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2  PSYCHOLOGICKÝ ROZBOR PRACOVNEJ 
ČINNOSTI

2.1  Činnosť a pracovná činnosť, charakteristika 
pojmu práca

Významným, resp. základným problémovým okruhom psychológie prá-
ce je vzťah človek - práca. Pri štúdiu otázok vzťahu človek - práca je ak-
centovaná buď problematika práce alebo problematika človeka. V tejto sú-
vislosti je potrebné venovať pozornosť všeobecnej charakteristike pracov-
nej činnosti. V náväznosti na to je potrebné zaoberať sa základnými otáz-
kami pracovného výkonu, výkonnosti pracovníkov a jeho determinantami. 
Činnosťou v najširšom zmysle slova rozumieme nervovou sústavou ria-
dený proces pôsobenia človeka na jeho životné prostredie. Týmto pôsobe-
ním sa prostredie pretvára z hľadiska potrieb života jedinca a spoločnosti 
(Linhart, 1976). Činnosť je prirodzeným prejavom človeka. Najzávažnejšia 
zo všetkých činností, ktoré dospelý človek realizuje, je pracovná činnosť. 
Pracovná činnosť predstavuje svojou podstatou cieľavedomé, systema-
tické a zámerné pôsobenie na prírodu. Prostredníctvom pracovnej činnosti 
človek získava nevyhnutné prostriedky na zabezpečenie svojej individuál-
nej, ale i druhovej existencie. V procese spoločenskej práce sa tvoria hod-
noty. Súčasne však práca aktívne formuje a rozvíja psychiku človeka a je-
ho osobnosť (Provazník, a kol., 1997). Každá činnosť má svoj cieľ, ktorý 
usmerňuje motívy a stimuly. Pritom každý cieľ má byť (Vačková, Jakab-
čic, 1996): jasne formulovaný, reálny, realizovateľný a dostupný. Každú 
ľudskú činnosť ovplyvňujú dva faktory - realizačné možnosti a organizácia 
práce a času. 

Práca je vo všeobecnosti proces, v ktorom človek svojou činnosťou 
sprostredkúva, reguluje a kontroluje výmenu látok medzi sebou a prírodou, 
čím pretvára prírodu a zároveň aj sám seba. Je činnosť zameraná na uspo-
kojovanie ľudských potrieb a vytváranie materiálnych i nemateriálnych 
produktov. Práca má sociálny charakter, uskutočňuje sa v určitom sociál-
nom prostredí, v rámci určitej kultúry. Prináša množstvo sociálnych dôsled-
kov a má množstvo väzieb s inými sociálnymi javmi (Kiczko, a kol., 1997). 
Povolanie je druh práce, ktorú človek vykonáva v rámci svojej sociálnej 
roly a za odmenu. Vyžaduje si určité schopnosti a odbornú prípravu. Umož-
ňuje jednotlivcovi uspokojovať svoje potreby a zaujať v spoločnosti určité 
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sociálne pozície. Celkove sa uznáva, že povolaní, ktoré nie sú vhodné pre 
každého človeka, je viac ako tých vhodných. Prispôsobenie sa v povolaní 
je súčasťou celkovej adaptability človeka. Preto má veľký význam výber 
povolania a ovplyvňovanie tohto výberu (Kollárik, Kubalák, 1979). Von-
kajšími charakteristickými znakmi povolania sú:

• získavanie vedomostí ako predpokladu vstupu do povolania,
•  kontinuálne získavanie vedomostí,
• sebariadenie a sebakontrola, pokiaľ ide o priebeh a rozvrh práce, pra-

covného času,
•  možnosť postupu z jednej úrovne do druhej v rámci povolania. 

Z psychologického hľadiska povolanie je uvedomovanie si určitých 
vnútorných predpokladov a vlastnej túžby vykonávať určitú činnosť a zá-
roveň ich napĺňanie (Kiczko, a kol., 1997).

Prácu môžeme vymedziť ako kategóriu sociálno - ekonomickú ale-
bo kategóriu psychologickú (Vačková, Jakabčic, 1996, Provazník, a kol., 
1997). Prácu ako sociálno-ekonomickú kategóriu chápeme ako základnú 
podmienku existencie ľudskej spoločnosti a života ľudí. Hodnoty vytvo-
rené prácou vytvárajú ekonomickú, kultúrnu a morálnu úroveň spoloč-
nosti a určujú životnú úroveň jej členov. Práca zasahuje do života každé-
ho jednotlivca i celej spoločnosti. Súčasne môžeme prácu chápať aj ako 
psychologickú kategóriu. Jej nositeľom je vždy konkrétny človek, ktorý 
v rámci svojej pracovnej činnosti pôsobí plánovite v súlade so svojimi zá-
mermi na pracovné predmety a pretvára ich. Pre výkon práce je dôležité, 
že pri plnení pracovných úloh človek musí svoju činnosť plánovať, vy-
nakladať fyzickú a psychickú energiu a uplatňovať najrôznejšie vedomos-
ti, zručnosti a skúsenosti, ktoré si v priebehu života osvojil. Súčasne však 
aj kontrolovať, či je plánovaná úloha primerane plnená. V tomto procese 
má rozhodujúcu úlohu ľudská psychika. Práca a s ňou spojené pracovné 
zaradenie bezprostredne ovplyvňujú život každého jednotlivca. Príprava 
na pracovné uplatnenie a dlhodobo vykonávaná pracovná činnosť formujú 
osobný profil človeka. Prípravou na prácu i samotnou prácou získava vedo-
mosti, zručnosti a skúsenosti, formujú sa jeho schopnosti, utvárajú sa jeho 
záujmy, návyky a ďalšie osobnostné vlastnosti. Práca je základom sebare-
alizácie človeka, ale i základom jeho uplatnenia v spoločnosti (Provazník, 
a kol., 1997).
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2.2  Pracovný výkon, výkonnosť pracovníkov 
a jej determinanty

Z fyzikálneho hľadiska je výkon množstvo práce vykonanej za jednot-
ku času. Prirodzene takéto chápanie pracovného výkonu je značne zjed-
nodušené, pretože nezohľadňuje psychologické a fyziologické hľadiská. 
Z psychologického hľadiska vymedzujú výkon M. Gagné a E. Fleishmann 
(1959), ktorí ho definujú ako funkciu schopnosti a motivácie človeka. Túto 
skutočnosť možno vyjadriť vzťahom:

výkon = schopnosti x motivácia

Výskumy determinánt výkonu ukazujú, že schopnosti predstavujú 
25% variancie finálneho výkonu, 50% je vyhradených pre motiváciu v da-
nej výkonovej oblasti a 25% je vyhradených pre motiváciu v príbuzných, 
alternatívnych činnostiach (Vaněk, Hošek, Man, 1982). Psychologické hľa-
disko má tiež svoje obmedzenie, ale z pohľadu riadenia pracovného proce-
su môže byť celkom užitočné pre pochopenie určitých javov. Napr. pri ana-
lýze príčin slabého pracovného výkonu žiaka umožňuje analyzovať, či žiak 
má predpoklady a schopnosti vykonávať zvolené povolanie, do akej miery 
chce vykonávať zvolené povolanie, či príčina slabších výkonov nie je práve 
v jeho motivácii, strate záujmu a podobne.

Výkon je výsledok pracovnej činnosti dosiahnutý v danom čase a za da-
ných okolností. Pri jeho meraní sa kladie dôraz na množstvo energie uvoľ-
nenej v určitej časovej jednotke. Ľudia však podávajú v rovnakých situáci-
ách rôzne výkony, ale i výkon jednotlivca sa v pomerne krátkych časových 
intervaloch môže meniť. Vzhľadom k tomu a tiež preto, že každý výkon sa 
nedá merať stratou energie za určitú dobu, je vhodnejšie uvažovať o vý-
konnosti.

Výkonnosť pracovníkov tvorí súbor ich vlastností a dispozícií, ktoré 
podmieňujú to, ako plnia pracovné úlohy. Výkonnosť pracovníkov môže-
me chápať ako pripravenosť pracovníkov podávať určité výkony. Výkon 
pracovníkov sa v priebehu času mení, mení sa aj ich výkonnosť, a to i v zá-
vislosti na množstve a namáhavosti riešených úloh v priebehu vykonáva-
nej pracovnej činnosti, v priebehu smeny, pracovného dňa a týždňa, ba aj 
v závislosti na ročnom období, a podobne. P. Hartl a H. Hartlová (2004) 
vymedzujú výkonnosť ako schopnosť jedinca vykonávať určitú pohybovú, 
intelektuálnu alebo kombinovanú činnosť (učenie, šport, práca). Hodnotí sa 
množstvo (rýchlosť v čase), presnosť (množstvo chýb) a miera únavy.
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Najnovšie výskumy v oblasti biorytmov ukazujú, že každý jednotlivec 
má svoj individuálny rytmus, tzv. biologické hodiny. Existujú dva základné 
typy ľudí: ranný typ (tzv. škovránok), ktorý sa veľmi ľahko prebúdza a opti-
mum svojej pracovnej výkonnosti má v prvej polovici pracovného dňa, ve-
čer jeho práceschopnosť klesá; večerný typ (tzv. sova) je zase ráno malátny 
a optimum svojej pracovnej výkonnosti má v druhej polovici dňa. Aj denné 
cykly sú u týchto typov odlišné. U ranného typu je 24 hodinový, u večerné-
ho typu 25 hodinový. Ani vplyv biorytmov na celkovú výkonnosť nemožno 
preceňovať. Okrem individuálnych dispozícií nemenej dôležitú, ak nie dô-
ležitejšiu, úlohu zohrávajú ďalšie determinanty pracovnej výkonnosti.

Výkonnosť pracovníkov ovplyvňuje celý rad činiteľov, ktoré môžu mať 
objektívny i subjektívny charakter. Typické je ich nasledujúce členenie 
(Provazník, kol., 1997):

• technické, ekonomické a organizačné podmienky,
• spoločenské podmienky,
• osobné determinanty pracovníka,
• situačné podmienky.

Technické, ekonomické a organizačné podmienky výkonnosti pred-
stavujú viacero objektívnych determinantov, patria medzi nich:

• úroveň technického vybavenia pracoviska, strojov, nástrojov, výrobné-
ho zariadenia,

• celková úprava a usporiadanie pracoviska,
• uplatňované technologické postupy,
• vonkajšie (fyzické) podmienky práce,
• úroveň hygieny a bezpečnosti práce,
• spôsob prideľovania práce a jej organizácie,
• uplatňované spôsoby odmeňovania pracovníkov, podiel stálych a po-

hyblivých zložiek mzdy, iné zvýhodnenia,
• pracovná doba, smennosť, resp. nepretržitá prevádzka,
• spôsob zabezpečovania a realizácie výrobných, technických a organi-

začných zmien.

Z prehľadu vidieť, že ide o veľký komplex pôsobiacich faktorov, ktoré 
môžu vo väčšej alebo menšej miere ovplyvňovať výkonnosť pracovníkov, 
a to jednak v závislosti od svojej kvalitatívnej úrovne, jednak s ohľadom na 
individualitu jednotlivých osôb. Spravidla pôsobia v kombinácii so spolo-
čenskými a osobnostnými faktormi.
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Spoločenské podmienky výkonnosti pracovníkov zahrňujú: 

• spôsob práce s ľuďmi uplatňovaný v danom podniku či zariadení,
• úroveň a kvalitu vedenia ľudí vedúcimi pracovníkmi,
• pozíciu pracovníka v profesii a v spoločnosti, jeho prestíž a spokojnosť 

s ňou,
• úroveň a kvalitu sociálnych vzťahov na pracovisku,
• podmienky osobného a rodinného života pracovníkov,
• kvalitu interakcií a komunikácie medzi pracovníkmi na pracovisku 

a v podniku,
• úroveň ašpirácií jednotlivých pracovníkov a možnosti ich uplatňovania 

v práci alebo v živote,
• širšie celospoločenské podmienky života,
• prenikanie celospoločenského diania a jeho právnych, morálnych a po-

litických aspektov do názorov, postojov a konania pracovníkov.

Osobnostné determinanty výkonnosti predstavujú celý rozsah indivi-
duálnych predpokladov pracovníka pre prácu, sú to najmä: 

• telesné a duševné predpoklady pracovníka,
• odborná pripravenosť, úroveň jeho kvalifikácie,
• osobnostné vlastnosti, vrátane morálnych,
• pracovné a záujmové zameranie, jeho motivácia k práci,
• trvalý a aktuálny zdravotný stav pracovníka (telesný a duševný).

Situačné podmienky výkonnosti zahrňujú rôznorodé aktuálne vplyvy, 
ako sú napríklad:

• celospoločenský významné udalosti, udalosti v politickom a hospodár-
skom živote,

• podnikové vplyvy, inovácia výroby, techniky, reorganizácia, potreba re-
kvalifikácie, hrozba straty zamestnania a pod.,

• mimoriadne rodinné alebo osobné udalosti, náhle ochorenia, nehody, 
úrazy, konflikty na pracovisku a pod.

2.3  Únava

Únavu definujeme ako „psychofyziologický stav ľudského organizmu, 
vznikajúci ako následok jeho úsilia (pri regulujúcej úlohe CNS) obnovovať 
psychosomatický funkčný potenciál, ktorý sa v procese intenzívnej alebo dl-
hotrvajúcej činnosti človeka vyčerpáva“ (Ďurič, Bratská, a kol., 1997, s. 388). 
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Únava, podobne ako práca, nás sprevádza celý život. Je prirodzeným dôsled-
kom každej práce. Únava bezprostredne súvisí s výkonnosťou pracovníka 
a vzniká v dôsledku jeho predchádzajúcej námahy. Samotná únava nemusí 
byť škodlivá, škodlivou sa stáva až vtedy, keď je organizmus vystavený ta-
kým nárokom, s ktorými sa nevie vyrovnať. Únava sa prejavuje psychickými 
a fyziologickými zmenami, ktoré súvisia so zmenami napätia v centrálnom 
nervovom systéme. Únava je bežným dôsledkom vykonávanej pracovnej čin-
nosti a považujeme ju za prirodzený stav. Navonok sa prejavuje prechodným 
poklesom výkonnosti pracovníka, ktorý je možné zastaviť alebo odstrániť 
krátkym odpočinkom, spánkom, zmenou predmetu pracovnej činnosti.

Nerešpektovanie stavu únavy vyúsťuje do trvalejšieho stavu preťaženia 
až vyčerpania, kedy hovoríme o syndróme „prepracovania“. Jeho prejavom 
je značne zhoršený pracovný výkon, funkčné poruchy organizmu, napríklad 
spánku, trávenia a pod. (Szarková, 1998). Môžeme rozlíšiť dva typy reakcii 
na prepracovanosť (Bratská, 1992). V prvom prípade dochádza k nechuti 
pokračovať v začatej činnosti, pociťuje sa odpor k práci, človek je podráž-
dený a reaguje zlosťou a hnevom. Druhým typom možnej reakcie na únavu 
a vyčerpanie je apatia, obmedzenie činnosti, unudený výraz. Ľudia sú ospa-
lí, prejavuje sa u nich útlm v oblasti správania a konania.

V závislosti na tom, ktoré orgány alebo funkcie únava postihuje, rozli-
šujeme jednotlivé typy únavy: 

• únavu svalovú,
• únavu nervovú,
• únavu zmyslovú,
• únavu psychickú.

Od prejavov únavy môžeme odlíšiť pocit únavy. Pocit únavy je subjek-
tívny a má zreteľne ochrannú funkciu, lebo umožňuje človeku registrovať 
príznaky jednoduchej akútnej únavy, ktorá po primeranom aktívnom odpo-
činku alebo spánku odznieva. Ľudia, ktorí sú málo citlivý na pocit únavy, sa 
môžu ľahko dostať do stavu preťaženia. Rozlišujeme (Vačková, Jakabčic, 
1996):

• Únavu nutnú, prirodzenú, ktorej následky miznú v priebehu jedného 
dňa.

• Únavu zbytočnú, vyplývajúcu zo zlej organizácie práce.
• Únavu škodlivú, ktorej účinky sa do druhého dňa neodstránia, hroma-

dia sa a ani vonkajší pozorovateľ ich dlho nevidí, až sa naraz prejavia so 
všetkými negatívnymi dôsledkami.
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Podľa H. Schmidtkeho (Daniel, Pikala, a kol., 1976): sa symptómy 
únavy prejavujú ako:

• poruchy vnímania,
• poruchy pohybovej koordinácie,
• poruchy pozornosti a koncentrácie,
• poruchy myslenia,
• poruchy úrovne aktivity,
• poruchy sociálnych vzťahov.

Podľa Barletta (Mikšík, 1969) môžeme hovoriť o dvoch dôsledkoch po-
stupujúcej únavy. Prvým dôsledkom je dezintegrácia pracovného procesu, 
tj. činnosti sú vykonávané v nesprávnej následnosti alebo v nezodpoveda-
júcom čase. Druhým dôsledkom je ťažká prispôsobivosť zmenám, ktorá 
sa prejavuje zmenšeným rozsahom informácií, ktoré je schopný daný je-
dinec v určitom čase prijať a spracovať a prijímaním unáhlených rozhod-
nutí a súdov. Každá pracovná činnosť vyvoláva u pracovníka istý stupeň 
aktivácie a každú pracovnú činnosť sprevádza vznik únavy. Avšak okrem 
toho dochádza v závislosti od osobitných vplyvov práce a pracovného oko-
lia a osobnostných (trvalých i momentálnych) faktorov k zvláštnym psy-
chickým stavom podobným únave. Stavy podobné únave sú monotónia, 
saturácia a preťaženie (Daniel, Pikala, a kol., 1976). 

Monotónia je subjektívny stav zníženej psychickej aktivity. Vzniká 
spravidla pri dlhšie trvajúcej opakujúcej sa jednostrannej činnosti chudob-
nej na podnety. Monotóniu charakterizujú zážitkové (napr. pocit ospalosti, 
zníženie pozornosti), výkonové (napr. pokles a kolísanie výkonu) a fyziolo-
gické (pokles krvného tlaku, zníženie svalového napätia) symptómy. Hlav-
nú príčinu stavov monotónie treba hľadať v špecifických individuálnych 
dispozíciách, či charakteristikách pracovníka. Únava, lieky na spanie a al-
kohol napomáhajú vzniku stavov monotónie. 

Saturácia (nasýtenosť, presýtenosť) je stav averzie, nechuti, na afekte za-
loženom odpore voči istej činnosti. Pracovník je nasýtený danou prácou. Má 
dojem zotrvávania na jednom mieste, zdá sa mu, že nič nové nepríde. Pritom 
práca nemusí byť osobitne jednotvárna. Saturácia môže vzniknúť pri každej 
činnosti. Príčiny saturácie je treba hľadať v oblasti motivácie pracovníka. 

Preťaženie je stav, ku ktorému dochádza vtedy, keď sa od jednotlivých 
psychických funkcií žiada viac, ako sú vo všeobecnosti schopné vykonať. 
V stave preťaženia, keď sa od pracovníka vyžaduje väčší výkon, ako je 
schopný aktuálne podávať, sa vyvinie konflikt medzi nárokmi a výkonom. 
Najprv nastupuje agresívna fáza (napr. prenáhlené reakcie a konanie, výky-
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vy vo výkone, narastajú pracovné chyby). Na tomto stupni prichádza na-
sadenie posledných rezerv výkonnosti. Stráca sa vôľová kontrola správa-
nia sa. Po agresívnej fáze nastupuje fáza regresie, stiahnutia sa, rezignácie. 
V tejto fáze je vlastný symptóm preťaženia (výkon náhle klesne a správanie 
je poznačené obmedzením záujmu a sociálnych vzťahov). V tejto fáze sa 
môže naplniť „rezervoár energie“. V poslednej, reštitučnej fáze, dochádza 
k novej, výkonu primeranej orientácii. Otrasená osobnosť mobilizuje svoje 
vôľové vlastnosti a dochádza k narastaniu výkonu.

2.4  Pracovná záťaž

Pracovnú záťaž môžeme vymedziť ako situáciu alebo stav vyvoláva-
júci napätie (tenziu) a vyžadujúci zvýšený výdaj energie na ich zvládnutie, 
či adaptáciu, a tiež ako stres, ktorý chápeme ako nadmernú záťaž. Zvyčajne 
záťaž vedie k exhauscii (Kiczko, a kol., 1997). Exhauscia je stav vyčerpa-
nosti organizmu, ktorý zväčša nastáva spotrebovaním energetickej rezervy 
po intenzívnej činnosti alebo výraznej záťaži, strese pôsobiacom na orga-
nizmus.

 Medzi často sa vyskytujúce zdroje záťaže patria (Klapáč, 1992):

• nadmerné predlžovanie pracovnej doby,
• nadmerné množstvo práce, nedostatok času, neúmerné pracovné tem-

po,
• rozhodovanie pri nedostatku času alebo informácií, časové stresy (krát-

kodobé termíny úloh),
• nadmerné zmeny (premenlivosť v požiadavkách práce); delená práca 

súvisiaca s prerušovaním a nedokončením práce, kúskovanie pracovné-
ho času, rozptyľovanie pri práci,

• účasné vykonávanie viacerých činností,
• preťažovanie jednotlivých orgánov a zmyslov, súvisí s nasýtením, mo-

notóniou,
• dlhotrvajúce jednostranné držanie tela, nedostatok pohybu, nezaraďova-

nie prestávok,
• nevhodné pracovné prostredie (nekvalitný vzduch, zlé osvetlenie, hluk, 

chlad, teplo),
• nejasnosti v organizačnej štruktúre,
• zlá organizácie práce,
• prílišná zodpovednosť, neúmerné množstvo povinností,
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• nevyváženosť medzi zodpovednosťou a právomocami,
• sociálne konflikty (najhoršie sú na tom stredné články riadenia, kde sa 

môžu vyskytnúť problematické vzťahy k podriadeným a nadriadeným),
• činnosť, pre ktorú nemá jedinec predpoklady,
• neúmerne vysoká motivácia, veľké obavy pred neúspechom,
• nedostatok citového uspokojenia z práce, nedostatočná sebarealizácia, 

nedostatočná priebežná zmysluplnosť vlastného konania,
• nekvalitný spánok, nedostatok spánku, nepravidelný spánok,
• nedostatočný odpočinok, zlá životospráva,
• prerušovanie a nedokončenie práce,
• nedostatočná príprava,
• plánovanie bez faktickej realizácie; negatívne pôsobí nereálne plánova-

nie, t. j. kladenie si takých cieľov, ktoré nie je možné splniť, čo vedie 
k pocitom viny, k znechuteniu.

V mimopracovnej sfére medzi záťažové faktory patria: 

• nevyrovnaný osobný život, problémy v partnerskej, rodinnej oblasti,
•  nesprávna životospráva, zlý zdravotný stav, 
• nedostatok citových hodnôt i chýbajúca sebarealizácia. 

Subjektívne prežívanie nesúladu medzi nárokmi, ktoré na nás kladie von-
kajšie okolie a našimi predpokladmi tieto požiadavky zvládnuť, môže na-
dobudnúť rôznu veľkosť a odlišnú kvalitatívnu podobu. Jednotlivé stupne 
bežnej, zvýšenej, hraničnej a extrémnej záťaže opísal O. Mikšík (1969): 
1.  stupeň - bežná záťaž sa objavuje v známych situáciách, v ktorých plne 

využíva stereotypné a zautomatizované spôsoby správania a konania. 
Nenúti nás vynakladať zvýšené úsilie a nestimuluje rozvoj osobnosti.

2.  stupeň - zvýšená záťaž sa viaže na také životné a pracovné situácie, 
v ktorých nevystačíme s bežne zaužívanými spôsobmi riešenia, konania 
a reagovania. Stretávame sa s nimi prvýkrát, sú pre nás nové, a preto ak 
ich máme zvládnuť, vynakladáme zvýšené úsilie. Zvýšená záťaž je pre 
život človeka nevyhnutná. Urýchľuje osobnostný rast, rozvoj a umožňu-
je jedincovi zrieť.

3.  stupeň - hraničná záťaž vzniká vtedy, keď sa objavuje výrazný nesú-
lad medzi našou vybavenosťou a pripravenosťou a nárokmi vonkajšieho 
prostredia na nás. Zvládnutie hraničnej záťaže predpokladá ísť až na do-
raz, siahnuť na dno psychických rezerv. Kladné účinky záťaže končia. 
Narastá počet nežiadúcich dôsledkov na psychiku a celkovo na zdravotný 
stav človeka. Riešiteľnosť takýchto situácií vrcholí. Ale práve hraničné 
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záťaže odhaľujú skutočnú kvalitu osobnosti a skupín, ktoré ju zvládajú 
a často poskytuje kľúče na poznanie kvalít aj ich bezprostredného okolia.

4.  stupeň - extrémna záťaž sa objavuje vtedy, keď medzi požiadavkami 
vonkajšieho prostredia a našimi možnosťami i predpokladmi potrebný-
mi na ich zvládnutie je obrovský rozpor. Nesúlad je taký veľký, že nie je 
v našich silách vyvinúť primeraný protitlak a aktívne vzdorovať. Úplne 
podliehame tlaku situácie, ktorá sa nám javí ako neriešiteľná. Psychické 
zlyhanie sprevádzajú výrazné poruchy v správaní, zmeny vo fyziologic-
kých a psychických procesoch v organizme, často s trvalými dôsledka-
mi na zdravie človeka. Pretrvávajúca, extrémna záťaž vedie k narušeniu 
vzťahov so spoločenským prostredím.

Priebeh mobilizácie psychických síl, spôsob riešenia záťažovej situácie 
a dôsledky, ku ktorým vedie, závisia od okolností, v ktorej záťaž vzniká, 
hodnôt, ktorých sa záťaž týka, subjektívnych skúseností s podobnými situ-
áciami, situačnej vzrušivosti jedinca a jeho spôsobilosti i schopnosti zhod-
notiť a racionálne situáciu riešiť (Ďurič, Bratská, a kol., 1997).

Typológia psychickej záťaže

Podobnosť v tom akú kvalitu, obsah, formu nadobúda rozpor medzi po-
žiadavkami práce a kapacitou pracovníka vedie k rozlíšeniu základných ty-
pov psychickej záťaže (Mikšík,1969):

• situácie neprimeraných úloh a požiadaviek,
• problémové situácie,
• frustrujúce situácie,
• konfliktové situácie,
• deprivujúce situácie,
• stresové situácie.

Situácie neprimeraných úloh a požiadaviek

Náročnosť neprimeraných úloh a požiadaviek spočíva v tom, že rozsah 
ľudských síl (telesných a duševných) je oveľa menší alebo oveľa väčší jako 
je nevyhnutné na ich splnenie. Mikšík (1969) rozlišuje tri základné druhy 
neprimeraných úloh, pri ktorých dochádza k rozporu medzi mierou a kvali-
tou požiadaviek na výkon človeka a jeho vnútornou kapacitou na splnenie 
týchto požiadaviek, pri ktorých je neprimeranosť určovaná:

• Úlohami, ktoré sú neprimerané silám daného jedinca prílišnou kvanti-
tou požiadaviek. Príčina neprimeranosti úloh môže byť dvojaká - ale-
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bo ide o úlohy, ktoré prekračujú možnosti normálneho človeka (to si 
vyžaduje úpravu požiadaviek, či organizáciu špeciálneho výberu ľudí 
pre tieto úlohy), alebo je daný jedinec pod úrovňou normálnej hladiny 
práceschopnosti (v tom prípade je nevyhnutné analyzovať príčiny a vy-
vodiť primerané závery). Vždy však ide o rozpor medzi obmedzenými 
možnosťami pracovníka s neúmernými požiadavkami na výkon.

• Úlohami, ktoré sú neprimerané, pretože sa nerešpektujú zákonitos-
ti činnosti nervovej sústavy, psychiky, ľudského organizmu. V tomto 
prípade ide o záťaž spôsobenú jednostranným, či monotónnym zaťaže-
ním organizmu. Z hľadiska pracovného procesu sú takými neprimeraný-
mi úlohami stereotypné práce za bežiacim pásom. Monotónna práca je 
v priamom protiklade voči kreativite, navodzuje v pracovnom procese 
pasivitu, nudu, nezáujem, celkovú apatiu. Negatívny vplyv monotónie 
je možné pozorovať v poklese výkonu a výkonnosti, znížení motivácie 
k práci a poklese ašpiračnej úrovne zamestnanca a jeho celkovej aktivi-
ty (Szarková, 1998).

• Úlohami s neprimerane nízkou úrovňou požiadaviek na pracovníka. 
Takéto úlohy degradujú pracovníka, neposkytujú mu možnosť sebare-
alizácie a dosahovania vytýčených cieľov (Bratská, 1992). Človek trá-
vi v produktívnom veku tretinu času v práci. Ak požiadavky sú nízke, 
človek má pocit nevyužitia, stráca pracovné návyky, klesá hranica jeho 
možného zaťaženia, stráca pocit potrebnosti. U niektorých ľudí sa môže 
vyskytnúť depresia a strata zmyslu života.

Problémové situácie

Problém môžeme vymedziť ako cieľ na dosiahnutie ktorého musíme 
hľadať cestu, na rozdiel od úlohy k splneniu ktorej už cestu poznáme (Hartl, 
Hartlová, 2004). M. Nakonečný vymedzuje problémovú situáciu ako takú, 
v ktorej je daný cieľ, ale chýbajú prostriedky k jeho dosiahnutiu. Na roz-
diel od záťaže spôsobenej neprimeranými úlohami a požiadavkami záťaž 
vyplývajúca z problémových situácií nespočíva v kvantite úloh, ale v ich 
štruktúre a štruktúre podmienok, v ktorých sú plnené (Mikšík, 1969). Naj-
závažnejšími problémovými situáciami sú tie, v ktorých človek stojí pred 
problémom vyrovnať sa dlhodobejšie s novým systémom života a činnosti 
alebo s novými povinnosťami a požiadavkami. Rozhodujúcu úlohu tu majú 
adaptačné mechanizmy. Človek môže riešiť problémovú situáciu tak, že 
sa prispôsobuje vonkajším okolnostiam, alebo si prispôsobuje, modifikuje 
vonkajšie okolnosti, tak aby realita bola pre neho menej stresujúca. Špeci-
fickým prípadom adaptácie je adjustácia, ktorá je procesom aktívneho vpra-
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vovania sa do nových životných situácií, pričom rozhodujúcu úlohu má ak-
tivita subjektu, ktorú vynaloží na to, aby prekonal predchádzajúce formy 
správania (Hartl, Hartlová, 2004). Pripravenosť človeka na výkon funkcie 
v pracovnom procese a stupeň jeho mentálnej úrovne je možné najlepšie 
hodnotiť podľa toho, ako sa zachová v problémových situáciách a ako ich 
rieši. V pracovnom procese môžu byť problémovými situáciami nástup 
do zamestnania, prechod do nového pracovného kolektívu, alebo funkcie, 
prechod na inú prácu alebo pridelenie novej agendy, časté prispôsobovanie 
práce zmeneným podmienkam novej legislatívy, práca s novou výpočtovou 
technikou alebo softvérom a pod. Keď človek rieši nové úlohy alebo sa do-
stáva do situácie, pre ktorú nemá šablónu, vzniká nápor hlavne na tie jeho 
kvality, ktoré označujeme pojmom inteligencia, a ktorých jadrom je kvalita 
rozhodovacích procesov.

Frustrujúce situácie

V živote človeka nie sú vzácne prekážky na ceste k uspokojovaniu po-
trieb. Človek môže mať napr. blokovanú potrebu spoločenskej prestíže, po-
stavenia medzi vrstovníkmi, potrebu uznania, sebauplatnenia a pod. Najmä 
v období, v ktorom sa upevňuje integrácia osobnosti (v puberte a adoles-
cencii) je človek viac citlivý na blokovanie potrieb. Pojem frustrácia po-
chádza z latinského frustrare = zmariť. Frustráciou rozumieme stav jedin-
ca, ktorý pri smerovaní k cieľu naráža na prekážku. Z hľadiska motivač-
ných súvislostí môžeme frustračnú situáciu chápať ako podmienku, ktorá 
sa uplatňuje vždy, keď je znemožnené alebo sťažené uspokojovanie potrieb, 
tendencií, rozhodnutí (Švancara, 1984). Spôsob prežívania frustrácie je de-
terminovaný individuálnou vnímavosťou, na ktorej sa podieľajú vlastnosti 
temperamentu i schopnosti autoregulácie. 

M. Nakonečný (1995) upozorňuje na rozdiel medzi problémovou situá-
ciou a frustrujúcou situáciou. Podmienky vzniku oboch situácií sú rovnaké. 
Rozdiel spočíva v tom, že problémová situácia je otvorená a človek hľadá 
riešenie. Frustrujúcou sa takáto situácia stáva až vtedy, keď riešenie ne-
nájde alebo je presvedčený, že ho nemôže nájsť. Vtedy dochádza k blokáde 
dosiahnutia cieľa. Vieme, že dlhodobá frustrácia vedie k vzniku komplexu 
menejcennosti, ktorý sa u pracovníka môže prejaviť tým, že začne preceňo-
vať svoje sily, alebo podceňovať svoje schopnosti a v dôsledku toho dochá-
dza k zníženiu celkovej sebadôvery a tým aj pracovnej výkonnosti. Z oba-
vy a strachu, že zlyhá sa zamestnanec radšej vyhýba konfliktným situáciám 
a problémovým pracovným úlohám. Frustráciou môže trpieť nielen jeden 
pracovník. Frustrovaná môže byť aj celá pracovná skupina, čo sa premietne 
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aj do sociálno - psychologickej atmosféry pracovnej skupiny, jej pracovnej 
výkonnosti a kvality vykonávanej práce. Medzi najčastejšie pocity frustrá-
cie sprevádzajúce stav frustrácie patria pocity neúspešnosti, nespokojnosti, 
nespravodlivosti, závisti a nepochopenia (Szarková, 1998).

Konfliktové situácie

Termínom konflikt (latinsky conflictus = stretnutie, zrážka) sa označu-
je stretnutie dvoch protichodných, súperiacich názorov, situácií a zámerov. 
V najvšeobecnejšom chápaní konfliktu sa niečo stretáva s niečím, čo má 
rovnakú funkciu s opačným znamienkom. Spoločným pojmom týchto pro-
tichodných tendencií je motív. Chápeme ho v tejto súvislosti ako konštrukt, 
ktorý má prispieť k objasneniu konfliktu. Nehovorí nám však nič o obsahu 
prežívaného konfliktu. L. Míček (1984) uvádza vysokú mieru korelačnej 
závislosti medzi neuspokojivými interpersonálnymi vzťahmi na pracovisku 
a prepracovanosťou. Poukazuje aj na výsledky výskumu Greena a Medali-
ho, ktorí dospeli k zisteniu, že najhoršie sú na tom pracovníci na strednej 
úrovni riadenia, ktorí sú vystavení náladám a tlaku nadriadených aj podria-
dených. Dokazuje sa tak vysoká energetická náročnosť tých úloh, ktorých 
výkon a splnenie nie je len v moci jednotlivca, ktorý za úlohu zodpovedá, 
ale závisí aj od jeho súhry s ostatnými ľuďmi a na dobrej vôli, ochote k spo-
lupráci a pod.

Deprivujúce situácie

Pojem deprivácia je latinského pôvodu a znamená nedostatok, stratu. Je 
to stav u človeka ak počas dlhého obdobia nemôže uspokojiť v dostatočnej 
miere jednu alebo viaceré základné životné potreby. Príčinou vzniku depri-
vujúcich situácií je nedostatok podnetov uspokojujúcich základné potreby 
človeka. Môže ísť napríklad o depriváciu biologických potrieb, citovú de-
priváciu, sociálnu depriváciu, senzorickú depriváciu, vývinovú depriváciu, 
depriváciu potreby bezpečia, existenčnú depriváciu. Pri biologickej depri-
vácii v oblasti pracovnej činnosti môže ísť o záťaž vyplývajúcu z nedostat-
ku kyslíka, neprimernej teploty, vlhkosti vzduchu, tlaku vzduchu a pod. Ide 
v podstate o práce vykonávané v extrémnych a rizikových podmienkach 
ako sú horolezectvo, práca potápačov, práca v bani, práca tavičov pri vyso-
kej peci a pod. 

Problém sociálnej deprivácie sa vyskytuje u ľudí žijúcich a pracujú-
cich osamote ako sú strážcovia majákov, väzni v samotkách, posádky lodí 
a ponoriek, dlhodobé výcvikové sústredenia vojakov v uzavretých oblas-
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tiach, kozmonauti. Separácia jedinca má za následok vznik neurotických 
reakcií, zážitkov osamelosti a úzkosti, stratu záujmov o všetko až vznik 
bludov. Súhrnné označenie týchto príznakov sa označuje ako ponorkový 
syndróm. V týchto prípadoch sa prejavuje túžba po styku s iným prostre-
dím, „presýtenie“ ľuďmi, s ktorými žijú. Následne dochádza k neadekvát-
nym reakciám ako sú zvýšená dráždivosť, prípadná agresivita, precitlive-
losť, nevraživosť, nevyrovnanosť v správaní, apatia, unaviteľnosť a rôzne 
únikové reakcie.

 
Stresové situácie

Nadmernú záťaž sme vymezili ako stres. Existujú rozsiahle štúdie, ktoré 
dokazujú vzťah medzi stresujúcimi životnými udalosťami a začiatkom rôz-
nych chorôb. Z nich vyplýva, že stresujúce životné nástrahy môžu vyvolať 
psychické zmeny alebo i psychosomatické poruchy a choroby. H. T. Hol-
mes a H. R. Rahe (Lerner, a kol., 1986) vypracovali prehľad stresujúcich 
životných situácií. Osobný stupeň stresovej záťaže môžeme porovnať s na-
sledujúcimi hodnotami a ich interpretáciou. V nasledujúcom prehľade uvá-
dzame stresujúce životné udalostí podľa H. T. Holmesa a H. R. Raheho 
(Lerner a kol., 1986).

Zmeny v živote:  Jednotky závažnosti

1.  Úmrtie manžela (ky)  100
2.  Rozvod  73
3.  Rozchod s partnerom  65
4.  Odpykávanie trestu vo väzení  63
5.  Úmrtie v najbližšej rodine  63
6.  Vlastný úraz alebo nemoc  53
7.  Vlastná svadba  50
8.  Preradenie v zamestnaní  47
9.  Zmierenie sa s partnerom alebo s manželom (kou)  45
10.  Odchod do dôchodku  45
11.  Nemoc rodinného príslušníka  44
12.  Tehotenstvo partnerky  40
13.  Sexuálne nezhody  39
14.  Zmena postavenia v zamestnaní  39
15.  Narodenie dieťaťa  39
16.  Zmena vo vlastnej finančnej situácii  38
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17.  Úmrtie blízkeho priateľa  37
18.  Zmena zamestnania  36
19.  Pribúdanie manželských (partnerských) hádok  35
20.  Získanie pôžičky  31
21.  Väčšie dlhy  30
22.  Väčšia zodpovednosť v zamestnaní  29
23.  Syn alebo dcéra opustia domov  29
24.  Nezhody so svokrou alebo svokrom  29
25.  Mimoriadny osobný neúspech  28
26.  Manželka nastúpila do zamestnania (alebo vystúpila)  26
27.  Začiatok, ukončenie školy alebo školenia  26
28.  Zmena životných podmienok  25
29.  Zmena osobných stereotypov (návykov)  24
30.  Konflikty s nadriadenými v zamestnaní  23
31.  Zmena pracovných podmienok alebo hodín  20
32.  Zmena bydliska. 20
33.  Skúšky v škole alebo kvalifikačné skúšky v zamestnaní  20
34.  Zmena obvyklej rekreácie (chata, šport a pod.).  19
35.  Zmena v spoločenskej činnosti (priatelia, kamaráti a pod.) 18
36.  Poruchy spánku  16
37.  Zmena v stretávaní s rodinnými príslušníkmi  15
38.  Zmeny v stravovacích návykoch (zmena hmotnosti, 
 diéta, nechutenstvo)  15
39.  Dovolenka  13
40.  Rodinné stretnutie na Vianoce  12
41.  Pokuta pri dopravnom priestupku  11

Celková hodnota 
skóre

Pravdepodobnosť 
ochorenia

Sila odolnosti 
voči stresu

150 – 199 nízka (9 – 33 %) vysoká rezistencia
200 – 299 priemerná (30 –52 %) hraničná rezistencia

300 – viac vysoká (50 – 86 %) nízka rezistencia,
t. j. vysoká zraniteľnosť
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2.5  Syndróm vyhorenia (burnout)

Burnout môžeme preložiť ako syndróm „vyhorenia či vypálenia“ 
(z anglického burn = vyhorenie, vypálenie). Ide o jav vyčerpania psychic-
kých a fyzických síl, stratu profesionality, záujmu o prácu a odborný rast. 
Syndróm burnout postihuje kategórie pracovníkov, ktorých základným po-
slaním je práca s ľuďmi - výchova a vzdelávanie, poradenstvo, ďalej reedu-
kácia, terapia. V prenesenom zmysle môžeme o syndróme burnout hovoriť 
ako o súhrne príznakov typických pre vyčerpanie nadšenia. Človek trpiaci 
sydrómom vyhorenia mení svoje správanie postupne, no možno povedať, 
že dramaticky. Z pokojnej a svedomitej pracovníčky sa môže stať „fúria“ 
prejavujúca sa direktívne a arogantne. Vo vedomí, že nezvláda seba samú 
chce riadiť všetkých a všetko okolo. Z poriadkumilovného človeka sa stá-
va „neporiadník“. Pocit uvoľnenia a narušenia stereotypu je tu volaním po 
zmene. Z prehnane ambiciózneho kolegu sa stáva „flákač“ obľubujúci pose-
denia, debaty a často popíjanie alkoholu na vylepšenie nálady. Všetky takéto 
radikálne prejavy sú signálom deštrukčného procesu. Osoba v štádiu takého 
radikálneho správania dáva na javo, že je v koncoch, aj keď si to sama pred 
sebou ešte nepriznáva. Priebeh jednotlivých fáz je nasledujúci:

1. fáza - nadšenie - príchod do nového pracovného prostredia sprevádza 
nadšenie, ideály a chuť pracovať.

2. fáza - stagnácia - nastáva vtedy, keď pracovník zistí, že jeho predstavy 
sa líšia od reality. Úlohy, ktoré na začiatku plnil rád, dobre a považoval 
za oprávnené ho začínajú obťažovať.

3. fáza - frustrácia - väčšinu javov na pracovisku človek vníma negatívne. 
Potláča vlastné potreby, má poruchy spánku, je slabý, stále si to ale ne-
pripúšťa, má skôr tendenciu presviedčať sa, prečo musí urobiť to či ono. 
Práve v tomto období je náchylný na vznik závislosti, napríklad na jedlo 
či alkohol. Mení rebríček hodnôt, odsúva rodinu i priateľov.

4. fáza - dehumanizácia a depersonalizácia - človek už takmer rezigno-
val. Stráca kontakt sám so sebou, nerozumie svojim pocitom a prežíva 
vnútornú prázdnotu. Sociálny život už zanedbal a môže vzniknuť zá-
vislosť na jednom spolupracovníkovi, s ktorým sa spoločne podporujú 
v myšlienkach, aké to majú ťažké, navzájom sa utvrdzujú v tom, že sú 
nedocenení. V profesiách pracujúcich s ľuďmi je sprievodným znakom 
dehumanizácia. Učiteľa už nečakajú tridsiati žiaci, ale tridsiati darebáci, 
lekár nemá troch pacientov s chorým žlčníkom, ale tri žlčníky. V tejto 
fáze môže človek zotrvať aj roky.
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5. fáza - vyhorenie - pokiaľ sa situácia nerieši dochádza k samotnému 
syndrómu vyhorenia. V tejto fáze je zdolanie problému už takmer ne-
možné a odporúčaným riešením je zmena zamestnávateľa, prípadne 
zmena odbornosti. Existuje dokonca absolútne vyčerpanie ako nezvrat-
ná forma, ľudský organizmus zlyhá a nastáva smrť.

Syndróm vyhorenia je väčšinou vyústením stresu. Tento stav ohlasuje 
veľa symptómov - človek sa celkovo cíti zle, je emocionálne, psychicky 
a fyzicky unavený, má pocity bezmocnosti a beznádeje, nemá chuť do prá-
ce ani radosť zo života. Tieto stavy sú výsledkom dlhodobo pôsobiaceho 
stresu a nevhodného vyrovnávania sa so záťažou. Proces vyhorenia môže 
trvať aj niekoľko rokov. Na rozdiel od syndrómu vyčerpania vzniká ako dô-
sledok chronickej záťaže, dlhodobého a intenzívneho nasadenia a nedosta-
točného ocenenia. Syndróm profesionálneho vyhorenia sa niekedy zamieňa 
za stres. Avšak kým stres môžeme dostať pod kontrolu, vyhorenie je proble-
matickejšie. Dominuje pocit únavy. Človek musí vynakladať na prácu ove-
ľa väčšie úsilie ako predtým, je nepriateľský, útočný k okoliu. Objavujú 
sa pocity smútku a beznádeje, strata záujmu o profesiu. Môžu sa prejaviť 
rôzne psychosomatické poruchy a problémy ako sú poruchy spánku, žalú-
dočné ťažkosti, kožné problémy, bolesti pri srdci a podobne. Burnout môže 
spôsobiť aj vážnu psychickú poruchu. Hrozí aj zvýšené riziko rôznych zá-
vislostí (alkohol, drogy, gamblerstvo).

Častou príčinou vyhorenia je emocionálno - citová vyčerpanosť. Táto 
príčina je aj najčastejšie popísaná v literatúre. Druhou príčinou je deperso-
nalizácia. Človek prestane vidieť seba ako človeka, ako osobnosť; cíti sa 
len ako nejaký predmet, vec, číslo. Tretí z významných faktorov, syndrómu 
burnout je zničené, ubité, zdevastované profesionálne a ľudské vedomie. 
Jeho najvýraznejšou príčinou je donútenie človeka k tej najhlbšej deval-
vácii vlastných schopností, vedomostí a vôbec intelektuálnych kvalít, jeho 
hodnôt, ideálov, individuálneho vedomia a jeho ja. 

Prejavy vyhorenia môžeme sledovať vo fyzickej, emocionálnej a so-
ciálnej oblasti. K fyzickým prejavom patria napr. hnačky, zmeny v stravo-
vaní, výkyvy v telesnej hmotnosti, strata chuti do jedla, poruchy spánku, 
opakované bolesti hlavy, svalové napätie, bolesti krku, ramien, chrbtice, 
zvýšená konzumácia alkoholu, drog, liekov, zvýšená náchylnosť k choro-
bám, vysoký krvný tlak, srdcové ťažkosti, zapáchajúci dych, vlhké ruky, 
rýchla unaviteľnosť, pocit vyčerpania, niekoľko mesiacov trvajúca znížená 
výkonnosť. Ľudia, ktorí sa cítia byť zavalení tlakom práce často pozoru-
jú u seba fyzické symptómy odzrkadľujúce ich vnútornú nepohodu. K prí-
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znakom v psychickej oblasti patria problémy s koncentráciou pozornosti, 
pamäťou, človek pociťuje bezmocnosť, beznádej, depresiu. V extrémnych 
prípadoch môže dôjsť k pokusom o samovraždu.

2.6  Odpočinok a regenerácia síl

Plnohodnotný pracovný výkon môže podávať len zdravý pracovník. 
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako stav teles-
nej, duševnej a sociálnej pohody. Tento stav je sprevádzaný neprítomnos-
ťou prejavov choroby alebo poruchy (abnormality), či rizikových faktorov 
a pestovaním zdravého životného štýlu, ktorý vedie k udržiavaniu zdravia 
a prevencii ochorenia. Súčasťou, prejavom i predpokladom zdravia je du-
ševné zdravie. Musíme si však uvedomiť, že insuficiencia (nedostatočnosť) 
napr. v telesnej oblasti neznižuje možnosti uplatnenia sa človeka v iných 
oblastiach. Odpočívať a regenerovať svoje sily musia všetci pracovníci. 
Kvalitný pracovný výkon však závisí aj na kvalite odpočinku mimo za-
mestnania. Dôležité je rodinné zázemie, spôsob trávenia voľného času, 
atď. S tým súvisí problematika celkového režimu dňa - spánku, výživy, ob-
lečenia, hygieny, pohybových aktivít, kompenzácia jednostranného zaťaže-
nia z práce a pod. (Vačková, Jakabčic, 1996). O možnostiach ako využívať 
relaxačné metódy v sebavýchove a výchove, píše E. Drotárová (1997).

Treba si uvedomiť, že ak sa práca stane jediným zdrojom životného 
šťastia, jediným zmyslom života, človek sa stáva „workoholikom“ (závis-
lým na práci). Workoholik je človek závislý na náročnej a dlhotrvajúcej 
práci tak ako iní na alkohole. Nahrádza svoj osobný život prácou, má pocit, 
že jeho možnosti sú neohraničené. Takýto človek nevie oddychovať, dovo-
lenkovať, zúčastňovať sa spoločenských akcií. Je nespokojný bez hektickej 
činnosti, má trvalé nutkanie niečo robiť, organizovať, riadiť. Zvýšená pra-
covná činnosť spôsobuje stres, ktorého výsledkom je produkcia adrenalínu 
a endorfínov. Koncentrácia iba na prácu však začne negatívne pôsobiť na 
ostatné oblasti života. Workoholizmus je stav pracovníka, ktorý sa dá zme-
niť, treba sa však naučiť rešpektovať aj práva svojho okolia.
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SÚHRN

Činnosťou rozumieme nervovou sústavou riadený proces pôsobenia 
človeka na životné prostredie. Pracovná činnosť predstavuje cieľavedo-
mé, systematické a zámerné pôsobenie na prírodu. Výkon človeka je funk-
ciou jeho schopností a motivácie. Výkonnosť pracovníka tvorí súbor jeho 
vlastností a dispozícií, ktoré podmieňuj to, ako plní pracovné úlohy. Vý-
konnosť pracovníkov ovplyvňujú objektívne aj subjektívne činitele. Únava 
bezprostredne súvisí s výkonnosťou pracovníka a vzniká v dôsledku jeho 
predchádzajúcej námahy. Rozlišujeme svalovú, nervovú, zmyslovú a psy-
chickú únavu. Stavy podobné únave sú monotónia, saturácia a preťaženie. 
Pracovnú záťaž môžeme vymedziť ako situáciu alebo stav vyvolávajúci na-
pätie a vyžadujúci zvýšený vydaj energie na ich zvládnutie, či adaptáciu, 
a tiež ako stres, ktorý chápeme ako nadmernú záťaž. Rozlišujeme bežnú, 
zvýšenú, hraničnú a extrémnu záťaž. Typy psychickej záťaže rozlišujeme 
podľa toho akú kvalitu, obsah a formu má rozpor medzi požiadavkami prá-
ce a kapacitou pracovníka. Pri syndróme vyhorenia ide o jav vyčerpania 
psychických a fyzických síl, stratu profesionality, záujmu o prácu a odbor-
ný rast. Prebieha v týchto fázach – nadšenie, stagnácia, frustrácia, dehuma-
nizácia a depersonalizácia, vyhorenie.

Otázky a úlohy

1. Ako vymedzujeme pojmy činnosť, pracovná činnosť, práca a povola-
nie?

2. Aký je rozdiel medzi výkonom a výkonnosťou pracovníka?
3. Ktoré činitele ovplyvňujú výkonnosť pracovníka?
4. Aké typy a symptómy únavy poznáme?
5. Ktoré sú psychické stavy podobné únave?
6. Aké stupne záťaže poznáme?
7. Aké typy psychickej záťaže poznáme. Uveďte príklady!
8. V akých fázach prebieha syndróm vyhorenia? Uveďte jeho príčiny 

a prejavy!


