlišnými termínmi vz�ahujúcimi sa k stresu. 

Selye (1983) hovorí o štyroch základných typoch stresu: eustrese, distrese, hyperstrese

a hypostrese. K
ivohlavý (1994) 	alej upres�uje, že pod�a intenzity stresovej reakcie sa 

jedná o hyperstres alebo hypostres a pod�a toho, ako stres pôsobí na �loveka ide 

o pozitívny (eustres) alebo negatívny (distres). 

Eustres 

Nastáva v prípade, ak nejde o negatívny emocionálny zážitok, napr. v situácii, ke	 sa 

snažíme zvládnu� nie�o, �o nám prináša rados�, ale zárove� to od nás vyžaduje istú 

námahu. Patria sem kladné zážitky, ako je napr. svadba alebo narodenie die�a�a. 

O eustrese sa dá hovori� aj vtedy, ke	 sa �udia z vlastnej iniciatívy dostávajú do 

hrani�ných rizikových situácií, napr. pri športových výkonoch, alebo pri skúšaní 

neoverených postupov (K
ivohlavý, 2001). 

Distres 

Termínom distres môže by� vyjadrená situácia subjektívne prežívaného ohrozenia 

danej osoby so sprievodnými, zvy�ajne výrazne negatívnymi emocionálnymi príznakmi. 

Daná osoba výrazne negatívne hodnotí vlastné ohrozenie v pomere k možnostiam 

zvládnutia situácie (K
ivohlavý, 2001). 

Hyperstres 

O hyperstrese pojednáva K
ivohlavý (1994) v tom prípade, ke	 stres prekra�uje 

hranice adaptability, alebo schopnosti vyrovna� sa so stresom.  
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Hypostres 

Ke	 úrove� stresu nedosahuje obvyklých tolerancií stresu hovoríme, pod�a 

K
ivohlavého (1994), o hypostrese. Ide napríklad o tzv. ministresory, negatívne vplyvy 

monotónnosti, nudy, senzorickej deprivácie, frustrácie apod.  

Selye (1983) konštatuje, že našim cie�om by malo by� nájdenie rovnováhy medzi 

rovnako deštruktívnymi silami hypostresu a hyperstresu, zabezpe�enie �o najvä�šieho 

eustresu a minimalizovanie distresu. 

Pre lepšie porozumenie problematiky stresu a jeho vplyvu na jednotlivca rozde�ujú 

psychológovia stres do troch kategórií: akútny, epizodický a chronický stres (APA, 2009): 

Akútny stres 

Vychádza z nárokov a tlakov nedávnej minulosti a anticipovaných nárokov a tlakov 

blízkej budúcnosti. Akútny stres je v malých dávkach napínavý a vzrušujúci, ale príliš ve�a 

tohto stresu pôsobí vy�erpávajúco. Krátkodobý stres, prekra�ujúci hranice únosnosti 

daného jednotlivca, môže vies� k psychologickému distresu, napätiu, bolestiam hlavy, 

žalúdo�nej nevo�nosti a 	alším symptómom. Naš�astie sú príznaky akútneho stresu �ahko 

rozpoznate�né vä�šinou �udí, a preto bývajú �ahko lie�ite�né a zvládnute�né. Príkladom 

akútneho stresu môže by� �ahká autonehoda, naliehavý termín v práci, ktorý je potrebný 

splni� pod �asovým tlakom alebo ob�asné problémy die�a�a v škole. 

Epizodický stres 

Objavuje sa u jednotlivcov, ktorí trpia �asto akútnym stresom. Ich životy sú 

neusporiadané, sú v neustálom zhone a na svoje plecia si toho berú príliš ve�a. Zdá sa, že 

sú trvalo v pazúroch akútneho stresu. Pre týchto �udí je bežné, že sú prehnane popudliví, 

podráždení, úzkostní a napätí. Epizodický stres je �asto pozorovaný u �udí so správaním 

„Typu A“, ktorí sú �asto prehnane sú�aživí, agresívni a netrpezliví. �alším príkladom 

môžu by� �udia, ktorí žijú v neustálych obavách. Katastrofu vidia na každom rohu a každú 

situáciu vyhodnocujú príliš pesimisticky. Svet je nebezpe�né, nev	a�né miesto, v ktorom 

neustále hrozí, že sa nie�o stane. Životný štýl a osobné problémy týchto jednotlivcov 

bývajú �asto hlboko zakorenené a obvykle si títo �udia ani neuvedomujú, že je v ich živote 

nie�o zle. Vinu �asto hádžu na iných �udí alebo vonkajšie udalosti. Lie�enie epizodického 

stresu všeobecne vyžaduje odbornú pomoc, �o môže trva� nieko�ko mesiacov. 
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Chronický stres 

Zatia� �o akútny stres môže by� napínavý a vzrušujúci, chronický stres taký nie je. 

Chronický stres ni�í telá, myse� aj životy. Spôsobuje �ažkú ujmu prostredníctvom 

dlhodobého oslabovania. Je to stres z chudoby, dysfunk�ných rodín, neš�astného 

manželstva alebo opovrhovanej práce. Chronický stres prichádza, ke	 �lovek nikde nevidí 

východisko z biednej situácie. Môže prameni� aj z traumatických zážitkov z raného 

detstva, ktoré zostanú navždy bolestivé a môžu ovplyvni� osobnos� daného jednotlivca. 

Najvä�ším nebezpe�enstvom chronického stresu je, že �udia si na neho zvyknú a �asom 

zabúdajú na to, že tam vôbec je. �udia sú si okamžite vedomí akútneho stresu, pretože je to 

nie�o nové, ale chronický stres ignorujú, pretože je pre nich známy. Vzh�adom k tomu, že 

fyzické a psychické zdroje sú prostredníctvom dlhodobého oslabovania vy�erpané, lie�ba 

chronického stresu vyžaduje �asto rôznorodú odbornú pomoc. 

 V literatúre sa v súvislosti s pojmom zá�až �asto stretávame s rôznymi prívlastkami 

k tomuto pojmu. Bratská (1992) pod�a vplyvu zá�aže rozlišuje: 

• telesnú zá�až, resp. fyzickú zá�až, pri ktorej dochádza k zvýšeným požiadavkám 

najmä na naše telesné sily, fyzické predpoklady a vybavenos�; 

• fyziologickú zá�až, resp. endokrinologickú zá�až, ktorá vzniká pri tlaku prostredia 

na naše biologické funkcie a nervovú sústavu; 

• psychickú zá�až, ktorá pôsobí na procesy, javy a stavy našej psychiky. 

Uvedené rozdelenie však možno považova� skôr za relatívne, ke	že zá�až 

v každodennom živote je charakterizovaná prevažne ako komplexný jav. Jednotlivé druhy 

reakcií a prejavov sú od seba len ve�mi �ažko odlíšite�né. Telesná a fyziologická zá�až sa 

môže odráža� aj v našej psychike v takej podobe, akoby sa jednalo o psychickú zá�až 

a naopak, zvýšené za�aženie, ktoré vyvolá rekcie v našej psychike, môže ma� sprievodné 

prejavy aj vo fyziologickej a telesnej oblasti. 

Paulík (2010b) �lení psychickú zá�až pod�a oblasti, kde hlavne pôsobí, na: 

• senzorickú – podnety rôznych zmyslových modalít, ktoré kladú nároky na 

periférne zmyslové orgány a im odpovedajúce centrálne štruktúry; 

• emocionálnu – požiadavky, ktoré vyvolávajú afektívnu odozvu k �asto sa 

vyskytujúcim druhom neprimeranej emocionálnej zá�aže; patrí sem napr. 

psychosociálny stres prameniaci zo sociálneho styku a sociálnych rolí; 
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• mentálnu – požiadavky na spracovanie informácií, ktoré za�ažujú najmä 

pozornos�, pamä�, predstavivos�, myslenie a rozhodovanie. 

Rovnaký autor diferencuje zá�až ešte pod�a d	žky pôsobenia na krátkodobú a 

dlhodobú, pod�a emocionálnej odozvy na príjemnú a nepríjemnú �i pod�a intenzity

podnetov na minimálnu, �ahkú, strednú a �ažkú. 

Mikšík (2001) chápe zá�až ako nesúlad medzi predpokladmi jednotlivca a nárokmi 

prostredia na jeho psychiku. Psychickú zá�až rozde�uje pod�a subjektívnej hladiny 

prežívanej zá�aže na: 

1. Bežnú psychickú zá�až – nároky na psychiku sú bežné a primerané a na ich 

riešenie môže �lovek použi� už overené jasné postoje, znalosti a schopnosti. Na 

takýto spôsob života je �lovek plne adaptovaný. 

2. Optimálnu psychickú zá�až – táto zá�až �loveka neohrozuje a vzniknuté situácie 

je schopný vyrieši�, pri�om ich riešenie so sebou prináša nadobudnutie nových 

skúseností a schopností Nemá negatívne dôsledky na psychiku, ale naopak, 

stimuluje psychický rozvoj osobnosti. 

3. Pesimálnu psychickú zá�až – ide o protiklad optimálnej psychickej zá�aže. 

Prejavuje sa bu	 prive�mi nízkymi alebo nadmerne vysokými nárokmi na 

psychiku, s ktorými sa �lovek nie je schopný optimálne vyrovna�. 

4. Hrani�nú psychickú zá�až – nároky na �loveka sú na hranici zvládnute�nosti a 

�lovek sa s nimi dokáže vyrovna� len s využitím vlastných rezerv. Táto zá�až 

môže vies� ku vzniku rôznych funk�ných porúch. 

5. Extrémnu psychickú zá�až – zá�až na psychiku je nato�ko závažná, že �lovek 

nemôže uplatni� akéko�vek kompenža�né mechanizmy alebo sú tieto mechanizmy 

neú�inné. Dochádza k rôznym formám dezintegrovaného a maladaptívneho 

správania. 

Bratská (2001) upozor�uje na skuto�nos�, že ur�enie stup�a zá�aže nie je jednoduché 

a je potrebné ma� stále na vedomí, že ide o individuálne prežívaný psychický stav, ktorý aj 

pri rovnakých vonkajších podmienkach môže u �udí nadobúda� nielen odlišnú podobu, ale 

aj rozdielny stupe� zá�aže. 
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1.4 Stresory 

 K
ivohlavý (2001) upozor�uje na to, že termín stres sa zo za�iatku používal v dvoch 

rôznych významoch – pre situáciu �loveka, ktorý sa nachádza v nepriaznivých životných 

podmienkach a zárove� aj pre rôzne faktory, ktoré vystavujú �loveka tlaku. V sú�asnosti sa 

však pre ozna�enie jednotlivých nepriaznivých vplyvov (tlakov) používa termín stresor. 

 Mravec (2011) ozna�uje ako stresory podnety vnútorného alebo vonkajšieho 

prostredia, ktoré vedú k narušeniu homeostázy organizmu a k aktivácii stresovej reakcie. 

Typ stresora, jeho stupe� a význam je ur�ujúci pre rozsah stresovej reakcie u daného 

jednotlivca.  

Stres môže by� vyvolaný ve�kým množstvom udalostí. Tieto udalosti nevyvolávajú 

zakaždým rovnaké reakcie, ale na každého �loveka pôsobia rôzne. Zatia� �o na niekoho 

môžu aj bežné, každodenné nepríjemnosti (napr. dopravná zápcha) pôsobi� stresujúco, iní 

si aj pri náro�nejších situáciách (napr. strata práce) dokážu zachova� chladnú hlavu. 

V odbornej literatúre sa v tejto súvislosti stretávame s delením stresorov na 

ministresory, resp. mikrostresory vyjadrujúce pomerne mierne okolnosti �i podmienky 

vyvolávajúce stres (napr. dlhodobo poci�ovaný nedostatok lásky sa môže nakumulova� až 

dosiahne hranice stresu a uvádza tak �loveka do vnútornej tiesne) a makrostresory, ktoré 

pôsobia desivo, deptajúco až ni�ivo (napr. zemetrasenie, psychická trauma) (K
ivohlavý, 

1994). 

�ím intenzívnejšia je náro�ná životná udalos�, a �ím dlhšie jej je �lovek vystavený, 

tým �astejšie sa môže vyskytnú� závažné ochorenie. Možno konštatova�, že ve�mi �ažká 

stresová situácia, ako je napríklad vojna alebo rôzne katastrofy, nechá nepochybne na 

každom zú�astnenom nejaké následky. Príkladom môže by� Holokaust, ktorý zanechal 

nezvratné následky na všetkých, ktorí ho prežili. 

Gregor (1993) považuje za najzávažnejšie tri skupiny stresujúcich životných udalostí: 

1. stratu blízkych osôb; 2. závažné zmeny v sociálnej oblasti, predovšetkým 

v medzi�udských vz�ahoch (napr. svadba, pôrod, rozvod, odchod detí z domova, zmena 

zamestnania, nezamestnanos�, odchod do dôchodku); 3. zdravotné �ažkosti. 

 Azda najvýznamnejšou koncepciou súvisiacou s �ažkými životnými udalos�ami je 

vypracovanie Škály životných udalostí (The Social Readjustment Rating Scale) autorov 

Holmesa a Raheho. Vzh�adom na tematické zameranie našej práce sú v Tab. 1 zvýraznené 

udalosti, ktoré súvisia s pracovným stresom. Cie�om ich práce bolo usporiada� �ažké 

životné udalosti pod�a ich obtiažnosti. �udí sa tázali, �o �ažké v živote prežili a žiadali ich, 
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aby tieto prežité �ažkosti navzájom porovnávali a nazna�ili odlišnú obtiažnos� pre ich 

zvládnutie (K
ivohlavý, 2001). Holmes & Masuda (1974, s. 59) definujú životnú krízu ako 

„akéko�vek zoskupenie životných udalostí, ktorých hodnoty po s�ítaní dosiahnu 150 bodov 

alebo viac po�as jedného roka.“
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Tab. 1: Škála životných udalostí (Christie-Seely, 1983) 

Táto škála bola nepochybne prínosom, nako�ko ukázala odlišnú �ažobu rôznych 

životných situácií. Ale na druhej strane, bola kritizovaná pre jej prílišné zovšeobec�ovanie. 

Napríklad rozvod manželov môže by� zdrvujúci pre jedného, ale relatívne š�astnou 

situáciou pre druhého (K
ivohlavý, 2001). Ako upozor�uje Bratská (1992), �loveku, ktorý 

získa v krátkom �asovom období viac ako 300 bodov, hrozí nebezpe�enstvo vzniku 

rôznych porúch, riziko vzniku depresie, nervových kríz, infarktu myokardu apod. Dokonca 

aj v prípadoch, ke	 sa v krátkych �asových úsekoch (v rozmedzí 2 – 3 dní) nahromadí 

vä�ší po�et životných zmien u daného �loveka, môže to vyústi� do menších bolestí, 

nachladnutia alebo iných nepríjemností. 

 V súvislosti so zvládaním stresu a zá�aže hovorí K
ivohlavý (2001) nielen 

o stresoroch, ale aj o salutoroch teda faktoroch, ktoré v �ažkej situácii �loveka posil�ujú 

a povzbudzujú ho v 	alšom boji s pôsobiacim stresorom. Príkladom salutoru môže by�

zmysluplnos� �innosti, ktorú vykonávame, presved�enie o hodnote toho, o �o sa snažíme, 

pochvala a uznanie od �udí, ktorých si vážime, apod. 
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Bratská (2001) rozde�uje salutory na tri základné skupiny: 

1. Vnútorné (interné) zdroje zvládania, taktiež ozna�ované aj ako osobné psychické 

zdroje zvládania. Do tejto skupiny patria také zdroje, ktorými disponuje 

jednotlivec. Môžeme sem zaradi� biologické premenné (napr. genetická výbava, 

vek, pohlavie) a osobnostné premenné (napr. psychická odolnos�, tolerancia na 

zá�až, jednotlivé zvyky a návyky, schopnosti, zru�nosti, poznatky, skúsenosti). 

2. Vonkajšie (externé) zdroje zvládania, niektorými autormi ozna�ované ako 

sociálne zdroje zvládania. Tieto zdroje neodstra�ujú zá�ažové situácie ani ich 

dôsledky, ale dokážu zmierni� ich dosah na �loveka. Patrí sem napríklad sociálna 

opora. 

3. Situa�né charakteristiky, ktoré závisia od premenných prostredia aj jednotlivca. 

Zara	uje sa sem napríklad kvalita života, sociálne ekonomický status alebo 

kultúrne determinanty. 

Všetky tri skupiny sú dôležitými predpokladmi pre ú�inné zvládanie zá�ažovej 

situácie, pretože eliminujú stresory alebo pomáhajú v adaptácii na tieto situácie. 
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2 ZVLÁDANIE ZÁ�AŽOVÝCH SITUÁCIÍ 

V súvislosti so zvládaním �ažkých životných situácií nesmieme opomenú� niektoré 

základné pojmy. Jedným z nich je adaptácia, ktorá vo všeobecnosti predstavuje také 

správanie organizmov, ktoré im umož�uje prispôsobi� sa podmienkam, v ktorých žijú, 

a preto je nevyhnutnou podmienkou prežitia (Paulík, 2010b). 

Kubáni (2013) rozde�uje adaptáciu na aktívnu a pasívnu. Pri aktívnej adaptácii

(asimilácii) si �lovek prispôsobuje podmienky a situácie tak, aby vyhovovali jeho 

potrebám a ochránili ho pred hroziacim nebezpe�enstvom. O pasívnej adaptácii

(akomodácii) hovoríme vtedy, ke	 sa �lovek prispôsobuje podmienkam, ktoré sa nedajú 

zmeni�, alebo ktorých zmena by vyžadovala prive�kú námahu, prípadne by boli danými 

zmenami obmedzovaní iní �udia. 

Pri problematike adaptácie sa niekedy stretávame aj s pojmom adjustácia, najmä ak 

sa zdôraz�uje sociálny kontext adaptácie. Pod adjustáciou rozumieme proces 

prispôsobovania sa �loveka sociálnym podmienkam na základe jeho vnútorných 

predpokladov a možností jeho osobnosti (Bratská, 2001). 

Ak �lovek nedokáže zvládnu� také požiadavky prostredia, ktoré odpovedajú jeho 

predpokladom a možnostiam, hovoríme o maladaptácii. Takýto �lovek potrebuje na 

prispôsobenie sa v bežných životných situáciách zbyto�ne ve�ké množstvo energie a svoju 

pozornos� nedokáže sústredi� na analýzu dôležitých  prvkov v situácii. V dôsledku toho sa 

nevie s danou situáciou vyrovna� a zlyháva (Bratská, 2001). 

Paulík (2010b) uvádza, že pre aktívny a vedomý spôsob zvládania stresu sa ustálilo 

ozna�enie coping (zvládanie).  Cohen & Lazarus (1979) definovali coping ako „snahu – 

ako na �innos� zameranú tak aj intrapsychickú – riadi� (tzn. ovláda�, tolerova�, redukova�, 

minimalizova�) vonkajšie a vnútorné požiadavky a konflikty medzi nimi, ktoré za�ažujú 

a prevyšujú zdroje, ktoré má daný �lovek k dispozícii.“ K
ivohlavý (1994) upozor�uje na 

fakt, že z terminologického h�adiska je potrebné rozlišova� medzi adaptáciou a copingom. 

Zatia� �o pod adaptáciou sa rozumie  vyrovnávanie sa so zá�ažou, ktorá je relatívne 

v normálnych medziach, copingom sa rozumie boj �loveka s neprimeranou, nadlimitnou 

zá�ažou. 

 To, �i bude �lovek v �ažkej životnej situácii úspešný, záleží od viacerých faktorov. 

Zvládnutie zá�ažových situácií môže by� ovplyvnené jeho rozvinutými alebo 
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nerozvinutými obrannými mechanizmami, jeho stratégiami, ktoré pri zvládaní týchto 

situácií volí a taktiež aj jeho osobnostnými charakteristikami. 

2.1 Obranné mechanizmy 

 Pod�a Paulíka (2010b) je adaptácia na subjektívne nepríjemné skuto�nosti �asto 

zabezpe�ovaná obrannými mechanizmami. Ako uvádzajú Ve�e
ová-Procházková 

& Honzák (2008), klasické obranné mechanizmy pôsobia mimo vedomú kontrolu a ich 

zmyslom je zabráni� úzkosti. Ich podstatou je �iasto�né skreslenie reality a zmena v jej 

hodnotení. Atkinsonová (2003) objas�uje, že obranné mechanizmy nemenia stresovú 

situáciu ako takú, ale menia spôsob, akým ju daná osoba vníma alebo ako o nej premýš�a. 

Obranné mechanizmy nám pomáhajú prekona� nepríjemné situácie, ke	 sa s nimi nevieme 

vyrovna� priamo. Prejavom zlého prispôsobenia osobnosti sú len v tom prípade, ke	 sa 

stanú prevládajúcim spôsobom reagovania na problémy. V tejto podkapitole si preberieme 

niektoré z nich: 

• Vytesnenie – Freud ho považoval za základný a najdôležitejší obranný 

mechanizmus. Pri vytesnení sú ohrozujúce alebo bolestivé impulzy alebo 

spomienky vylú�ené z vedomia (Atkinson, 2003). 

• Racionalizácia - ide o pridelenie logických alebo sociálne žiaducich motívov 

tomu, �o robíme, takže sa zdá, že sa správame racionálne. Napríklad výrok 

„nezvonil mi budík“ nemusí znamena� skuto�ný dôvod meškania �loveka do práce 

(Atkinson, 2003; K
ivohlavý, 1994). Napriek tomu, že sa môže zda�, že chceme 

oklama� seba aj okolie, nie je tu priamy úmysel klama�, ale skôr snaha vidie� sa 

v lepšom svetle (Jan�ík, 2011).

• Reaktívny výtvor – skrývanie skuto�nej pohnútky pred sebou samými v takom 

zmysle, že �lovek silno vyjadrí opa�ný motív. Napríklad v nemocnici by pacient 

najradšej kri�al od bolesti, ale namiesto toho sa správa, akoby ho ni� nebolelo 

(Atkinson, 2003; K
ivohlavý, 1994).

• Projekcia – spo�íva v odstránení rušivých myšlienok alebo pocitov vz�ahovaných 

na svoju vlastnú osobu a ich prisúdení niekomu alebo nie�omu inému. Príkladom 

môže by� popisovanie iných �udí ako kritických alebo nepriate�ských, pri�om si 

nechceme pripusti� možnos�, že by sme v skuto�nosti aj my samí mohli takí by�

(Atkinson, 2003; Cramer, 2009).
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• Intelektualizácia – Zdrvujúce pocity �i myšlienky o situácii sú spracované 

izolovaním významu pocitov, ktorými sú sprevádzané. Napríklad vyrovnanie sa 

s nedávnou smr�ou rodi�a môže prebieha� pomocou �ítania o procese trúchlenia 

(Dombeck, 2006). 

• Popretie – nastáva v situáciách, ktorým prisúdime negatívnu nálepku pri ich 

vnímaní a rozmýš�aní o nich. Týmto spôsobom sú myšlienkové pochody alebo 

pocity, ktoré by boli znepokojujúce, skreslené alebo ignorované. Popretie môže by�

definované ako úplné odmietnutie alebo neschopnos� prija� niektoré aspekty 

reality, ktorá nás trápi (Cramer, 2009; Dombeck, 2006). Ob�as môže by� popretie 

faktov lepšie, než ke	 im �lovek �elí priamo, napr. v �ažkej situácii môže popretie 

�loveku poskytnú� potrebný �as na to, aby sa s danou skuto�nos�ou vyrovnal 

(Atkinson, 2003).

• Sublimácia - potreba, ktorá nemôže by� uspokojená ur�itým spôsobom je 

zameraná na náhradný cie� (Atkinson, 2003). K
ivohlavý (1994) sem zara	uje aj 

denné snenie ako formu riešenia stresových situácií, ke	 sa �lovek odpúta od 

reality a to slúži ako náhrada za riešenie skuto�ných problémov.

  

 Obranné mechanizmy sú vo všeobecnosti vnímané ako nie príliš vhodné spôsoby 

vyrovnávania sa s náro�nou životnou situáciou, ke	že sú spájané s únikom od riešenia 

problémov. Ale v živote každého �loveka nastane niekedy situácia, ktorú nedokáže v danej 

chvíli zvládnu�, a preto sa uchýli k obranným formám zvládania. Obranné mechanizmy 

teda môžu by� obrovským pomocníkom v situáciách, ktoré sú aktuálne nad naše sily, ale je 

potrebné, aby sme sa nimi nenechali ovládnu� a snažili sa v �ažkých životných situáciách 

voli� skôr aktívnejšie stratégie zvládania. 

2.2 Stratégie zvládania stresu 

K
ivohlavý (1994) upozor�uje na skuto�nos�, že medzi obrannými mechanizmami 

a stratégiami zvládania je potrebné rozlišova�, pretože sa od seba líšia vzh�adom na rôzny 

vz�ah k realite. Zatia� �o obranné mechanizmy opisuje ako iluzórne, klamlivé a mätúce 

po�atie skuto�nosti a fantazijné �i neuskuto�nite�né spôsoby riešenia týchto problémov, 

stratégie definuje ako tie, ktoré berú oh�ad na realitu a rešpektujú ju. 
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Pri vo�be vhodnej stratégie berie K
ivohlavý (1994) do úvahy tri oblasti: myšlienkovú 

(kognitívnu), emocionálnu (citovú) a vô�ovú. V kognitívnej oblasti ide v prvom rade 

o myšlienkové riešenie alebo vyrovnanie sa s danou stresovou situáciou. �lovek, ktorý je 

v situácii rozhodovania, si v myšlienkach prechádza tým, �o by sa asi mohlo sta�, ke	

bude kona� tak �i onak. V emocionálnej oblasti sa berie oh�ad na všetko, �o sa týka 

zú�astnených osôb. Vo vô�ovej oblasti sa zameriavame na správanie toho, kto so stresom 

bojuje. Spúš�a�om je výsledok rozhodnutia, ale 	alšiu �innos� je potrebné následne riadi�.  

Odborníci, ktorí sa zaoberajú problematikou stratégií zvládania stresu vo všeobecnosti 

odlišujú dve základné stratégie (Baqutayan, 2015) (Tab. 2): 

1. Stratégie zamerané na problém – zah��ajú podniknutie istých krokov v snahe 

dosiahnu� zmenu stresovej situácie. Pri tejto stratégii sa �lovek snaží danú situáciu 

vyrieši�, bu	 zmenením nie�oho v prostredí, alebo sa snaží s prostredím 

interagova�. Táto stratégia �asto zvyšuje pocit kontroly a znižuje stres spolu s jeho 

nežiaducimi následkami, za predpokladu, že je možné danú situáciu zmeni�. 

2. Stratégie zamerané na emócie – zah��ajú snahu o zmenu emocionálnej odpovede 

na stresor, ktorému je �lovek vystavený. Využíva sa pri zvládaní všetkých foriem 

emocionálnej tiesne, vrátane pocitu depresie, úzkosti, frustrácie a hnevu. 
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Tab. 2: Spôsoby stratégií zvládania (Folkman, Lazarus, et al. 1986) 

Ukazuje sa, že �udia pri riešení stresovej situácie používajú obe vyššie uvedené 

stratégie. Prevaha vo�by jedného typu stratégie nad druhým záleží �iasto�ne od osobného 

štýlu (niektorí �udia sa vysporiadavajú so stresom aktívnejšie, iní pasívnejšie) a taktiež od 

druhu stresovej situácie, ktorej je �lovek vystavený. Stratégie zamerané na problém 

používa �lovek �astejšie pri vysporiadaní sa s potenciálne kontrolovate�nými problémami, 

ako sú pracovné problémy, zatia� �o stratégie zamerané na emócie využíva skôr pri 

stresoroch, ktoré sú menej kontrolovate�né, ako napríklad niektoré druhy zdravotných 

problémov (Baqutayan, 2015). 

Neskôr doplnili Carver, Scheier & Weintraub (1989) (Tab. 3) k vyššie uvedenému 

deleniu ešte dysfunk�né stratégie zvládania. Tieto stratégie sa zameriavajú na obsah 
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a ventilovanie emócií, popieranie, behaviorálne a psychické odpútanie a zneužívanie 

alkoholu a drog pri riešení stresových situácii. 
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Tab. 3: Spôsoby stratégií zvládania (Carver, Scheier & Weintraub, 1989) 

 Vo�bu stratégií zvládania zá�aže ovplyv�uje, okrem iného, aj faktor pohlavia. 

Fabiánová et al. (2008) konštatuje, že pri zvládaní zá�ažových situácií u mužov dominuje 

skôr stratégia „boj alebo únik“, a u žien snaha o získanie náklonnosti a pomoci od blízkeho 

okolia. U mužov preto �astejšie prevládajú nezdravé návyky, agresívne prejavy 

a autoagresia (napr. vä�ší po�et suicídií), ženy zasa tiahnu viac k depresiám. Podobne, 

Baumgartner & Frankovský (1997) tvrdia, že v preferovaní jednotlivých stratégií zvládania 

zá�ažových situácií existujú genderové rozdiely. Ženy uprednost�ujú stratégie h�adania 

sociálnej opory a samostatné riešenie, muži uprednost�ujú stratégiu vyhýbania sa. 

Významné rozdiely medzi pohlaviami sa prejavujú aj v súvislosti so zdrojmi stresu, ktoré 

na dané pohlavie najviac pôsobia. Zatia� �o u mužov prevláda skôr pracovný stres, u žien 

sú podstatnejšie stresory viazané na rodinu a zdravie. S týmto zistením môže súvisie� aj 

preferencia typu stratégie zvládania zá�aže – muži volia skôr stratégie zamerané na 

problém a ženy stratégie zamerané na emócie (Zwicker & Delongis, 2010). 

Na základe dlhoro�ného výskumu dospel Lazarus (1993) k nieko�kým dôležitým 

zisteniam týkajúcich sa copingu: 

1. Zvládanie je komplexné a �udia vä�šinou používajú základné stratégie zvládania 

vo všetkých stresových situáciách. 

2. Zvládanie závisí od zhodnotenia toho, �i je možné urobi� nie�o pre zmenu 

situácie. Ak áno, prevláda na problém zamerané zvládanie, ak nie, prevláda na 

emócie zamerané zvládanie. �udia sa snažia zmeni� škodlivé veci, ak môžu by�

zmenené, a prija� tie, ktoré nemôžu. 

3. Ak je typ stresujúcej situácie konštantný – napr. s prácou, zdravím alebo rodinou 

súvisiaci stres – ženy a muži vykazujú ve�mi podobné vzorce zvládania, napriek 

predsudkom o opaku. 
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4. Niektoré stratégie zvládania sú ove�a stabilnejšie naprie� rôznymi stresovými 

situáciami (napr. pozitívne zmýš�anie o situácii), zatia� �o iné sú �iasto�ne viazané 

na kontext stresovej situácie (napr. h�adanie sociálnej opory je nestabilné 

a v podstate záleží na sociálnom kontexte). 

5. Stratégie zvládania sa menia pod�a štádia stresovej situácie. Ak budeme spája�

jednotlivé štádiá v komplexnú situáciu, získame falošný obraz o procese 

zvládania. 

6. Zvládanie pôsobí ako silný mediátor emocionálnych výstupov; pozitívne výstupy 

sú spojené s niektorými stratégiami zvládania a negatívne výstupy s inými. 

7. Prospešnos� vzorcov zvládania sa mení v závislosti od typu stresovej situácie, 

typu osobnosti a vzh�adom na výslednú modalitu ( napr. subjektívna pohoda, 

sociálne fungovanie alebo somatické zdravie). �o funguje v jednej situácii môže 

by� kontraproduktívne v inej situácii. 
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3 ZÁ�AŽ A STRES V PRACOVNOM PROSTREDÍ 

Trh práce si v posledných desa�ro�iach prešiel viacerými výraznými zmenami – zvýšil 

sa po�et žien v zamestnaní, zmenila sa veková štruktúra, ktorá so sebou priniesla potrebu 

udrža� zamestnate�ných aj starších pracovníkov, došlo k výraznej automatizácii, 

kedy ve�ké množstvo práce prevzali za �udí stroje a nastal ve�ký rozvoj informa�ných 

technológií. V nadväznosti na hospodársku krízu sa objavila aj vä�šia neistota udržania si 

práce a táto skuto�nos� so sebou priniesla zvýšené nároky na �udí. Zamestnanci zostávajú 

v práci �asto ove�a dlhšie, než je ich základná pracovná doba a nemajú to�ko �asu na svoj 

osobný život. Ve�a zamestnancov má pocit, že musia pracova� ove�a tvrdšie ako 

v minulosti, aby boli schopní udrža� si prácu v silne konkuren�nom prostredí. V dôsledku 

toho sa stáva pracovné prostredie pre mnohých �udí viac a viac stresujúce (Dewe, 

O´Driscoll & Cooper, 2010). 

 Pracovný stres, resp. stres súvisiaci s prácou, môžeme vo všeobecnosti 

charakterizova� ako odpove	 na nadmerné požiadavky, ktoré sú kladené na naše telesné 

a duševné rezervy v súvislosti s pracovným procesom. Je to nesúlad medzi požiadavkami 

doliehajúcimi na zamestnanca a jeho schopnos�ami na tieto požiadavky odpoveda�

(Michalík, 2015). Zamestnancova emocionálna, kognitívna, behaviorálna a fyziologická 

reakcia na stres závisí od charakteru stresora, zdrojov, ktoré má zamestnanec k dispozícii 

a v neposlednom rade od jeho osobnostných charakteristík (Colligan & Higgins, 2005). 

 Skúmanie pracovného stresu je sprevádzané dlhou a bohatou históriou, po�as ktorej sa 

viacerí odborníci snažili identifikova� rôzne faktory v práci, ktoré môžu potenciálne 

zaprí�i�ova� stres. V sú�asnosti neexistuje žiadna jednotná koncepcia pri poh�ade na 

stresory, ktorým je �lovek v práci vystavený, a preto sa oboznámime s viacerými 

deleniami. 

 Štikar et al. (2003) roztrie	ujú stresory v pracovnom prostredí do troch kategórií: 

1. Proces práce, tj. pracovné úlohy a ich vykonávanie. Z h�adiska parametrov 

výkonu �loveka môžeme vo všeobecnosti rozlišova� nasledujúce �initele: a) 

množstvo – po�et signálov �i množstvo informácií, hmotnos� bremena �i 

vzdialenos� jeho premiest�ovania; b) �as – doba potrebná k príjmu informácií, ich 

spracovaniu a vykonaniu akcie, rytmus pracovnej �innosti, trvanie operácií; c) 

charakteristiky práce – spôsob prezentácie signálov, statická �i dynamická práca. 
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2. Podmienky fyzikálneho a biologického charakteru, ktoré ovplyv�ujú pracovnú 

�innos� a výkon. Ide najmä o faktory vyplývajúce z rizika pracovných úrazov, 

choroby z povolania �i iných nepriaznivých vplyvov na �udský organizmus (napr. 

hluk, nedostato�né osvetlenie, mikroklimatické podmienky). Tieto podmienky 

môžu na �loveka pôsobi� rušivo alebo dokonca ohrozujúco. 

3. Sociálne psychologické podmienky vyplývajúce z interakcie �udí (napr. �innosti 

spojené so zvýšenou sociálnou alebo hmotnou zodpovednos�ou, práca 

v izolovaných podmienkach, alebo naopak v neustálom kontakte s �u	mi). 

 Stranks (2005) rozde�uje stresory v pracovnom prostredí pod�a toho, �i môžu alebo 

nemôžu by� zmenené na: 

1. Stresory, ktoré môžu by� zmenené alebo odstránené s minimálnym úsilím – 

nedostato�né osvetlenie alebo vetranie, nadmerný hluk, nevhodné ochranné 

pomôcky. 

2. Stresory, ktoré sa dajú �ažko zmeni� alebo odstráni� – zlé pracovné vz�ahy, 

finan�né problémy, závažné technické poruchy, problém oddeli� pracovnú �innos�

od osobných záležitostí. 

3. Stresory, ktoré nemožno zmeni� – nevylie�ite�ná choroba, telesné postihnutie. 

�alším spôsobom ako je možné deli� stresory je na základe ich zdroja. Zdroje stresu 

sa zna�ne líšia od �loveka ku �loveku. Stranks (2005) vymedzuje aspo� niektoré základné: 

• na úlohu sa viažuce faktory –  pracovné úlohy mimo mentálnu kapacitu daného 

jedinca, informa�né pre�aženie, nuda; 

• medzi�udské faktory – dennodenné interakcie s �u	mi, zneužívanie a sexuálne 

ob�ažovanie; 

• rola nejednozna�nosti – zamestnanec nemá jasnú predstavu o tom, �o sa od neho 

o�akáva; 

• rola konfliktu – kladenie protichodných požiadaviek na zamestnancov; 

• osobné ohrozenie – skuto�né ohrozenie bezpe�nosti zamestnanca, strach 

z prebyto�nosti a prepúš�ania; 

• environmentálne faktory – hluk, príliš vysoká alebo príliš nízka teplota, nevhodné 

osvetlenie, špinavé pracovisko, nedostato�ný pracovný priestor. 
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Murphy (1995) popísal pä� kategórií pracovného stresu: 

1. Faktory jedine�né pre prácu – nízka alebo vysoká pracovná zá�až, pracovné 

tempo, miera autonómie, pracovná doba, fyzikálne podmienky na pracovisku, 

izolácia na pracovisku. 

2. Rola v organizácii – rola konfliktu, rola nejednozna�nosti, miera zodpovednosti na 

pracovisku. 

3. Kariérny rozvoj – nedostato�ná alebo nadbyto�ná kvalifikácia, istota zamestnania, 

možnosti kariérneho rozvoja, celková pracovná spokojnos�. 

4. Medzi�udské vz�ahy na pracovisku – vz�ahy s nadriadenými, spolupracovníkmi 

alebo podriadenými, hrozba násilia, sexuálneho ob�ažovania alebo diskriminácie. 

5. Organiza�ná štruktúra/klíma – ú�as� alebo neú�as� na rozhodovaní, štýl 

riadenia, komunika�né vzorce v organizácii. 

Na to, �i je zamestnanec v strese, môžu pod�a Stranksa (2005) upozorni� viaceré 

ukazovatele: zníženie výkonu medzi špecifickými skupinami, zmeškané termíny, 

nedostato�ná presnos�, nárast chorobnosti, agresívne správanie medzi zamestnancami, 

zvýšená podráždenos�, znížený záujem o prácu a nedostatok koncentrácie. Michalík (2015) 

dodáva ešte únavu, dlhodobo zlú náladu, uzavretos� pred okolím, problémy 

s rozhodovaním, konzumácia alkoholu alebo iných drog. Ak sú tieto príznaky dlhotrvajúce, 

hrozí riziko vzniku fyzických �i duševných ochorení. 

Z poh�adu zamestnávate�a môžeme evidova� dôsledky pracovného stresu 

u zamestnancov v zmysle zhoršenia ekonomických ukazovate�ov, ktoré vyplývajú 

predovšetkým zo znižovania pracovnej výkonnosti, nárastu absencií, pracovnej 

neschopnosti a fluktuácie (Michalík, 2015). 

 K predchádzaniu negatívnym následkom pracovného stresu je potrebná prevencia. Aj 

tu platí staré známe pravidlo – „prevencia je lepšia ako lie�ba“. Jedným zo spôsobov môže 

by� zameranie sa na osobné hodnotenie stresu samotnými zamestnancami, �o môže 

ukazova� na spolo�né prí�iny stresu, monitorova� úrovne stresu a ur�i� opatrenia, ktoré by 

boli potrebné na úrovni organizácie, aby sa zmiernil daný problém. Rovnako je dôležité 

zabezpe�i� dostato�nú informovanos�, robi� rôzne školenia pre manažment 

a zamestnancov, kurzy zvládania stresu a rozvoja zamestnancov a podnecova�

zamestnancov k tomu, aby hlásili a diskutovali stresujúce prvky svojej práce s manažérmi. 
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Predovšetkým si samotná organizácia musí prizna� existenciu stresu na pracovisku 

a skuto�nos�, že stres je spolo�ným rysom mnohých pracovných aktivít a úloh (Stranks, 

2005). Medzi základné preventívne opatrenia zara	uje Michalík (2015) nasledovné: 

• technické – zníženie hlu�nosti, zlepšenie osvetlenia, vybudovanie odpo�inkových 

zón, uplatnenie ergonomických požiadaviek pri rekonštrukcii pracovných miest; 

• personálne – výber vhodných kandidátov na príslušné pracovné miesta; 

• režimové – úprava pracovnej doby, zavedenie vhodného systému prestávok 

v práci, striedanie pracovníkov pri monotónnych �innostiach, striedanie rôznych 

typov pracovných úkonov, preventívne zdravotné prehliadky, individuálna 

starostlivos� o zamestnancov. 

�alej pôsobí pozitívne taktiež sociálna opora, vysoká vo�nos� v rozhodovaní a vysoká 

motivácia k práci. Na druhej strane, prevencia proti negatívnym dôsledkom pracovného 

stresu závisí aj od samotných zamestnancov, ich prístupu, schopnosti pracova� s �asom 

a �lenením vlastných �inností. 

V Tab. 4 uvádzame komplexnejší prístup k prevencii pracovného stresu 

prostredníctvom manažmentu pracovného stresu a psychosociálnych rizík pod�a metodiky 

HSE (Health and Safety Executive, 2009). 
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Tab. 4: Prevencia pod�a metodiky HSE (2009)

Pokia� ide o zvládanie pracovnej zá�aže, vo výskumoch sa objavuje jej súvislos�

s viacerými premennými. Jednou z nich je napríklad vek pracovníkov. Niektoré štúdie 

nazna�ujú, že mladší a starší pracovníci môžu reagova� na pracovný stres rôzne. Vo svojej 

štúdii zameranej na individuálne rozdiely vz�ahujúce sa k pracovnému stresu, autorky 

Vokiová & Bogdaniová (2007), dospeli k zisteniu, že pracovníci nad 50 rokov poci�ujú 

vä�šiu mieru stresu, zatia� �o pracovníci pod 30 rokov poci�ujú menšiu mieru stresu na 

podobných pracovných pozíciách. K porovnate�ným záverom dospel aj Paulík (2010a), 

ktorý konštatuje, že zo zvyšujúcim sa vekom sa pravdepodobne zvýraz�uje aj vnímavos�

k intenzite pracovných nárokov. 

Niektorí autori uvádzajú, že pri pracovnom strese nie je tak podstatný vek, ale skôr 

d�žka praxe. Pri pracovnom strese sa stretávame aj s problematikou d�žky praxe a jej 

vplyvu na zvládanie stresových situácií. K
ivohlavý (2001) sa na túto otázku pozerá 

z h�adiska zranite�nosti. Za zranite�nejších považuje tých �udí, ktorí s danou situáciou 

nemajú žiadne skúsenosti, v porovnaní s �u	mi, ktorí sa s podobnou situáciou už niekedy 

stretli a úspešne ju zvládli. Ak si toto tvrdenie premietneme na d�žku praxe, môžeme 

predpoklada�, že pracovný stres dokážu lepšie zvláda� �udia, ktorí majú dlhšiu prax, a tým 

aj viac skúseností. 
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4 ZÁ�AŽ A STRES V PROFESII PRÍSLUŠNÍKA VÄZENSKEJ 

SLUŽBY 

4.1 Základná štruktúra V�ze�ské služby �eské republiky 

 V�ze�ská služba �eské republiky (VS �R) je zriadená pod�a zákona �. 555/1992 Sb., 

o V�ze�ské služb� a justi�ní stráži �eskej republiky, v znení neskorších predpisov a je 

podriadená Ministerstvu spravedlnosti �R (MS �R), ktoré je ústredným orgánom štátnej 

správy pre väzenstvo a plní vo vz�ahu k väzenstvu funkciu zria	ovate�a. „VS 
R zais�uje 

výkon väzby, výkon trestu od�atia slobody a v rozsahu stanovenom zákonom ochranu 

poriadku a bezpe�nosti pri výkone súdnictva a správe súdov a pri �innostiach štátnych 

zastupite�stiev a MS 
R“ (Soch�rek, 2007a, s. 20). VS �R sa �lení na (Soch�rek, 2007a, s. 

20): 

• väzenskú stráž – stráži, prevádza a eskortuje osoby vo výkone väzby a vo výkone 

trestu od�atia slobody, stráži väzobné väznice, väznice a väznice pre miestny 

výkon trestu a pri tejto �innosti a v uvedených miestach zabezpe�uje stanovený 

poriadok a káze�; 

• justi�nú stráž – zais�uje poriadok a bezpe�nos� v budovách súdov a štátnych 

zastupite�stiev a v iných miestach �innosti súdov a MS �R v rozsahu stanovenom 

zákonom zais�uje bezpe�nos� výkonu právomocí súdov a štátnych zastupite�stiev; 

• správnu službu – rozhoduje v správnom konaní pod�a všeobecne platných 

právnych predpisov a zabezpe�uje organiza�nú, ekonomickú, výchovnú a 	alšiu 

odbornú �innos�. 

VS �R riadi prostredníctvom generálneho riadite�a minister spravodlivosti. V �ele 

jednotlivých organiza�ných jednotiek stoja riaditelia, ktorých ustanovuje alebo menuje 

a odvoláva generálny riadite�. 

VS �R sa �lení na tieto organiza�né jednotky (Soch�rek, 2007b): 

Generálne riadite�stvo – odborný orgán pre riadenie a kontrolu VS �R a pre plnenie úloh 

v oblasti štátnej správy väzenstva. 

Väzobné väznice – zabezpe�ujú, aby väzba plnila zákonom stanovený ú�el a bola 

vykonávaná v súlade so zákonom �. 293/1993 Sb., o výkone väzby, v znení neskorších 

predpisov. 
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Väznice – zabezpe�ujú, aby trest od�atia slobody plnil svoj ú�el a bol vykonávaný 

v súlade so zákonom �. 169/1999 Sb., o výkone trestu od�atia slobody, v znení neskorších 

predpisov. Väznice plnia tiež 	alšie úlohy, ktoré im v súvislosti s výkonom trestu od�atia 

slobody ukladajú platné právne a vnútorné predpisy.

Akademie VS �R (v minulosti Institut vzd�lávání VS �R) – rezortné vzdelávacie 

zariadenie, ktoré zabezpe�uje, aby príslušníci a ob�iansky zamestnanci VS �R boli 

náležite vycvi�ení a vyškolení pre výkon služby alebo práce a zvyšovala sa ich odborná 

úrove�. Za týmto ú�elom vytvára potrebné podmienky pre sústavné prehlbovanie odbornej 

úrovne zamestnancov, organizuje a zabezpe�uje najmä základnú profesijnú prípravu, 

špecializa�né kurzy a 	alšie formy odborného vzdelávania v Programe celoživotného 

vzdelávania. 

Stredné odborné u�ilisko (Škola pre osoby vo výkone väzby alebo vo výkone trestu 

od�atia slobody) – zaoberá sa vzdelávaním obvinených a odsúdených v rozsahu stredného 

odborného u�iliska. 

Zotavovacie zariadenia VS �R – rehabilita�né a rekrea�né zariadenia, ktoré poskytujú 

ubytovacie a stravovacie služby prednostne pre preventívnu rehabilitáciu, akcie služobného 

a pracovného charakteru a rekrea�né služby pre príslušníkov a ob�ianskych pracovníkov 

VS �R a pracovníkov MS �R. 

4.2 Proces prijímania príslušníkov do V�ze�ské služby �eské republiky 

 Aby sa uchádza� mohol sta� príslušníkom VS �R, musí pod�a zákona �. 361/2003 

Sb., o služobnom pomere príslušníkov bezpe�nostných zborov, sp��a� nasledujúce 

podmienky (VS�R, 2013): 

- ob�ianstvo �eskej republiky; 

- vek nad 18 rokov; 

- bezúhonnos�; 

- stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou, stredoškolské vzdelanie s výu�ným 

listom; 

- zdravotná, osobnostná a fyzické spôsobilos� k výkonu služby; 

- nie je �lenom politickej strany alebo politického hnutia; 

- nevykonáva živnostenskú alebo inú zárobkovú �innos� a nie je �lenom riadiacich 

alebo kontrolných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikate�skú 

�innos�. 
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Bezúhonnos� sa preukazuje opisom z evidencie Registra trestov, ktorý zais�uje VS 

�R. 

Fyzická, zdravotná a osobnostná spôsobilos� sa preukazuje v priebehu prijímacieho 

konania, ktorého sú�as�ou je aj vyšetrenie zamerané na zistenie prítomnosti omamných 

a psychotropných látok. 

Fyzická spôsobilos� sa preukazuje testami telesnej zdatnosti: �lnkový beh 4 x 10 m, 

celomotorický test (po dobu 2 minút opakovane stoj spätný – drep – �ah na bruchu – drep – 

stoj spätný), k�uk – vzpor ležmo (opakovane) – hodnotí sa po�et správne prevedených 

cvikov bez prerušenia, beh na 1000 m  na �as. 

Zdravotná spôsobilos� je posudzovaná lekárom VS �R, kedy lekár na základe 

komplexnej zdravotnej prehliadky posúdi zdravotnú spôsobilos� k výkonu služby. Prísne 

zdravotné kritériá sú prevenciou pred prípadným poškodením zdravia v dôsledku 

náro�ných podmienok služby. 

Osobnostná spôsobilos� sa preveruje psychologickým vyšetrením, ktoré je zamerané 

na zis�ovanie osobnostných predpokladov potrebných pre výkon služby na služobnom 

mieste strážny alebo dozorca. Uchádza�i absolvujú približne 4hodinové vyšetrenie, 

v priebehu ktorého vyp��ajú osobnostné dotazníky, podrobujú sa testom a zú�astnia sa 

rozhovoru s psychológom. Výsledkom vyšetrenia je komplexné posúdenie vhodnosti 

uchádza�a pre výkon služby. Psychologické vyšetrenie môžu robi� výlu�ne akreditovaný 

psychológovia. Ak uchádza� nesplní kritériá nevyhnutné pre prijatie, 	alšie psychologické 

vyšetrenie môže podstúpi� najskôr za 2 roky. 

Prijímacie konanie sa zaháji za predpokladu vo�ného služobného miesta 

s uchádza�om, ktorý sp��a vyššie uvedené podmienky, doru�í písomnú žiados� o prijatie, 

životopis a podpíše súhlas so zhromaž	ovaním osobných údajov po dobu prijímacieho 

konania. Uchádza� je pozvaný k informatívnemu pohovoru, pri ktorom je oboznámený 

s textom služobného s�ubu, predpokladaným d�om vzniku služobného pomeru, druhom 

služobného pomeru a dobou jeho trvania, služobným zaradením, miestom služobného 

pôsobiska, dobou služby, výškou služobného príjmu a výplatným termínom, d�žkou 

dovolenky, podmienkami výkonu služby a podmienkami skon�enia služobného pomeru. 

Prijímacie konanie trvá zvy�ajne 2 mesiace. 

Po splnení vyššie uvedených podmienok sa uchádza� stáva príslušníkom VS �R. 

Služobný pomer je u novoprijatých príslušníkov uzatváraný na dobu ur�itú v d�žke trvania 
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3 roky. Po uplynutí tejto doby a úspešnom vykonaní služobnej skúšky sa príslušník zaradí 

do služobného pomeru na dobu neur�itú. 

 Novo prijatí príslušníci musia po prijatí absolvova� základnú odbornú prípravu, 

ktorú zabezpe�uje Akademie VS �R, s pôsobiskom v Stráži pod Ralskem. Jej cie�om má 

by� splnenie základných požiadaviek a kvalifika�ných predpokladov pre výkon zastávanej 

funkcie. Výu�ba je realizovaná prednáškovou a výcvikovou formou a trvá bežne 12 

týžd�ov. Ukon�enie prebieha formou závere�nej klasifikácie z jednotlivých predmetov 

a vykonaním komplexnej závere�nej skúšky, na základe ktorej absolvent získa 

vysved�enie a osved�enie (VS�R, 2012). 

4.3 Nároky a nápl� práce u vybraných skupín príslušníkov V�ze�ské 

služby �eské republiky 

 V tejto kapitole sa podrobnejšie zameriame na nápl� práce skupín pracovníkov, ktorý 

sa zú�astnili výskumného šetrenia k našej práci, teda na dozornú službu, strážnu službu 

a eskortnú službu (VS�R): 

Dozorná služba 

 Jedná sa o uniformovanú, ale pri výkone služby neozbrojenú zložku oddelenia 

väzenskej a justi�nej stráže. Za ú�elom zabránenia alebo odvrátenia útoku proti svojej 

osobe alebo zabránenia násilia medzi samotnými väz�ami môžu príslušníci dozornej 

služby využíva� znalosti aktívnej sebaobrany, s cie�om minimalizova� používanie iných 

donucovacích prostriedkov. Dôraz je kladený najmä na fyzickú a psychickú vybavenos�

týchto príslušníkov. Z toho dôvodu sú dozorcovia odborne školení, najmä v ovládaní 

špeciálnych techník a komunika�ných schopností. Vhodná komunikácia s väznenými 

osobami je dôležitým predpokladom pre zabránenie vzniku prípadných mimoriadnych 

udalostí. 

Dozorná služba zabezpe�uje dodržiavanie správneho chodu vo väznici, pri�om sa 

podie�a aj na zabezpe�ení vnútornej bezpe�nosti v objektoch VS. Okrem dozornej služby 

sa na zaistení vnútornej bezpe�nosti väzníc podie�ajú aj všetci ostatní zamestnanci VS. 

Úlohou dozornej služby je zaisti�, aby obvinení a odsúdení dodržiavali stanovený poriadok 

a káze� a v�as odha�ova� a predchádza� prípadnému násiliu medzi väz�ami. Plnenie 

týchto úloh vyžaduje od všetkých dozorcov rozhodnos�, vysokú bdelos� a iniciatívu. 
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Dozorná služba plní úlohy pri �innostiach vyplývajúcich z vnútorného poriadku väzníc 

(napr. po�etné overovanie stavu väz�ov, výdaj stravy, vo�no�asové aktivity apod.), vrátane 

	alších, akými sú napr. prevádzanie väznených osôb k lekárovi, k orgánom �inným 

v trestnom riadení, organiza�né zaistenie návštev, vychádzok a nákupov. Okrem toho sa 

príslušníci dozornej služby spolupodie�ajú na príjme obvinených do výkonu väzby a na 

plnení programu zachádzania s odsúdenými. Pre plnenie stanovených úloh v oblasti 

zais�ovania bezpe�nosti väzníc je dôležitým prvkom spolupráca dozornej služby 

predovšetkým s vychovávate�mi, vrchnými dozorcami a špecialistami.  

Strážna služba 

 Jej úlohou je stráženie väznených osôb a väzníc a zais�ovanie stanoveného poriadku 

a kázne. Služba je vykonávaná na vonkajších aj vnútorných strážnych stanoviskách. 

Strážna služba zais�uje nepretržitý výkon služby po�as celého d�a, v niektorých prípadoch 

mierne odlišným spôsobom v dennej a no�nej dobe. V dennej dobe zabezpe�uje 

prevádzanie (k orgánom �inným v trestnom riadení, na vychádzky, zdravotnícke 

stredisko), okrem prípadov zais�ovaných príslušníkmi dozornej služby. K 	alším 

�innostiam strážnej služby patrí napr. stráženie a sprevádzanie vozidiel a osôb a stráženie 

obvodu väznice z vonkajšej strany. Naj�astejšie sa stretávame s tromi typmi strážení: 

1) Pri strážení obvodu väznice sú na príslušníka kladené nároky súvisiace najmä 

s jednotvárnou �innos�ou, pri ktorej môže ma� problém so sústavným udržiavaním 

pozornosti. Prítomnos� príslušníkov na tomto stanovisku má výrazne preventívny 

ú�inok pri prípadných myšlienkach väz�ov na útek. 

2) Najfrekventovanejším miestom väznice sú stanoviská stráženia vstupu a vjazdu do 

objektov, z toho dôvodu tu existuje reálne nebezpe�enstvo vzniku mimoriadnych 

udalostí. Toto stanovisko si vyžaduje najlepších a najskúsenejších príslušníkov, 

pretože výkon služby na tomto stanovisku je mimoriadne náro�ný.  

3) Stráženie strážnou a zásahovou hliadkou – úlohou príslušníkov je formou 

pravidelnej pochôdzky kontrolova� objekt, pri�om sa sústredia najmä na slabé 

a nebezpe�né miesta. Sú obzvláš� dôležitou zložkou v prípade vyskytnutia sa 

mimoriadnych udalostí, napr. v prípade napadnutia zamestnanca �i úteku alebo 

pokusu o útek. Výkon služby na tomto stanovisku si okrem fyzickej pripravenosti 

vyžaduje aj dobrú psychickú pripravenos� príslušníkov.  



�

���
�

Výzbroj a výstroj príslušníkov strážnej služby závisí od typu väznice a druhu 

stanoviska, na ktorom príslušník pracuje. Vo všeobecnosti platí zásada, že �ím vyšší je 

stupe� zabezpe�enia väznice, tým ú�innejší typ zbrane sa používa. 

Eskortná služba 

Ide o uniformovanú a ozbrojenú sú�as� oddelenia väzenskej a justi�nej stráže. 

Zabezpe�uje všetky druhy eskort, napr. k umiestneniu a premiestneniu, k súdom, do 

zdravotníckych zariadení, ostatných väzníc, na vonkajšie pracoviská apod. Príslušníci 

eskorty vykonávajú rizikovú �innos� vzh�adom k tomu, že väznené osoby sú prevádzané 

mimo strážené objekty a na miesta, kde je �asto ve�ký pohyb nezú�astnených osôb.  

Špeciálne (bezpe�nostné) eskorty majú zásadný význam pri udalostiach súvisiacich 

s bezpe�nostnou situáciou a sú dôležité pri zvýšenej závažnosti trestnej �innosti, napr. 

organizovaný zlo�in. Do týchto eskort sú nasadení najskúsenejší príslušníci väzenskej 

stráže, ktorí sú vycvi�ení a vyškolení špeciálne pre tento ú�el, pri�om používajú špeciálnu 

výstroj a výzbroj.  

Pod�a spôsobu prevádzania rozlišujeme eskorty motorovými vozidlami, pešie eskorty 

a letecké eskorty. Pri eskortovaní väznených osôb sú príslušníci z bezpe�nostných dôvodov 

oprávnení použi� donucovacie prostriedky (putá a putá s opaskom, prevádzacie retiazky). 

4.4 Špecifiká pracovného prostredia vo väzení 

Vystavenie ur�itým formám stresorov v pracovnom prostredí závisí od konkrétneho 

zamestnania daného �loveka a pracovnej pozície, ktorú v práci zastáva. Pracovné 

prostredie väzníc je nato�ko odlišné, že so sebou prináša výskyt špecifických stresorov, 

s ktorými sa pracovník v bežnom pracovnom prostredí nestretáva. 

Škopec (1996) charakterizuje profesiu príslušníka VS ako „exponovanú profesiu 

v tom zmysle, že je pri nej nutná zna�ná aktivizácia vyšších nervových funkcií a táto 

aktivizácia potom vyžaduje neustálu sebakontrolu, koncentráciu pozornosti a ostražitosti, 

schopnos� rýchleho rozhodovania, pružnos� a rýchlos� myslenia, schopnos� riešenia 

problémových situácií a konfliktov, odolnos� vo�i rôznym frustrujúcim podmienkam 

a okolnostiam.“

 Významným problémom vo väzenskom prostredí je hrozba násilia a agresie. Vo 

väzení, rovnako ako v bežnom živote, sa vyskytujú všetky formy agresie. Soch�rek 

(2007c) upozor�uje na fakt, že okrem základného delenia agresie na fyzickú, verbálnu 
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a nepriamu, je nutné vo väzenskom prostredí rozdeli� agresiu aj pod�a objektu agresie na: 

agresiu väz�a vo�i zamestnancovi, agresiu medzi väz�ami navzájom, agresiu zamestnanca 

vo�i väz�ovi, agresiu medzi zamestnancami a šikanu. Dôvodom relatívne �astého výskytu 

agresívneho správania vo väzenskom prostredí môže by� zna�né nakumulovanie 

problémových osobností; sústredenie vä�šieho po�tu osôb v malom priestore; dlhodobý 

pobyt s �u	mi, ktorých si nemôžeme vybra�; vnútorná preorganizovanos� života vo 

väzniciach a v neposlednom rade strata súkromia a intimity. 

Finn (2000) rozde�uje zdroje stresu vo väzenskom prostredí do troch kategórií: 

1) Zdroje stresu na úrovni organizácie: 

a) Nedostatok zamestnancov –  v dôsledku neatraktívneho finan�ného ohodnotenia 

alebo vysokej fluktuácie. Tento nedostatok môže vies� k pre�aženosti stávajúcich 

zamestnancov, na ktorých je kladené ve�ké množstvo úloh alebo k obavám, že ak 

by nastala vzbura, zamestnanci by ju neboli schopní potla�i�. 

b) Nad�asy – pracovníci pracujú aj nad rámec dohodnutej pracovnej doby najmä kvôli 

obavám z dôsledkov, ktoré by odmietnutie nad�asov mohlo zo sebou prinies�. 

c) Práca na zmeny – môže ma� negatívny dopad na rodinný život v dôsledku vyššej 

únavy a podráždenosti pracovníkov. 

d) Požiadavky nadriadených – pre�ažovanie pracovníkov kvôli nadmerným 

požiadavkám, ktoré sú na nich kladené. 

2) Zdroje stresu súvisiace s prácou: 

a) Hrozba násilia väz�ov – jeden z naj�astejších stresorov pri práci vo väzení. 

b) Násilie väz�ov – skuto�né násilie, vrátane napadnutia, nepokojov, násilia medzi 

väz�ami navzájom, samovraždy väz�ov. 

c) Požiadavky väz�ov a manipulácia – žiadosti o cigarety alebo jedlo navyše. 

d) Problémy s kolegami – frustrácia, sexuálne ob�ažovanie. 

3) Zdroje stresu mimo systém: 

a) Zlá verejná mienka – negatívne vykres�ovanie pracovníkov v médiách. 

b) Nízke platové ohodnotenie – jeden z naj�astejších zdrojov stresu. 

Broughová & Biggsová (2010) dopl�ujú 	alšie stresory objavujúce sa pri práci 

príslušníkov VS: obmedzené možnosti kariérneho postupu, chýbajúce alebo chybné 

vybavenie, byrokracia a príliš ve�ké množstvo administratívnej práce. 
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�alším stresorom, ktorému musia príslušníci VS pod�a Soch�rka (2007c) �eli� je 

samovražedné správanie väz�ov, ktoré v podmienkach väzenia nie je vä�šinou 

patologické, ale ide skôr o ú�elové správanie väz�ov. Vo všeobecnosti býva motiváciou 

samovražedného správania väz�ov zá�ažová situácia uväznenia, vý�itky svedomia, 

manipulácia s personálom, citové vydieranie rodiny alebo môže ís� o teatrálne gesto 

snažiace sa vyvola� �útos�. Rovnako nie je v podmienkach väzenia výnimo�né ani 

sebapoškodzovanie väz�ov naj�astejšie formou porezania zápästia, preh�taním cudzích 

predmetov, intoxikáciou liekmi alebo chemikáliami. Motiváciou sebapoškodzovania je 

zvä�ša odstránenie vnútornej psychickej tenzie, únik do choroby, nátlak na personál alebo 

vo�i osobám mimo väzenia. 

Tak ako v každom zamestnaní, aj vo väzenstve sa stretávame s problémom šikany na 

pracovisku. Na problém šikany vo väzenstve upozor�uje napríklad Woodcraftová (2002), 

ktorá uvádza jej najbežnejšie formy v tomto pracovnom prostredí: 

- krik a agresívne správanie vo�i ostatným �lenom personálu alebo zosmieš�ovanie, 

�asto priamo pred ostatnými kolegami; 

- vystavovanie �lenov personálu prehnanej kontrole a sledovaniu všetkého �o robia; 

- opakované znižovanie autority; 

- odobranie právomocí a degradovanie služby k vykonávaniu podradných 

a ponižujúcich prác; 

- zadávanie nereálnych úloh; 

- ignorovanie alebo vylú�enie osôb zo stretnutí skupiny alebo týmu, z diskusie alebo 

rozhodovania; 

- odmietanie oprávnených žiadostí o uvo�nenie, dovolenku alebo študijné vo�no. 

Škopec (1996) považuje za naj�astejšie rizikové faktory vzniku stresu u príslušníkov 

VS nasledovné: prácu v izolovaných a atypických podmienkach, �innosti spojené zo 

zvýšenou zodpovednos�ou (správne a zav�asu realizova� úlohy), deficitom �asu (rýchlo 

rieši� problém) a tlakom ohrozenia (ohrozenie vlastného života a bezpe�nosti, prípadne 

druhých osôb). Zvýšená zá�až môže by� u príslušníkov poci�ovaná aj pri prispôsobovaní 

sa tomuto špecifickému pracovnému prostrediu (práca s delikventami, vojenský štýl 

práce). Stresujúco je vnímaná aj konfliktogénnos� interpersonálnych vz�ahov medzi 

väz�ami a väzenským personálom. 

Schaufeli & Peetersová (2000) zhrnuli vo svojej preh�adovej štúdii naj�astejšie zdroje 

stresu, s ktorými sa príslušník VS pri svojej práci stretáva: pracovná pre�aženos�, 

nedostatok autonómie, nedostato�né znalosti a schopnosti potrebné na vykonávanie svojej 
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práce, nedostatok rozmanitosti (jednotvárna a rutinná �innos�), problémy role na 

pracovisku (rola nejasnosti, vyplývajúca z nedostatku informácií potrebných pre dobré 

vykonávanie svojej práce a rola konfliktu súvisiaca s plnením protichodných požiadaviek), 

náro�né sociálne kontakty (s väz�ami, kolegami a nadriadenými), neistota (obava zo straty 

práce a neistota kariérneho postupu), zdravotné a bezpe�nostné riziká vyplývajúce najmä 

z hrozby násilia, neadekvátne finan�né ohodnotenie a slabý sociálny status. 

Sektor väzenstva sa vyzna�uje vysokou expozíciou psychosociálnych rizík 

a u pracovníkov hrozí vysoké riziko vzniku zdravotných problémov súvisiacich so stresom. 

U príslušníkov VS sa vyskytuje vyššia prevalencia úzkosti, hypertenzie, 

psychosomatických porúch a behaviorálnych reakcií (napr. zneužívanie alkoholu) 

v porovnaní s mnohými inými profesiami. U tejto skupiny pracovníkov sa �asto objavujú 

so stresom spojené reakcie, ako zvýšená absencia v práci, fluktuácia a psychické poruchy 

(Ghaddar, Mateo & Sanchez, 2008).  
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5 ŠPECIFIKÁ ZVLÁDANIA STRESU A ZÁ�AŽE U PRÍSLUŠNÍKOV 

VÄZENSKEJ SLUŽBY 

5.1 Výskumný problém a cie�

Problematika stresu a zá�aže je v centre pozornosti rôznych výskumníkov dlhé 

desa�ro�ia. Z tohto dôvodu bola skúmaná už v rôznych súvislostiach a u rôznych skupín 

�udí. V našej práci sme sa sústredili na preskúmanie tohto konceptu u skupiny príslušníkov 

VS. Väzenské prostredie je ve�mi špecifické a pracovníci, ktorí v �om pracujú sa 

stretávajú s takými situáciami, ktoré sa v živote bežného zamestnanca nevyskytujú. Práca 

v tomto prostredí zo sebou prináša zvýšené nároky na pracovníkov, a preto by mali by�

príslušníci VS lepšie pripravení na zvládanie zá�aže. 

Cie�om práce je zmapova�, aké sú špecifiká v zvládaní stresu u príslušníkov VS. 

Snažíme sa zisti�, aké stratégie zvládania stresu príslušníci VS používajú pri vyrovnávaní 

sa so zá�ažovými situáciami a aké role vyplývajúce z pracovného stresu sú pre nich 

za�ažujúce. Zárove� sa snažíme zmapova�, aké sú pre nich najvýznamnejšie zdroje stresu 

vo väzenskom prostredí. �alej sa snažíme preskúma�, �i u príslušníkov VS existuje rozdiel 

v miere poci�ovaného stresu pri porovnaní sú�asnosti s minulos�ou. Taktiež sme sa 

zaujímali o to, aké opatrenia by príslušníci VS navrhli, aby bola pre nich práca menej 

stresujúca. Následne sme sa snažili zisti�, �i sa stratégie zvládania stresu príslušníkov VS 

líšia od bežnej populácie a podrobnejšie preskúma� otázky, �i premenné ako vek, d�žka 

praxe, prípadne iné, majú vplyv na vo�bu stratégií zvládania stresu a jednotlivé dimenzie 

miery pracovného stresu.  

5.2 Výskumné otázky a hypotézy 

 Na základe preštudovania odbornej literatúry k tejto problematike a jej teoretického 

vymedzenia v prvej �asti práce, sme v súlade s cie�mi našej práce sformulovali nasledujúce 

výskumné otázky a hypotézy. 

Výskumné otázky: 

VO1: Aké stratégie zvládania stresu príslušníci VS naj�astejšie používajú?

VO2: Aké dimenzie pracovného stresu sú pre príslušníkov VS najviac stresujúce?

VO3: Aké sú najvýznamnejšie zdroje stresu vo väznici?  
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VO4: Aké opatrenia by mali by� navrhnuté, aby boli novo prijatí príslušníci lepšie 

pripravení na zvládanie psychickej zá�aže vo väznici?

VO5: Aké opatrenia by mali by� navrhnuté, aby bola pre príslušníkov VS ich práca menej 

stresujúca? 

Hypotézy: 

1) HA1: Existuje rozdiel v miere stresu na pracovisku pri porovnaní sú�asnosti 

a minulosti.

H01: Neexistuje rozdiel v miere stresu na pracovisku pri porovnaní sú�asnosti 

a minulosti.

2) HA2: Existuje vz�ah medzi vekom respondentov a stratégiami zvládania stresu.

H02: Neexistuje vz�ah medzi vekom respondentov a stratégiami zvládania stresu.

3) HA3: Existuje vz�ah medzi vekom respondentov a jednotlivými dimenziami pracovného 

stresu.

H03: Neexistuje vz�ah medzi vekom respondentov a jednotlivými dimenziami 

pracovného stresu.

4) HA4: Existuje vz�ah medzi d	žkou praxe respondentov a stratégiami zvládania stresu.

H04: Neexistuje vz�ah medzi d	žkou praxe respondentov a stratégiami zvládania stresu.

5) HA5: Existuje vz�ah medzi d	žkou praxe respondentov a jednotlivými dimenziami 

pracovného stresu.

H05: Neexistuje vz�ah medzi d	žkou praxe respondentov a jednotlivými dimenziami 

pracovného stresu. 

6) HA6a: Existuje rozdiel medzi výsledkami POZ u respondentov a u bežnej populácie.

H06a: Neexistuje rozdiel medzi výsledkami POZ u respondentov a u bežnej populácie.

HA6b: Existuje rozdiel medzi výsledkami NEG u respondentov a u bežnej populácie.

H06b: Neexistuje rozdiel medzi výsledkami NEG u respondentov a u bežnej populácie.

5.3 Metódy 

Testová batéria (Príloha 1, Príloha 2) bola zložená z troch dotazníkov: Stratégie 

zvládania stresu (SVF 78) autorov Janke a Erdmannová, Inventórium zamestnaneckého 

stresu (OSI-R) od Osipowa a dotazníka vlastnej konštrukcie. 

Pre zis�ovanie stratégií zvládania stresu u príslušníkov VS sme využili štandardizovaný 

dotazník Stratégie zvládania stresu SVF 78 (Janke, Erdmannová, 2003). Je to 
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viacdimenzionálny sebaposudzovací inventár, ktorý zachytáva individuálne tendencie 

rôznych spôsobov reagovania na stres v zá�ažových situáciách. Dotazník sa delí na 13 

subtestov: 

1. Podhodnotenie – tendencia podhodnocova� vlastné reakcie v porovnaní s inými 

osobami alebo ich hodnoti� priaznivejšie. 

2. Odmietanie viny – chýba vlastná zodpovednos� na zá�až, vyzna�uje sa 

defenzívnou stratégiou. 

3. Odklon – odvrátenie zá�aže a tendencia navodi� psychické stavy, ktoré zmier�ujú 

stres. 

4. Náhradné uspokojenie – tendencia ku konaniu zameranému na kladné city, ktoré 

nie sú kompatibilné so stresom a vz�ahujú sa k sebaposilneniu vonkajšími 

odmenami, napr. zjes� nie�o dobré, prípadne si nie�o kúpi�. 

5. Kontrola situácie – tendencia získa� kontrolu nad zá�ažovými situáciami tvorená 

tromi komponentmi: analýza aktuálnej situácie a jej vzniku, plánovanie opatrení ku 

zlepšeniu situácie a aktívny zásah do situácie. 

6. Kontrola reakcií – tendencia kontrolova� vlastné reakcie pri zá�aži zachytávajúca 

dva aspekty: nedovoli�, aby prišlo k vzrušeniu a schopnos� už vzniknutému 

vzrušeniu �eli�. 

7. Pozitívna sebainštrukcia – do akej miery má jedinec sklon prisudzova�

kompetenciu sebe a dodáva� si odvahu v zá�ažových situáciách. 

8. Potreba sociálnej opory – tendencia jedinca, ktorý sa snaží pri strese nadviaza�

kontakt s druhými, aby získal podporu pri riešení problému. 

9. Vyhýbanie sa – tendencia vyhnú� sa zá�aži, zah��a snahu zamedzi� 	alšej 

konfrontácii s podobnou situáciou. 

10. Úniková tendencia – indikuje rezigna�nú tendenciu vyviaznu� zo zá�ažovej 

situácie. Ide o výrazne maladaptívny spôsob spracovania. 

11. Perseverácia – indikuje neschopnos� sa myšlienkovo odpúta� od prežívanej 

zá�aže. Neustále sa vnucujú negatívne predstavy a myšlienky o zá�ažovej situácii 

a dlhodobo zaberajú kapacitu myslenia jedinca. Tým sa predlžuje zá�ažová situácia 

a s �ou spojené rozrušenie, pri�om sa zhoršuje obnovenie po�iato�ného stavu. 

12. Rezignácia – subjektívny nedostatok možností zvláda� zá�ažové situácie. Pocity 

bezmocnosti a beznádeje vo vz�ahu k danej zá�ažovej situácii a k vlastným 

možnostiam ju zvládnu�, �o vedie ku vzdaniu snahy o zdolanie situácie. 
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13. Sebaobvi�ovanie – vyjadruje sklon ku sk�ú�enosti a prisudzovaniu chýb 

vlastnému správaniu v súvislosti so zá�ažou. 

Vyhodnotenie dotazníka prebieha aj na úrovni sekundárnych hodnôt, kedy u každého 

respondenta zis�ujeme pozitívne a negatívne stratégie. 

Pozitívne stratégie (POZ) – zah��ajú prvých sedem subtestov a delia sa na tri 

kategórie: 

1. Stratégie prehodnotenia a stratégie devalvácie (POZ1) – charakterizuje ich snaha 

prehodnoti� a znižova� závažnos� stresoru. Zara	ujú sa sem subtesty 

Podhodnotenie a Odmietanie viny. 

2. Stratégie odklonu (POZ2) – subtesty spája tendencia k správaniu orientovanému na 

odklon od stresujúcich situácií a/alebo na príklon k alternatívnym situáciám. Patria 

sem subtesty Odklon a Náhradné uspokojenie. 

3. Stratégie kontroly (POZ3) – subtestom v tejto oblasti je spolo�ná konštruktívna 

snaha po zvládaní a kontrole. Tieto stratégie sú reprezentované subtestmi Kontrola 

situácie, Kontrola reakcií a Pozitívna sebainštukcia. 

Negatívne stratégie (NEG) – zah��ajú subtesty Úniková tendencia, Perseverácia, 

Rezignácia a Sebaobvi�ovanie. Tieto subtesty spájajú tendencie k nasadeniu 

nepriaznivých, skôr stres zosil�ujúcich spôsobov spracovania. 

Subtesty Potreba sociálnej opory a Vyhýbanie sa patria k zriedka sa vyskytujúcim 

stratégiám. 

Dotazník tvorí 78 položiek (pre každý subtest 6), ktoré má respondent ohodnoti�, 

pod�a spôsobu reagovania v situáciách kedy je rozrušený, na Likertovej škále od 0 do 4 (0 

– vôbec nie, 1 – skôr nie, 2 – možno, 3 – pravdepodobne, 4 – ve�mi pravdepodobne). 

Takmer u všetkých subtestov a subtestových oblastí boli zistené hodnoty vnútornej 

konzistencie a reliabilita zis�ovaná metódou split-half vyššie než 0,80, niekde dokonca 

0,90. Len u subtestov Odklon a Kontrola situácie sú hodnoty o nie�o nižšie (Janke, 

Erdmannová, 2003).  

Dotazník Inventórium zamestnaneckého stresu OSI-R (Bernard, 2009; Osipow, 

2010) je rozdelený do troch �astí: Dotazník rolí v zamestnaní (ORQ), Psychologické 

napätie (PSQ) a Zdroje zvládania (PRQ). Pre ú�ely našej práce sme pracovali len s jeho 

prvou �as�ou. Dotazník rolí v zamestnaní (ORQ) pozostáva zo šiestich dimenzií: 
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1. Rola pre�aženia (RO) – meria mieru, do akej požiadavky na prácu prekra�ujú 

zdroje (osobné a zdroje pracovného miesta) a mieru, do akej jednotlivec zvláda 

pracovné za�aženie. 

2. Rola nedostato�nosti (RI) – meria mieru do akej školenie, vzdelanie, zru�nosti 

a schopnosti jednotlivca zodpovedajú požiadavkám daného pracovného miesta. 

3. Rola nejasnosti (RA) – meria mieru, do akej sú jednotlivcovi jasné priority, 

o�akávania a hodnotiace kritéria. 

4. Rola hranice (RB) – meria mieru, do akej jednotlivec prežíva konfliktné 

požiadavky role a lojalitu v pracovnom prostredí. 

5. Zodpovednos� (R) – meria mieru, do akej jednotlivec má alebo poci�uje zna�nú 

zodpovednos� za výkon a záujmy ostatných v zamestnaní. 

6. Fyzické prostredie (PE) – meria mieru, do akej je jednotlivec vystavený vysokým 

hladinám toxínov v okolitom prostredí alebo extrémnym fyzickým podmienkam. 

Dotazník obsahuje 60 položiek (pre každú dimenziu 10). Respondent hodnotí svoje 

pocity na Likertovej škále od 1 do 5 (1 – zriedkakedy alebo nikdy, 2 – príležitostne, 3 –

�asto, 4 – obvykle, 5 – vä�šinou). 

Reliabilita bola zis�ovaná dvoma spôsobmi: metódou test-retest s hodnotami od 0,39 

do 0,74 a vnútornou konzistenciou s hodnotami od 0,70 do 0,93 (Cope, 2003). 

Vlastný dotazník pozostával z otázok zameraných na zistenie základných údajov 

o respondentoch – pohlavie, vek, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, d�žka praxe, pracovná 

pozícia miesto bývania. �alej obsahoval otázku zameranú na zmapovanie 

najvýznamnejších zdrojov stresu vo väzenskom prostredí. Úlohou respondenta bolo 

ozna�i� 5 pre nich najvýznamnejších stresorov na pracovisku. Respondenti mali na výber 

z 35 možností, ktoré zah��ali aj možnos� „iné“, kde mohli respondenti uvies� iný zdroj 

stresu na pracovisku, ktorý bol pre nich významný a nebol spomenutý v uvedených 

možnostiach. V nasledujúcej otázke sme sa zamerali na zis�ovanie rozdielu v miere stresu 

na pracovisku pri porovnaní sú�asnosti s minulos�ou. Respondent mal ozna�i�, �i 

zaznamenal rozdiel v tejto miere. Ak áno, mal uvies�, �i sa miera stresu zvýšila 

alebo znížila. Pre objasnenie svojej vo�by mal priestor aj na vyjadrenie toho, v �om 

konkrétne rozdiel spo�íval. Posledné dve otázky dotazníka boli formulované ako otvorené. 

V prvej sme sa snažili zisti�, aké opatrenia by respondenti navrhli, aby boli novo prijatí 

príslušníci lepšie pripravení na zvládanie psychickej zá�aže na pracovisku. V druhej otázke 
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sme sa zamerali na to, aké opatrenia by respondenti navrhli, aby bola pre nich práca menej 

stresujúca. 

5.4 Priebeh výskumu a analýza dát 

Oslovených bolo celkom 6 väzníc – Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu 

od�atia slobody Bratislava, Vazební v�znice a ústav pro výkon zabezpe�ovací detence 

Brno, V�znice Ku
im, V�znice Mírov, Vazební v�znice Praha – Pankrác a Vazební 

v�znice Praha – Ruzyn�. S realizáciou výskumného šetrenia súhlasili všetky väznice okrem 

Vazební v�znice a ústavu pro výkon zabezpe�ovací detence Brno. Zber dát prebiehal od 

konca februára 2016 do polovice júna 2016. V�znice Mírov ma oslovila aj s možnos�ou 

prehliadky väznice a získania tak lepšieho preh�adu o tom, ako vyzerá pracovné prostredie 

príslušníkov VS. Túto ponuku som samozrejme ve�mi rada prijala a priestory V�znice 

Mírov som navštívila. 

Výber respondentov bol zámerný, pri�om sme sa snažili oslovi� príslušníkov dozornej 

služby, väzenskej stráže (strážnej služby) a eskortnej služby. �alším kritériom výberu bola 

taktiež aspo� ro�ná prax príslušníkov. Dotazník bol anonymný a každý z ú�astníkov 

výskumu bol v úvodnej inštrukcii oboznámený s ú�elom výskumného šetrenia. Potom 

nasledovalo samotné vyplnenie dotazníka a na záver sme respondentom po	akovali za ich 

spoluprácu. 

Rozdaných bolo celkovo 200 dotazníkov (do každej väznice 40), vrátilo sa 173 z nich, 

�o predstavuje návratnos� 86,5%. Z vrátených dotazníkov bolo následne 17 vyradených, 

pre dôvodné podozrenie z klamlivo poskytnutých odpovedí (napr. ozna�enie rovnakých 

možností u všetkých položiek, alebo metódou „cik-cak“). Jeden dotazník sa vrátil 

v pozmenenej podobe, kedy jeho posledná �as� bola pôvodne vyplnená, ale následne 

zabielená a prefotená. Z tohto dotazníka sme spracovali aspo� jeho prvé dve �asti. Po 

vylú�ení týchto chybných dotazníkov nám zostalo 156 dotazníkov, ktoré sme 	alej 

spracovávali. 

Pri štatistickom spracovaní dát sme použili program IBM SPSS, verzia 19. Vä�šinu 

dát sme analyzovali pomocou frekven�nej analýzy.  Na zodpovedanie VO4 sme využili 

Chí-kvadrát test dobrej zhody. Na zistenie súvislostí medzi vekom, d�žkou praxe 

a výsledkami z dotazníkov SVF 78 a OSI-R sme použili Spearmanov korela�ný koeficient, 
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pretože dáta neboli normálne rozložené. Pomocou jed

�i sa stratégie zvládania stresu príslušníkov VS líš

5.5 Výskumný súbor

 Z celkového po�tu 156 respondentov, bolo

pozorova� výraznú prevahu v

vzh�adom na povahu práce príslušníka VS neprekvapuje.

nepomeru sme sa rozhodli, že pri 

premennou pracova�. 

Graf 1: Zastúpenie pod�a pohlavia

Vekové rozpätie sa pohybovalo od 22 do 60 rokov, s

(SD = 7,72). Pre lepšiu preh

ktoré znázor�uje Graf 2.
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5.5 Výskumný súbor
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18 žien. Z Grafu 1 možno 

našom výskumnom súbore, �o nás 

dôvodu tohto výrazného 

alšom štatistickom spracovaní nebudeme s touto 

priemerným vekom 35 rokov 

sme respondentov rozdelili do vekových kategórií, 

skoro polovica respondentov sa nachádzala v rozpätí 
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Z Grafu 3 môžeme vidie
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ím zo sledovaných údajov bolo najvyššie dosiahnuté vzdelanie

môžeme vidie�, že vyše 77% zú�astnených príslušníkov mala dokon

stredoškolské vzdelanie. Druhou najpo�etnejšou kategóriou bolo vysokoškolské vzdelanie 

�adom na výrazný nepomer medzi stredoškolským vzdela

dosiahnutým vzdelaním nebudeme s touto premenou pri 	alšej štatistickej analýze 

�a vzdelania

�žka praxe bola 10 rokov (SD = 5,84). Z Grafu 4

et príslušníkov má d�žku praxe v rozmedzí od 6 do 10 rokov.

nasledujú dve približne rovnako zastúpené skupiny príslušníkov s d�

príslušníkov s d�žkou praxe do 5 rokov. 

� �žky praxe

Výskumné šetrenie bolo zamerané na príslušníkov dozornej služby, väzenskej stráže 

Ústave na výkon väzby Bratislava popisovali všetci 

svoju pracovnú pozíciu ako samostatný referent, z toho dôvodu nepoznáme bližšie 

rozdelenie príslušníkov v tomto zariadení. Rozhodli sme sa, že pri 	
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údajov bolo najvyššie dosiahnuté vzdelanie príslušníkov. 

astnených príslušníkov mala dokon�ené 

etnejšou kategóriou bolo vysokoškolské vzdelanie 

adom na výrazný nepomer medzi stredoškolským vzdelaním a iným 

	alšej štatistickej analýze 

možno pozorova�, že 

edzí od 6 do 10 rokov. Za nimi 

d�žkou praxe od 11 do 

dozornej služby, väzenskej stráže 

Ústave na výkon väzby Bratislava popisovali všetci respondenti 

toho dôvodu nepoznáme bližšie 

sa, že pri 	alšom štatistickom 
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spracovaní nebudeme s

identifikova� presnú pracovnú pozíciu

najpo�etnejšiu skupinu tvorili príslušníci dozornej služb

výskumnom súbore takmer

Graf 5: Zastúpenie pod�a pracovnej pozície

Posledným zis�ovaným údajom bol dotaz na to, ako 

respondenti bývajú. Graf

dochádzajú do 20 km. Premenná týkajúca sa bývania n

a má len informa�ný charakter.

Graf 6: Zastúpenie pod�a bydliska
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 presnú pracovnú pozíciu všetkých príslušníkov. Graf 

etnejšiu skupinu tvorili príslušníci dozornej služby, ktorých bol

výskumnom súbore takmer polovica. 

�a pracovnej pozície

�ovaným údajom bol dotaz na to, ako 	aleko od 

Graf 6 ukazuje, že najviac zastúpenou bola skupina príslušníko

dochádzajú do 20 km. Premenná týkajúca sa bývania nebola v 	alšom spracovaní zahrnutá 
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adom na to, že nie sme schopní 

Graf 5 znázor�uje, že 

ktorých bola v našom 

	aleko od zamestnania 

ajviac zastúpenou bola skupina príslušníkov, ktorí 

	alšom spracovaní zahrnutá 
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5.6 Výsledky 

VO1: Aké stratégie zvládania stresu príslušníci VS naj

Na základe frekven�

skóre respondentov v jednotlivých subtestov

vychádzali pri zostavovaní 

kategórie. Ukázalo sa, že 

stresu Pozitívna sebainštrukcia, tesne nasledovaná Kontrol

Najmenej využívanou stratégiou zvládania stresu bol

vypozorova�, že využívanie pozitívnych stratégií zvládania str

negatívnymi stratégiami, ktoré sa umiestnili na pos

Graf 7: Stratégie zvládania stresu pod

VO2: Aké dimenzie pracovného stresu sú pre p

 V druhej výskumnej otázke sme skúmali zastúpenie jedn

OSI-R, konkrétne v jeh

vyhodnotili pomocou frekven

znamenalo vyššiu hladinu pracovného stresu v

že u príslušníkov VS je naj

Ako najmenej stresujúci faktor pracovného prostredi

prostredie. 
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Aké stratégie zvládania stresu príslušníci VS naj�astejšie používajú?

frekven�nej analýzy (Tab. 5, Príloha 3) sme získali preh

jednotlivých subtestov dotazníka SVF 78, z

vychádzali pri zostavovaní grafu 7. Vyššie skóre znamená �astejšie využívanie danej 

Ukázalo sa, že u príslušníkov VS je naj�astejšie využívanou s

Pozitívna sebainštrukcia, tesne nasledovaná Kontrolou situácie a

Najmenej využívanou stratégiou zvládania stresu bola Rezignácia. Z

, že využívanie pozitívnych stratégií zvládania stresu výrazne prevláda nad 

negatívnymi stratégiami, ktoré sa umiestnili na posledných miestach.

Stratégie zvládania stresu pod�a poradia

Aké dimenzie pracovného stresu sú pre príslušníkov VS najviac stresujúce?

druhej výskumnej otázke sme skúmali zastúpenie jednotlivých dimenzií v

jeho prvej �asti Dotazník rolí v zamestnaní (ORQ)

vyhodnotili pomocou frekven�nej analýzy (Tab. 6, Príloha 3). Vyššie 

znamenalo vyššiu hladinu pracovného stresu v danej dimenzii. Na grafe

príslušníkov VS je naj�astejšou dimenziou pracovného stresu Rola nedostato

Ako najmenej stresujúci faktor pracovného prostredia vo väznici sa ukazuje Fyzické 
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Graf 8: Dimenzie pracovného stresu pod

VO3: Aké sú najvýznamnejšie zdroje stresu vo väznici?
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meniace nariadenia a nedostatok personálu
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Dimenzie pracovného stresu pod�a poradia

Aké sú najvýznamnejšie zdroje stresu vo väznici?

alej sme sa snažili zisti�, aké sú u príslušníkov VS, najvýznamnejšie zdroje 

Po prevedení frekven�nej analýzy sa ukázalo, že n

respondentov nedostato�né finan�né ohodnotenie. Za ním nasledujú 

nedostatok personálu. V Tab. 7 môžeme pozorova

stresu vo väznici. Ako najmenej stresujúci faktor sa ukázala nedôvera 

vo vlastné schopnosti. Okrem toho sa v položke iné vyskytla napríklad nedostato

lojalita nadriadených pri riešení s�ažností väz�ov a taktiež skuto�nos�

revinenie sa vo�i poriadku väznice. 
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Tab. 7: Naj�astejšie zdroje stresu

VO4: Aké opatrenia by mali by� navrhnuté, aby boli novo prijatí príslušníci lepšie 

pripravení na zvládanie psychickej zá�aže vo väznici? 

 V tejto výskumnej otázke sme sa zamerali na preskúmanie toho, aké opatrenia by 

sú�asní príslušníci VS navrhli, aby bol pre novo prijatých príslušníkov ich nástup do 

zamestnania menej stresujúci. V Tab. 8 môžeme vidie�, že najvä�ší po�et príslušníkov by 

odporu�ilo lepšie finan�né ohodnotenie. Za tým nasleduje požiadavka na obnovenie 

základnej vojenskej služby, ktorá bola v minulosti zrušená. �alšie dve odporú�ania sú 

zamerané na kvalitnejšie vzdelávanie, �i už v priebehu základnej odbornej prípravy, alebo 

po samotnom nástupe do práce. 
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Tab. 8: Opatrenia pri prijatí do služby
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VO5: Aké opatrenia by mali by� navrhnuté, aby bola pre príslušníkov VS ich práca menej 

stresujúca?

 V poslednej výskumnej otázke sme sa sústredili na sú�asných príslušníkov VS. Snažili 

sme sa zisti�, zavedenie ktorých opatrení by mohlo pomôc� v tom, aby príslušníci 

považovali svoju prácu vo väzenskom prostredí za menej stresujúcu. Pri spracovaní dát 

sme využili frekven�nú analýzu. Takmer štvrtine respondentom, ktorí odpovedali na túto 

otázku, by pomohlo ak by za svoju prácu boli lepšie finan�ne ohodnotení. Ako druhý 

najvýraznejší nedostatok sa ukázal nízky po�et pracovníkov, s ktorým väzenské pracovné 

prostredie dlhodobo zápasí. Na 	alších prie�kach sa s rovnakým po�tom odpovedí 

umiestni požiadavky na osobnejší prístup vedenia, viac právomocí a viac školení alebo 

kurzov. Zoznam 	alších navrhovaných opatrení môžeme pozorova� v Tab. 9. 
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Tab. 9: Opatrenia pre zníženie stresu 

Overenie H01: Neexistuje rozdiel v miere stresu na pracovisku pri porovnaní sú�asnosti 

a minulosti.

Na zodpovedanie tejto hypotézy sme využili Chí-kvadrát test dobrej zhody (Tab. 10) 

a frekven�nú analýzu. Štatistická analýza dát ukázala, že medzi príslušníkmi VS existuje 

signifikantný rozdiel (�2 = 21,792; p = 0,000; df = 2) v miere stresu na pracovisku pri 

porovnaní sú�asnosti s minulos�ou. V dôsledku toho zamietame H01 o neexistencii 

rozdielu v miere stresu na pracovisku pri porovnaní sú�asnosti s minulos�ou. 
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Tab. 10: Chí-kvadrát test dobrej zhody pre mieru stresu

Najvä�šiu skupinu tvoria príslušníci, ktorí poci�ujú v sú�asnosti viac stresu ako 

v minulosti. Naj�astejším dôvodom zvýšenia stresu u príslušníkov VS sú vyššie nároky, 

ktoré sú na nich kladené. Za nimi nasledujú zvýšené práva väz�ov (humanizácia 

väzenstva), ktoré majú v porovnaní s minulos�ou. Pre ilustráciu si k tejto problematike 

uvedieme konkrétny príklad jedného príslušníka VS: „väznica už nie je väznica, ale tábor, 

škola, klokánek. Väzni sa nemajú �oho bá�, a tak sa správajú k zamestnancom pod�a svojej 

inteligencie.“ Príslušníci taktiež uvádzajú ako stresujúcu zmenu pracovnej pozície, 

naj�astejšie z pozície väzenskej stráže na pozíciu dozornej služby, ktorá zo sebou prináša 

zvýšenie nárokov na príslušníkov. S rozvojom nových technológií došlo aj k zavedeniu 

kamerového systému a pri každej mimoriadnej udalosti je robená spätná kontrola na 

overenie toho, �i príslušník pri výkone služby urobil chybu alebo nie. Tento problém sa 

v minulosti nevyskytoval. Ostatné dôvody zvýšenia stresu na pracovisku uvádzame v Tab. 

11. Druhou najpo�etnejšou skupinou boli príslušníci, ktorí nezaznamenali rozdiel v miere 

stresu na pracovisku.  
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Tab. 11: Dôvody zvýšenia stresu 

Najmenej príslušníkov poci�ovalo v sú�asnosti nižšiu mieru stresu ako v minulosti. Za 

naj�astejšie dôvody zníženia stresu považujú príslušníci VS vä�šiu sebaistotu, ktorú 

nadobudli v priebehu rokov a lepšie správanie �udí (Tab. 12). 
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Tab. 12: Dôvody zníženia stresu 

Overenie H02: Neexistuje vz�ah medzi vekom respondentov a stratégiami zvládania stresu.

 Vzájomná súvislos� medzi vekom respondentov a stratégiami zvládania stresu 

(vyhodnotenými na úrovni sekundárnych hodnôt) bola overovaná pomocou Spearmanovho 

korela�ného koeficientu (Tab. 13, Príloha 3). Medzi vekom respondentov a Negatívnymi 

stratégiami zvládania stresu sme zaznamenali nízku pozitívnu koreláciu, ktorá je na 1% 

hladine významnosti štatisticky signifikantná (r = 0,242; p = 0,005). Zamietame H02

o neexistencii vz�ahu medzi vekom respondentov a stratégiami zvládania stresu. 

Overenie H03: Neexistuje vz�ah medzi vekom respondentov a jednotlivými dimenziami 

pracovného stresu.

 Pri overovaní vz�ahu medzi vekom respondentov a jednotlivými dimenziami 

pracovného stresu sme, prostredníctvom Spearmanovho korela�ného koeficientu (Tab. 14, 

Príloha 3), zistili nízku negatívnu koreláciu, medzi vekom respondentov a dimenziou 

Fyzické prostredie. Korelácia je štatisticky signifikantná na 5% hladine významnosti (r = -

0,190; p = 0,026). Zamietame H03 o neexistencii vz�ahu medzi vekom respondentov 

a jednotlivými dimenziami pracovného stresu. 

Overenie H04: Neexistuje vz�ah medzi d	žkou praxe respondentov a stratégiami zvládania 

stresu. 

  Vzájomnú súvislos� medzi d�žkou praxe a stratégiami zvládania stresu 

(vyhodnotenými na úrovni sekundárnych hodnôt) sme overovali pomocou Spermanovho 

korela�ného koeficientu (Tab. 15, Príloha 3). Medzi d�žkou praxe respondentov 

a Negatívnymi stratégiami zvládania stresu sme zaznamenali nízku pozitívnu koreláciu, 

ktorá je na 5% hladine významnosti štatisticky signifikantná (r = 0,183; p = 0,32). 

Zamietame H04 o neexistencii vz�ahu medzi d�žkou praxe respondentov a stratégiami 

zvládania stresu. 
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Overenie H05: Neexistuje vz�ah medzi d	žkou praxe respondentov a jednotlivými 

dimenziami pracovného stresu.

 Na overenie vz�ahu medzi d�žkou praxe respondentov a jednotlivými dimenziami 

pracovného stresu sme použili Spearmanov korela�ný koeficient (Tab. 16, Príloha 3). 

Medzi d�žkou praxe respondentov a dimenziou Fyzické prostredie sme zaznamenali nízku 

negatívnu koreláciu, ktorá je na 5% hladine významnosti štatisticky signifikantná (r = -

0,217; p = 0,010). Zamietame H05 o neexistencii vz�ahu medzi d�žkou praxe 

respondentov a jednotlivými dimenziami pracovného stresu. 

Overenie H06a: Neexistuje rozdiel medzi výsledkami POZ u respondentov a u bežnej 

populácie.  

Overenie H06b: Neexistuje rozdiel medzi výsledkami NEG u respondentov a u bežnej 

populácie. 

 Po prevedení hrubého skóru na T-skóry, u Pozitívnych a Negatívnych stratégií, sme 

k overeniu rozdielu medzi respondentmi a bežnou populáciou použili jednovýberový t-test 

(Tab. 17). U Pozitívnych stratégií nebol zaznamenaný signifikantný rozdiel medzi 

respondentmi a bežnou populáciou (t = -1,525; p = 0,129; df = 151), preto prijímame 

H06a. U Negatívnych stratégií taktiež nebol zistený signifikantný rozdiel medzi 

respondentmi a bežnou populáciou (t = -1,526; p = 0,129; df = 151) (Tab. 17), a preto 

prijímame H06b. 
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Tab. 17: Jednovýberový t-test pre POZ a NEG stratégie
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6 DISKUSIA 

V tejto kapitole sa snažíme zhrnú�  a interpretova� výsledky, ku ktorým sme dospeli 

v našom výskumnom šetrení a zárove� uvies� limity, ktoré boli s našou prácou spojené. 

Interpretácia výsledkov 

 Výskumný súbor tvorilo 156 respondentov. V zastúpení medzi pohlaviami bol 

výrazný nepomer – mužov bolo 88%, žien len 12%. Takéto zloženie výskumného súboru 

nás neprekvapuje, ke	že pozície dozornej služby, väzenskej stráže a eskortnej služby sú 

obsadzované prevažne mužmi. Pokia� ide o vekové rozloženie respondentov, najviac 

zastúpenou kategóriou bola skupina príslušníkov vo veku od 31 do 40 rokov. Ve�ký 

nepomer bol zaznamenaný aj v prípade najvyššieho dosiahnutého vzdelania, kedy vyše 

77% výskumného súboru tvorili príslušníci so stredoškolským vzdelaním. Túto 

disproporciu si vysvet�ujeme skuto�nos�ou, že na prijatie príslušníkov VS posta�uje 

stredoškolské vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie sa vyžaduje len u príslušníkov, ktorí sú 

zaradení na vyšších pracovných pozíciách. Z h�adiska d�žky praxe bola najpo�etnejšia 

skupina respondentov s d�žkou praxe od 6 do 10 rokov, tvorilo ju 38% opýtaných. Ide teda 

o skupinu �udí, ktorí nie sú úplnými nová�ikmi, ale zárove� ani najskúsenejšími 

pracovníkmi, vzh�adom na po�et odpracovaných rokov. 

 Najskôr sme sa zamerali na preskúmanie toho, aké stratégie zvládania stresu 

príslušníci VS naj�astejšie používajú. Dospeli sme k zisteniu, že u príslušníkov VS 

prevažuje využívanie pozitívnych stratégií zvládania stresu v porovnaní s negatívnymi, 

ktoré sa vyskytovali až na posledných miestach. Z pozitívnych stratégií zvládania stresu 

respondenti využívali naj�astejšie stratégie Pozitívna sebainštrukcia, Kontrola situácie 

a Kontrola reakcií, ktoré patria súhrnne pod Stratégie kontroly. Pre tieto stratégie je 

charakteristická konštruktívna snaha po zvládaní alebo kontrole zá�ažových situácií. 

K podobným záverom, aj ke	 nie u rovnakej skupiny respondentov, dospela aj Elfmarková 

(2012), ktorá sa zamerala na skúmanie stratégií zvládania stresu u príslušníkov Hasi�ského 

záchranného zboru. Zistila, že u príslušníkov Hasi�ského záchranného zboru rovnako 

prevládajú pozitívne stratégie zvládania stresu, pri�om naj�astejšie zastúpenou skupinou 

boli Stratégie kontroly, tak ako to bolo aj v našom výskumnom šetrení. Tieto zistenia by 

mohli nazna�ova�, že Stratégie kontroly sú u rizikových povolaní (príslušníci VS, polície, 

armády, hasi�i) obzvláš� dôležité, pretože všetky tieto zložky sa dennodenne stretávajú so 

zá�ažovými a mimoriadnymi situáciami. Tieto situácie potrebujú správne vyhodnoti�
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a adekvátne pri nich zasiahnu�, pri�om potrebujú ma� pod kontrolou vlastné reakcie 

(nepanikári� a zachova� si „chladnú hlavu“) a musia ma� dostatok kompetencií na to, aby 

tieto situácie dokázali úspešne zvládnu�. 

 Potom sme sa snažili zisti�, aké dimenzie pracovného stresu sú pre príslušníkov 

VS najviac stresujúce. Ukázalo sa, že za najstresujúcejšiu dimenziu považovali 

respondenti Rolu nedostato�nosti. Táto dimenzia poukazuje na zru�nosti a schopnosti 

zodpovedajúce požiadavkám daného pracovného miesta, �o môže zna�i�, že príslušníci VS 

nie sú dostato�ne pripravení na vykonávanie svojej práce. S tým môže súvisie� aj dopyt 

príslušníkov po viacerých školeniach, kurzoch alebo modelových situáciách, po 

absolvovaní ktorých by sa príslušníci VS mohli cíti� kompetentnejší pri zvládaní 

jednotlivých situácií. Podobne, Schaufeli & Peetersová (2000) považujú nedostatok 

vedomostí a zru�ností za jeden z najstresujúcejších faktorov u pracovníkov vo väzenstve. 

Najmenej stresujúcou bola dimenzia Fyzické prostredie, ktorá nazna�uje, že príslušníci VS 

nie sú vo vysokej miere vystavení negatívnym fyzikálnym faktorom, ako je zvýšená 

hlu�nos� alebo extrémne teploty, alebo sa na podmienky väzenského pracovného 

prostredia úspešne adaptovali. V súvislosti s touto dimenziou pracovného stresu dospel 

Mostert (2001) k protichodným zisteniam. U pracovníkov vo väzenskom prostredí uvádza 

ako najstresujúcejšiu práve dimenziu Fyzické prostredie. Výskum bol však robený na 

skupine príslušníkov pracujúcich v Juhoafrickej republike, takže tento rozdiel si môžeme 

vysvetli� pravdepodobne výrazne horšími pracovnými podmienkami v porovnaní 

s pracovnými podmienkami v prostredí našich väzníc.

�alej sme skúmali, aké sú pre príslušníkov VS najvýznamnejšie zdroje stresu vo 

väzenskom prostredí. Takmer 60% respondentov ozna�ilo možnos� nedostato�né 

finan�né ohodnotenie. �alej nasledovali �asto sa meniace nariadenia, nedostatok 

personálu, neustála ostražitos�, nedostato�ná spätná väzba, zlé  vz�ahy s nadriadenými, 

protichodnos� informácií, ve�ký tlak a nároky zo strany vedenia a vplyv práce na zdravie 

príslušníkov. K podobným zisteniam dospeli aj Schaufeli & Peetersová (2000), ktorí 

rovnako považujú za jedny z najvýznamnejších zdrojov stresu vo väzenskom prostredí 

nasledovné: vysoké nároky, rolu nejasnosti, zlé vz�ahy na pracovisku, vplyv práce na 

zdravie a nedostato�né finan�né ohodnotenie. Ke	 sa pozrieme bližšie na tieto naj�astejšie 

uvádzané zdroje stresu vo väzení, môžeme pozorova�, že vä�šina z nich spadá do oblasti 

manažmentu a vedenia – ve�ký tlak zo strany vedenia (môže zna�i� nadmerné požiadavky, 

ktoré sú na príslušníkov kladené a ktorých splnenie nie je �asto v ich možnostiach 

a schopnostiach), protichodnos� informácií (príslušníci ve�akrát nevedia �o sa po nich 
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vlastne o�akáva, pretože sa k nim dostávajú informácie, ktoré sú navzájom nezlu�ite�né), 

nedostato�ná spätná väzba a zlé vz�ahy s nadriadenými, ktoré môžu súvisie�

s nesprávnymi komunika�nými vzorcami na pracovisku. 

 Následne sme sa zamerali na to, aké opatrenia by respondenti navrhli, aby boli 

novo prijatí príslušníci lepšie pripravení na zvládanie psychickej zá�aže vo väznici. 

Najviac príslušníkov uviedlo, že by pomohlo lepšie finan�né ohodnotenie pri nástupe do 

práce. Pomerne ve�ký po�et opýtaných považuje za žiaduce obnovenie základnej vojenskej 

služby a zvýšenie vekovej hranice potrebnej pre prijatie, z toho dôvodu, aby do práce vo 

väzení nenastupovali tzv. „mamánkovia“, ale vyzreté osobnosti. Za dôležité považujú 

taktiež kvalitnejšie vzdelávanie. Respondenti uvádzajú, že by sa mala pred�ži� základná 

odborná príprava a taktiež by sa mala zamera� viac na praktickú oblas� ako na teoretickú. 

Príslušníci by rovnako ocenili aj viac kurzov a školení pri nástupe do zamestnania. 

�alej sme sa sústredili na zistenie toho, aké opatrenia by pomohli príslušníkom VS, 

aby svoju prácu považovali za menej stresujúcu. Takmer štvrtina respondentov, ktorí 

zodpovedali túto otázku, by prijala lepšie finan�né ohodnotenie ich práce. Tu sa vynára 

otázka, �i je vhodné spája�  nedostato�né finan�né ohodnotenie so stresom, alebo by bolo 

adekvátnejšie skôr jeho spojenie s nespokojnos�ou. Tieto súvislosti by bolo potrebné ešte 

bližšie preskúma�. Príslušníci 	alej považujú za dôležité navýšenie po�tu pracovníkov, 

pretože sú�asné personálne obsadenie pokladajú za nedosta�ujúce. Takisto by prijali, ak by 

sa zlepšil prístup vedenia a zvýšilo množstvo právomocí, ktoré príslušníci VS majú. 

Respondenti by privítali aj navýšenie po�tu školení a kurzov, ktoré by boli zamerané na 

problematiku zvládania zá�aže a stresu na pracovisku. 

Okrem toho sme sa snažili zisti�, �i u príslušníkov VS existuje rozdiel v miere stresu 

na pracovisku, ke� porovnajú sú�asnú situáciu s minulos�ou, a �omu tento prípadný 

rozdiel pripisujú. Preukázali sme, že medzi príslušníkmi VS existuje signifikantný rozdiel 

v miere stresu v sú�asnosti a v minulosti. Najviac príslušníkov poci�uje v sú�asnosti vä�šiu 

mieru stresu. Ako dôvod uvádzajú naj�astejšie zvýšené nároky a vysoké práva väz�ov 

a s tým spojená humanizácia väzenstva. Tieto zistenia korešpondujú so zisteniami 

Novákovej (2004), ktorá uvádza, že po revolúcii v roku 1989 sa museli príslušníci 

prispôsobova� náro�nejším požiadavkám na výkon ich služby. S humanizáciou väzenstva 

prišlo zníženie právomocí príslušníkov, ktorých obrana sa obmedzila len na prípady 

nevyhnutných zákrokov pri dekompenzovaných väz�och, správajúcich sa agresívne vo�i 

okoliu. U príslušníkov, ktorí poci�ujú v sú�asnosti menej stresu ako v minulosti, sa ako 
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naj�astejší dôvod objavovala zvýšená sebaistota, ktorá súvisí s narastajúcimi skúsenos�ami 

v priebehu rokov praxe. V budúcnosti by bolo zaujímavé, ak by sa toto rozdielne vnímanie 

miery stresu preskúmalo napríklad v súvislosti s osobnostnými charakteristikami 

príslušníkov (môže rozdielne vnímanie stresu súvisie� s ich schopnos�ou ho zvládnu�?). 

Následne sme sa zamerali na to, �i existuje vz�ah medzi vekom príslušníkov VS 

a stratégiami zvládania stresu, ktoré volia. Ukázalo sa, že existuje signifikantná 

pozitívna korelácia medzi vekom respondentov a Negatívnymi stratégiami zvládania 

stresu. Táto korelácia však bola nízka, preto musíme by� opatrní pri interpretácii danej 

súvislosti. Výsledky nazna�ujú, že zo zvyšujúcim sa vekom sa signifikantne zvyšuje 

skórovanie v negatívnych stratégiách zvládania stresu. Bolo by potrebné dôkladnejšie 

preskúmanie tejto problematiky. 

Okrem toho sme, v súvislosti s vekom príslušníkov, skúmali aj otázku, �i existuje 

vz�ah medzi vekom príslušníkov VS a jednotlivými dimenziami pracovného stresu. 

Zaznamenali sme signifikantnú negatívnu koreláciu medzi vekom respondentov 

a dimenziou Fyzické prostredie. So zvyšujúcim sa vekom sa signifikantne znižuje 

skórovanie v tejto dimenzii, �o by mohlo nazna�ova�, že na starších príslušníkov pôsobia 

fyzikálne �initele pracovného prostredia menej za�ažujúco v porovnaní s mladšími 

príslušníkmi. Z dôvodu nízkej korelácie medzi spomínanými premennými by však bolo 

potrebné lepšie preskúmanie týchto súvislostí. 

�alej sme sa sústredili na zistenie toho, �i existuje vz�ah medzi d	žkou praxe 

príslušníkov VS a vo�bou stratégií zvládania stresu. Pozorovali sme signifikantnú 

pozitívnu koreláciu medzi d�žkou praxe respondentov a skórovaním v Negatívnych 

stratégiách zvládania stresu. Táto korelácia však bola nízka, a preto by sme mali by� pri 

interpretovaní daných výsledkov obozretní. Výsledky nazna�ujú, že príslušníci VS 

s dlhšou praxou volia �astejšie negatívne stratégie zvládania stresu ako príslušníci s kratšou 

praxou. 

Následne sme sa zamerali na to, �i existuje súvislos� medzi d	žkou praxe 

príslušníkov VS a jednotlivými dimenziami pracovného stresu. Zaznamenali sme nízku 

signifikantnú negatívnu koreláciu medzi d�žkou praxe a dimenziou Fyzické prostredie. So 

zvyšujúcou sa d�žkou praxe respondentov sa znižuje skórovanie v tejto dimenzii, �o by 

mohlo nazna�ova�, že príslušníci s kratšou praxou sú náchylnejší na zá�ažové pôsobenie 

fyzikálnych faktorov pracovného prostredia, ako príslušníci s dlhšou praxou. K opa�ným 

záverom však, v tejto súvislosti, dospel Mostert (2001), ktorý zistil, že fyzikálne 

podmienky pracovného prostredia sú naopak stresujúcejšie pre príslušníkov s dlhšou 
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praxou, než pre príslušníkov s kratšou praxou. V dôsledku rozporuplných zistení by bolo 

potrebné dôkladnejšie preskúmanie tejto problematiky. 

Nakoniec sme sa snažili zisti�, �i existuje rozdiel medzi vo�bou pozitívnych 

a negatívnych stratégií zvládania stresu u príslušníkov VS v porovnaní s bežnou 

populáciou. Ani v prípade Pozitívnych stratégií, ani v prípade Negatívnych stratégií sme 

nezaznamenali signifikantný rozdiel medzi príslušníkmi VS a bežnou populáciou. Tieto 

zistenia tak len �iasto�ne korešpondujú so zisteniami Rychnovskej (2015), ktorá v prípade 

Negatívnych stratégií zaznamenala signifikantný rozdiel pri porovnaní príslušníkov VS 

a bežnej populácie. U Pozitívnych stratégií sa výsledky jej práce zhodujú s našimi. 

Limity práce 

Napriek viacerým zaujímavým zisteniam, ktoré naše výskumné šetrenie prinieslo, sme 

si plne vedomí aj limitov, ktoré sú s ním spojené. V súvislosti s charakteristikami 

výskumného súboru je potrebné spomenú� najmä výrazný nepomer medzi pohlaviami, 

kedy muži tvorili takmer 88% respondentov. Zna�ný rozdiel bol aj v zastúpení vzh�adom 

na najvyššie dosiahnuté vzdelanie, kedy viac ako tri štvrtiny výskumného súboru tvorili 

príslušníci so stredoškolským vzdelaním. 

�alšie obmedzenie práce, ktoré mohlo vplýva� na spo�ahlivos� našich zistení, plynie 

z charakteru samotného rozdávania  a vyp��ania dotazníkov. Dotazníky boli vždy 

odovzdané kontaktnému pracovníkovi vo väznici, ktorý ich následne distribuoval medzi 

jednotlivé skupiny príslušníkov VS. Od odovzdania dotazníkov sme teda nemali kontrolu 

nad priebehom ich vyp��ania. Z dôvodu neprítomnosti pri vyp��aní dotazníkov sa 

príslušníci nemohli spýta� na veci, ktoré by im boli prípadne nejasné, a preto si nemôžeme 

by� stopercentne istí, že dotazníky vyplnili správne. Odpovede príslušníkov mohli by�

taktiež ovplyvnené aj inými kolegami, s ktorými mohli dotazníky vyp��a�. Uvedomujeme 

si, že téma stresu na pracovisku je mimoriadne citlivá a ke	že sme nedokázali zabezpe�i�, 

aby dotazníky nevidel nikto iný okrem m�a a príslušníkov, ktorí ich vyplnili, mohlo to 

príslušníkov nabáda� skôr k sociálne žiaducim odpovediam. 

V neposlednom rade sa objavujú aj limity plynúce zo samotnej podoby dotazníkov. 

Výsledky dotazníka SVF 78 vypovedajú o spôsoboch spracovania stresu v zá�ažových 

situáciách len do takej miery, nako�ko sú jednotliví príslušníci schopný introspekcie 

(Janke, Erdmannová, 2003). U dotazníka vlastnej konštrukcie sme zaznamenali problém 

predovšetkým z vyplnením pracovnej pozície. Najskôr bola táto otázka formulovaná ako 

otvorená, ale po zozbieraní prvých dotazníkov z Ústavu na výkon väzby a Ústavu na 



�

	��
�

výkon trestu od�atia slobody Bratislava, sme sa ju rozhodli spracova� ako uzavretú s 

výberom zo štyroch možností (dozorná služba, väzenská stráž, eskortná služba 

a iné). Dôvodom bolo vyp��anie tejto položky v obecnej rovine (samostatný referent). Za 

limitujúcu môžeme považova� aj d�žku kompletného dotazníka. Vyplnenie jedného 

dotazníka trvalo približne 45 minút, �o mohlo niektorých príslušníkov od vyp��ania 

odradi�. 

Problematiku zvládania stresu a zá�aže u príslušníkov VS sme v našej práci 

preskúmali z viacerých uhlov poh�adu a na pomerne obsiahlom výskumnom súbore 156 

respondentov. Za zaujímavé by sme považovali zopakovanie tohto výskumu aj u iných 

rizikových profesií, ako sú príslušníci polície, armády alebo hasi�i, �ím by sme získali 

priestor na porovnanie príslušníkov VS aj s inými profesiami v súvislosti so zvládaním 

stresu a zá�aže. 
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7 ODPORÚ�ANIA PRE PRAX

 Pri problematike zvládania stresu a zá�aže na pracovisku je tak, ako aj v iných 

oblastiach, pre zachovanie duševného zdravia dôležitá prevencia. Vždy je lepšie stresu 

predchádza�, než odstra�ova� jeho následky, ke	 už sa situácia stane neúnosná. 

Samozrejme všetkým zdrojom stresu, vyplývajúcim predovšetkým zo samotnej náplne 

práce príslušníka VS, sa zabráni� nedá, ale existujú isté opatrenia, ktorých zavedenie by 

mohlo príslušníkom VS pomôc� v lepšom zvládaní zá�aže vo väzenskom pracovnom 

prostredí. 

 Naše výskumné šetrenie ukázalo, že najviac príslušníkov VS by prijalo lepšie finan�né 

ohodnotenie svojej práce. Práca príslušníka VS je náro�ná vzh�adom na prostredie, 

v ktorom príslušníci pracujú, a na špecifickú klientelu, s ktorou pracujú. Prihliadnuc 

k týmto zvýšeným nárokom na ich osobu, považujú sú�asné finan�né ohodnotenie ich 

práce za neadekvátne. Bolo by dobré, ak by sa v systéme našli finan�né prostriedky na 

navýšenie platov príslušníkov VS. Pre mnohých by sa tak zvýšila motivácia k vykonávaniu 

danej práce a celková pracovná spokojnos�. Nemusí sa jedna� len o navýšenie miezd, 

príslušníci VS by ocenili aj zavedenie zamestnaneckých benefitov, napr. z�avy na 

permanentky do fitnescentra alebo rôzne kultúrne akcie. 

 V poslednej dobe je ve�kým problémom humanizácia väzenstva, kedy rôzne 

organizácie bojujúce za práva väz�ov neberú na vedomie skuto�nos�, že s týmto krokom 

sú zárove� obmedzenejšie práva samotných príslušníkov VS. Príslušníkom VS by 

pomohlo, ak by mali vä�šie právomoci pri riešení konfliktov s väznenými alebo 

odsúdenými osobami. Správanie väz�ov, v zmysle vä�šieho rešpektu k príslušníkom VS, 

by mohlo ovplyvni� aj to, ak by boli väzni prísnejšie trestaní za priestupky vo�i poriadku 

väzníc a neposkytovali by sa im zbyto�né ú�avy (napr. v jednotnom ustrojení odsúdených). 

�alším závažným problémom, ktorý sa objavuje najmä v posledných rokoch, je nárast 

po�tu odsúdených osôb a s tým súvisiaca preplnenos� väzníc. V tomto oh�ade by bolo 

dobré, ak by sa navýšil po�et príslušníkov VS. Príslušníci dlhodobo vnímajú nedostatok 

personálu ako stresujúci faktor, ktorý ohrozuje ich bezpe�nos�. Toto opatrenie (navýšenie 

personálu) by bolo dobré aj z dôvodu pre�aženosti príslušníkov, ktorí zaznamenali 

zvýšenie nárokov a požiadaviek na ich osobu zo strany vedenia. 

 Príslušníci VS by tiež uvítali, ak by sa vo svojej práci mohli posunú� 	alej z h�adiska 

odbornosti a lepšej pripravenosti na vykonávanie svojej práce, a to prostredníctvom 
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rôznych kurzov alebo školení.  Väznice by mohli poskytova� viac takýchto vzdelávacích 

aktivít, ktoré by mali by� zamerané na zvládanie zá�aže a stresu na pracovisku, na 

prevenciu proti stresu alebo syndrómu vyhorenia, na asertívne správanie, apod. Rovnako 

by bolo dobré, ak by sa rozšíril aj nácvik modelových situácií, napr. napadnutie príslušníka 

VS väz�om, samovražda väz�a. Podnetné by ur�ite bolo, keby sa na nácviku týchto 

modelových situácií zú�astnili aj priamo príslušníci, ktorí boli danej krízovej situácii 

vystavení, a mohli tak zdie�a� svoje praktické skúsenosti a ich spôsoby riešenia týchto 

situácií. Príslušníci VS by uvítali aj možnos� pravidelných supervízii, ktorých potreba sa 

objavuje najmä pri pracovníkoch v dozornej službe. 

 Zo strany vedenia a nadriadených by sa mal smerom k príslušníkom VS zlepši� najmä 

spôsob komunikácie. Príslušníci by prijali osobnejší a ústretovejší prístup, nie aby boli 

braní ako „kus za kus“. Taktiež by nadriadení mali by� ochotnejší pri vysvet�ovaní 

jednotlivých vecí, ktoré po príslušníkoch žiadajú, pretože príslušníci �asto poci�ujú, že nie 

sú dostato�ne informovaní o tom, �o sa vlastne po nich chce a ako to majú robi�. Problém 

nedostato�nej informovanosti sa objavuje aj v súvislosti s prijímaním nových príslušníkov, 

ktorí �asto nemajú dostato�né informácie o tom, �o ich práca bude obnáša� a �o sa po nich 

bude vyžadova�. 

 Pokia� ide o 	alšie opatrenia, ktoré by mohli novo prijatým príslušníkom pomôc�

v lepšej pripravenosti na zvládanie psychickej zá�aže vo väzenskom prostredí, stretávame 

sa �asto s požiadavkou na znovuobnovenie základnej vojenskej služby, alebo na navýšenie 

vekovej hranice potrebnej pre prijatie. Mnohí príslušníci majú pocit, že do tak náro�ného 

zamestnania, ako je profesia príslušníka VS, by mali by� prijímaní vyzretejší uchádza�i 

a vyššie uvedené príklady vidia ako spôsob, ktorým toho možno docieli�. 

 Priestor na zlepšenie je aj v oblasti základnej odbornej prípravy, ktorú musia novo 

prijatí príslušníci absolvova�. Zatia� �o teoretickú �as� základnej odbornej prípravy 

považuje vä�šina príslušníkov VS za dosta�ujúcu (niektorí by uvítali len pár hodín 

psychológie navyše), v praktickej �asti vidia zna�né rezervy. Novo prijatí príslušníci by sa 

mali viac venova� praktickým situáciám, než memorovaniu zákonov a nariadení, ktorých 

znalos� je síce potrebná, ale na lepšie zvládanie zá�aže na pracovisku ich nepripraví. 

 Po nástupe do práce, by mal by� každý novoprijatý príslušník VS na ur�itú dobu 

priradený ku skúsenejšiemu príslušníkovi, ktorý by ho zau�il a ukázal mu všetko potrebné, 

a tak ho pripravil na obdobie, kedy bude nútený slúži� sám a rozhodova� sám za seba. 

Niektorí príslušníci by zo za�iatku uvítali aj rotáciu na jednotlivých stanoviskách, aby sa 
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v budúcnosti predišlo prípadnému stresu, ktorý by mohli poci�ova� po preradení na 

stanovisko, na ktorom neslúžili. 

 Významným zdrojom stresu sú pre príslušníkov VS aj neustále sa meniace zákony 

a nariadenia, ktorým sa musia rýchlo prispôsobova�. Tieto �asté zmeny majú potom vplyv 

na to, že príslušníci ve�akrát nevedia �o sa od nich aktuálne o�akáva. Príslušníci by prijali 

ustálenie týchto sústavných zmien zákonov a nariadení, �o však reálne asi nie je možné.
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ZÁVER 

 Diplomová práca sa zaoberala problematikou stresu a zá�aže u príslušníkov väzenskej 

služby. Teoretická �as� práce bola rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sme sa 

zaoberali základným historickým a terminologickým vymedzením pojmov stres a zá�až, 

popísali sme si druhy stresu a zá�aže a charakterizovali sme si stresory, ako také. V druhej 

kapitole sme sa sústredili na zvládanie zá�ažových situácií a venovali sme sa aj 

jednotlivým obranným mechanizmom a stratégiám zvládania stresu, ktoré sa pri tomto 

procese uplat�ujú. Tretia kapitola pojednávala o zá�aži a strese v pracovnom prostredí, 

priblížili sme si stresory, s ktorými sa môže �lovek pri práci stretnú� a zamerali sme sa na 

konkrétne preventívne opatrenia, ktoré môžu pomôc� predchádza� stresu na pracovisku. 

Vo štvrtej kapitole sme sa venovali problematike zá�aže a stresu priamo u profesie 

príslušníka väzenskej služby. Oboznámili sme sa so základnou štruktúrou VS �R 

a samotným procesom prijímania príslušníkov. �alej sme sa zamerali na nároky a nápl�

práce vybraných skupín pracovníkov – dozorná služba, strážna služba a eskortná služba. 

Nakoniec sme si podrobnejšie popísali špecifiká pracovného prostredia vo väzení. 

 Cie�om práce bolo zmapova�, aké sú špecifiká v zvládaní stresu u príslušníkov 

väzenskej služby. Pre tento ú�el nám poslúžili tri dotazníky – SVF 78, OSI-R a dotazník 

vlastnej konštrukcie. Výskumný súbor tvorilo 156 respondentov, ktorých sme si následne 

charakterizovali z h�adiska pohlavia, veku, vzdelania, d�žky praxe, pracovnej pozície 

a miesta bydliska. Potom sme sa venovali výsledkom jednotlivých výskumných otázok 

a hypotéz, ktoré sme si stanovili. 

 Dôležitým zistením bolo, že u príslušníkov VS prevažuje využívanie pozitívnych 

stratégií zvládania stresu v porovnaní s negatívnymi stratégiami. Naj�astejšie išlo 

o Stratégie kontroly, ktoré zahr�ujú Pozitívnu sebainštrukciu, Kontrolu situácie a Kontrolu 

reakcií. �alej sme zistili, že v súvislosti s pracovným stresom je pre príslušníkov VS 

najviac za�ažujúca Rola nedostato�nosti, ktorá súvisí s nedostatkom zru�ností a schopností 

potrebných pre vykonávanie svojej práce. Najmenej za�ažujúcou bola pre príslušníkov 

dimenzia Fyzické prostredie, �o môže zna�i� dostato�nú adaptáciu príslušníkov na náro�né 

pracovné prostredie. 

 V súvislosti s vplyvom veku  a d�žky praxe na vo�bu stratégií zvládania stresu sme 

zistili, že so zvyšujúcim sa vekom a d�žkou praxe môže nastáva� �astejšie využívanie 

negatívnych stratégií zvládania stresu. �alším zaujímavým zistením bolo, že na starších 
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príslušníkov a príslušníkov s dlhšou praxou pôsobia fyzikálne �initele prostredia menej 

za�ažujúco ako na mladších príslušníkov a príslušníkov s kratšou praxou. Môže to súvisie�

už s vyššie spomínanou adaptáciou, kedy vekovo a služobne starší príslušníci mali 

dostatok �asu na to, aby sa prispôsobili náro�ným pracovným podmienkam vo väzení. 

Ke	že sa však v týchto prípadoch jednalo len o nízke korelácie medzi uvedenými 

premennými, na vyvodzovanie záverov by bolo potrebné 	alšie preskúmanie týchto 

súvislostí. 

V našej práci sme sa zamerali aj na porovnanie vo�by stratégií zvládania stresu medzi 

skupinou príslušníkov VS a bežnou populáciou. Pri bližšom preskúmaní sme však 

nezaznamenali žiadny rozdiel medzi týmito skupinami, �i už vo využívaní pozitívnych 

alebo negatívnych stratégií. 

�alej sme sa snažili zmapova�, aké zdroje stresu sú pre príslušníkov VS 

najvýznamnejšie. Ukázalo sa, že sa jedná najmä o otázku financií, 	alej o otázky 

spadajúce pod oblas� manažmentu a vedenia – zlé vz�ahy s nadriadenými, nedostato�ná 

spätná väzba, protichodnos� informácií, ve�ký tlak zo strany vedenia, 	alej �asto sa 

meniace nariadenia, nedostatok personálu a neustála ostražitos�. Podstatným zistením 

taktiež bolo, že vä�šina príslušníkov poci�uje v sú�asnosti pri vykonávaní svojej práce viac 

stresu ako v minulosti. 

Nakoniec sme sa zamerali na jednotlivé opatrenia, ktoré by príslušníci VS navrhli, aby 

bolo pre novo prijatých aj sú�asných pracovníkov prostredie väzníc menej stresujúce. Na 

základe týchto návrhov a 	alších zistených skuto�ností sme následne sformulovali 

odporú�ania pre prax, ktoré by mohli pomôc� pri prevencii stresu vo väzenskom 

pracovnom prostredí. 
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