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Spokojnosť so životom z pohľadu učiteľov
D ě d o v á  M á r i a

Katedra psychológie, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Anotácia · Príspevok sa zaoberá konštruktom životnej spokojnosti v súvislosti s pohlavím, ve-
kom, veľkosťou učiteľského zboru, veľkosťou školy, rodinného stavu, domácnosti, v ktorej žijú. 
Výskumný súbor tvorilo 161 učiteľov základných a materských  škôl.  Pre získanie dát bol pou-
žitý Dotazník životnej spokojnosti (J. Fahrenberga, M. Myrtek, J. Schumacher, E. Brähler, 2001) 
a Dotazník na sociodemografické premenné.  Priemerný vek učiteľov bol 34,18 rokov, SD= 11, 16 
pričom vek sa pohyboval v rozpätí od 20 do 59 rokov. Výsledky výskumu poukázali, že najvyššiu 
úroveň spokojnosti so životom vykazovali učitelia so spokojnosťou v práci, zamestnaním, najniž-
šiu v spokojnosti s vlastnými deťmi. Z hľadiska veku, vyššiu spokojnosť so životom dosahujú uči-
telia v strednom veku v porovnaní s učiteľmi do 35 rokov a  učitelia nad 55 rokov sú signifikantne 
spokojnejší so životom ako mladí učitelia do 35 rokov.Z hľadiska rodinného stavu vyššiu mieru 
životnej spokojnosti vykazovali učitelia ženatí/vydaté v porovnaní so slobodnými učiteľmi. Vý-
sledky hierarchickej regresnej analýzy poukázali, že  vybrané demografické premenné vysvetľujú 
17, 3% variancie životnej spokojnosti, pričom štatisticky signifikantný sa ukázal  vek a domácnosť, 
v ktorejučitelia žijú.   

Kľúčové slová · rodinný stav, učitelia, vek, spokojnosť so životom

Pojem spokojnosť so životom prvýkrát vytvoril Neugarten v roku 1961 a je 
výsledkom porovnania medzi tým, čo človek chce mať a čo vlastne má (Akt, 
Özer, Karabulut, 2003).Shin, Johnson (1978) vymedzujú  životnú spokojnosť 
ako celkové hodnotenie kvality života osoby podľa subjektívne stanovených 
kritérií.  Uvádzajú, že životná spokojnosť je výsledkom pozitívneho hodnote-
nia životných situácii a pozitívneho porovnania týchto životných situácii s os-
tatnými v minulosti. Fahrenberg poukazuje, že životná spokojnosť je tvorená 
spokojnosťou jednotlivca v 10 oblastiach života: zdravie, práca a zamestna-
nie, finančná situácia, voľný čas, manželstvo a partnerstvo, vzťah k vlastným 
deťom, vlastná osoba, priatelia, známi a príbuzní a bývanie. Haybron  (2005) 
popisuje faktory, ktoré vyjadrujú spokojnosť jednotlivca so svojim života. 
Tieto faktory sú vyjadrené rovnicou S=K+O+V, pričom S- spokojnosť (trvalá 
miera šťastia), K- konštitúcia (dedičná dispozícia k prežívaniu šťastia), O- ži-
votné okolnosti, V- vôľou meniace faktory (vnútorné okolnosti). 
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K základným zložkám životnej spokojnosti možno podľa Bratskej 
(2005) zaradiť sebarealizáciu, schopnosť vyrovnať sa so životnými probléma-
mi. Podľa Babinčáka (2008) spokojnosť sa chápe ako spokojnosť so životom 
ako celkom, t.j. globálna spokojnosť, alebo spokojnosť so špecifickými ob-
lasťami života. Špecifické oblasti života, ku ktorým možno zaradiť zdravie, 
blahobyt a partnerské šťastie patria k najdôležitejším pri zhodnotení celkovej 
životnej spokojnosti, avšak nemožno usudzovať, že jednotlivci prisudzujú 
rovnakú dôležitosť každej tejto oblasti života. 

V psychológii bola problematika životnej spokojnosti rozpracovávaná 
vo viacerých kontextoch.  Kačmárová (2011) poukázala na pozitívny vzťah 
medzi globálnou pracovnou spokojnosťou a životnou spokojnosťou.V sú-
vislosti s pracovnou spokojnosťou ako významné sa ukazujú exogénne fak-
tory, ktoré zahŕňajú pracovné prostredie, materiálno- technické vybavenie, 
odmeňovanie, riadenie a endogénne faktory ako subjektívna spokojnosť 
so sociálnymi vzťahmi, viera vo vlastné schopnosti. Spokojnosť s prácou je 
ovplyvnená aj rodinno- pracovným konfliktom, kedy rodinný života vplýva 
na pracovnú činnosť, alebo pracovno- rodinným konfliktom v ktorom prá-
ca ovplyvňuje rodinný život (Erdamar, Demirel, 2016). Jedným z faktorov, 
ktorý ovplyvňuje životnú spokojnosť je aj spokojnosť so zdravím.Ukázalo 
sa, že učitelia vykazujú menšiu spokojnosť so svojim zdravím v porovnaní 
s pracovníkmi bánk. Ďalšími premennými vzťahujúcimi sa ku spokojnosti 
so životom sú pohlavie, rodinný stav, vek učiteľov (Fahrenberget. al., 2001; 
Popelková, 2011). U učiteľov boli zaznamenané významné súvislosti me-
dzi spokojnosťou so životom a osobnostnými črtami (Popelková, Šišková, 
Zaťková, 2010; Janovská, Orosová, 2015).Významnými prediktormi život-
nej spokojnosti sú neuroticizmus, extraverzia a sebahodnotenie. Na pomá-
hajúci rozmer profesie pedagóga a jeho krehkosť upozorňuje Schmidbauer 
v tzv. „syndróme pomáhajúceho“, ako špecifickej narcistickej poruche 
(Schmidbauer 1997; Sedláček 2016).

Z hľadiska náročnosti profesie učiteľa, ako aj ohrozenie k vyhoreniu  nás 
zaujíma, ako sú učitelia spokojní so svojím životom vzhľadom na vybrané 
premenné.

1 Výskumný cieľ

Zámerom predkladaného výskumu je hľadať odpovede na nasledujúce otázky:

1. Ako sú spokojný so životom učitelia materských a základných škôl ? 
V ktorej oblasti vnímajú učitelia najvyššiu a najnižšiu mieru spokojnosti? 
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2. Existujú medzi učiteľmi rozdiely v spokojnosti so životom na základe 
pohlavia, veku, veľkosti učiteľského zboru, veľkosti školy, rodinného 
stavu, domácnosti, v ktorej žijú?

3. Existuje súvislosť medzi vybranými sociodemografickými premennými 
a spokojnosťou so životom? 

1.1 Výskumný súbor

Výskumný súbor tvorilo 158 učiteľov materských a základných škôl miest 
a obcí západného Slovenska. Mužov bolo 15 (9,5%) a žien 143 (90,5%). 
Priemerný vek učiteľov bol 34,18 rokov, SD= 11, 16 pričom vek sa pohyboval 
v rozpätí od 20 do 59 rokov. Vo vekovej skupine do 35 rokov bolo 40 učiteľov, 
od 36 do 55 rokov 76 učiteľov a nad 56 rokov 42 učiteľov. Z hľadiska rodin-
ného stavu ženatých/vydaté 76, slobodných/slobodné 67 a rozvedených 15 
učiteľov.

1.2 Výskumné metódy

Na zistenie spokojnosti s rôznymi oblasťami života bol použitý Dotazník 
životnej spokojnosti autorov J. Fahrenberga, M. Myrtek, J. Schumacher, E. 
Brähler (2001). Dotazník zachytáva životnú spokojnosť v desiatich oblastiach 
života, avšak v našom výskume sme sa zamerali na analýzu spokojnosti s prá-
cou a zamestnaním, finančnou situáciou, manželstvom a partnerstvom, vzťa-
hom k vlastným deťom, priateľom, známym a príbuzným. Index spokojnosti 
s jednotlivými oblasťami je hodnotená 7 položkami na 7 bodovej Likertovej 
škále v rozmedzí „som veľmi nespokojný“ až po „som veľmi spokojný“. 

Ďalšou metodikou bol Dotazník na sociodemografické premenné, ktorý 
bol zameraný na analýzu pohlavia, veku, veľkosti učiteľského zboru, veľkosti 
školy, rodinného stavu, domácnosti, v ktorej žijú.

2. Výsledky výskumu

Jedným z cieľov výskumu bola analýza vybraných oblastí životnej spokojnosti 
(Tabuľka 1). Výsledky poukázali, že učitelia vykazujú najvyššiu mieru spokoj-
nosti s prácou, zamestnaním (AM=44, 43, SD= 11,01) a najnižšiu so vzťahom 
k vlastným deťom (AM= 22,48, SD= 21,15). Celková životná spokojnosť bola 
AM= 349,81, SD= 58,68. 
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Tabuľka 1 Priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky jednotlivých oblastí  
životnej spokojnosti učiteľov materských a základných škôl

Subškály životnej spokojnosti AM S
Zdravie 34,82 8,74
Práca a zamestnanie 44,43 11,01
Finančná situácia 30,92 9,05
Voľný čas 33,43 10,55
Manželstvo a partnerstvo 33,47 17,93
Vzťah k vlastným deťom 22,48 21,15
Vlastná osoba 37,92 8,53
Sexualita 34,18 12,66
Priatelia, známi, príbuzní 39,32 9,27
Bývanie 36,21 11,65

Tabuľka 2 Spokojnosť so životom podľa pohlavia, veku, rodinného stavu 
a domácnosti

Premenné Životná spokojnosť
N AM S t/F p

Pohlavie
ženy 143 351,9 58,75

1,392 0,166
muži 15 329,8 55,98

Vek

do 35 r. 40 319,07 33,52
-3,853 0,001

35-55 r. 76 354,43 65,33
35-55 r. 76 354,43 65,33

-1,376 0,171
55 r.- 42 370,71 53,88
do 35 r. 40 319,07 33,52

-5,238 0,00
55 r.- 42 370,71 53,88

Rodinný stav

ženatý/vydatá 76 371,31 56,69
4,806 0,001

slobodný/á 67 327,04 52,94
slobodný/á 67 327,04 52,94

-1,449 0,151
rozvedený/á 15 351,33 56,55

Domácnosť

žijem s partnerom 34 341,9 51,8
-2,256 0,026

žijem s manželom 83 368,92 57,3
žijem s manželom 83 368,92 57,3

-3,563 0,001
žijem sám 41 327,84 60,64



266        a c t a  p s y c h o l o g i c a   t y r n av i e n s i a

Na overenie existencie rozdielov životnej spokojnosti učiteľov v skú-
maných premenných sme použili t- testy. Výsledky analýzy poukázali, že 
vyššiu spokojnosť so životom dosahujú učitelia v strednom veku v porovnaní 
s učiteľmi do 35 rokov. Zároveň sa ukázalo, že učitelia nad 55 rokov sú signi-
fikantne spokojnejší so životom ako mladí učitelia do 35 rokov. Z hľadiska 
rodinného stavu vyššiu mieru spokojnosti so životom vykazovali učitelia že-
natí/vydaté v porovnaní so slobodnými učiteľmi. Pri hodnotení životnej spo-
kojnosti z pohľadu domácnosti, v ktorej učitelia žijú sa potvrdili signifikantné 
rozdiely medzi tými, ktorý žijú s partnerom alebo manželom, či žijú sami 
v domácnosti,v prospech spokojnosti učiteľov, ktorí nažívajú v manželstve. 

Tabuľka 3 Komparácia životnej spokojnosti učiteľov podľa veľkosti  
učiteľského zboru, miesta školy, veľkosti školy

Premenné
Životná spokojnosť

N AM S t/F p

Veľkosť 
učiteľského 
zboru

do 15 osôb 89 346,83 50,2
-0,432 0,667

15-45 osôb 60 351,25 67,72

15-45 osôb 60 351,25 67,72
-0,254 0,8

nad 45 osôb 9 357,75 69,23

Miesto školy

dedina 60 356,4 45,59
0,016 0,987

do 50 tis. 70 356,56 66,19
do 50 tis. 70 356,56 66,19

2,329 0,025
od 50-100 tis. 19 324,84 48,29
od 50-100 tis. 19 324,84 48,29

-0,403 0,691
nad 100 tis 5 336 78,7

Veľkosť školy

do 150 žiakov 90 354,45 52,49
1,582 0,116

150-300 žiakov 40 337,92 60,25
150-300 žiakov 40 337,92 60,25

-1,459 0,15
300-700 žiakov 21 364,57 75,81
300-700 žiakov 21 364,57 75,81

0,435 0,67
nad 700 žiakov 7 355,25 25,14
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Pri analýze premenných, ktoré súvisia so školou (Tabuľka 3), konkrétne 
veľkosť učiteľského zboru, miesto školy, veľkosť školy v kontexte spokojnos-
ti so životom sa ukázalo, že signifikantný rozdiel sa potvrdil iba v kontexte 
miesta školy. Spokojnejší učitelia sú v meste do 50 tisíc obyvateľov v porovna-
ní s učiteľmi od 50 do 100 tisíc obyvateľov. 

Na základe výsledkov hierarchickej regresnej analýzy možno konštato-
vať, že vybrané demografické premenné vysvetľujú 17, 3% variancie životnej 
spokojnosti (Tabuľka 4). To poukazuje, že demografické premenné majú efekt 
na životnú spokojnosť, pričom štatisticky signifikantný sa ukázal  vek a do-
mácnosť, v ktorej učiteľ žije.   

Tabuľka 4 Hierarchická regresná analýza pre závislú premennú celková 
životná spokojnosť a nezávislé premenné pohlavie, vek, veľkosť učiteľského 

zboru, miesto školy, veľkosť školy, rodinný stav, domácnosť

Prediktory
B SHB ß ∆ R2 Sig.

Demografické premenné

Pohlavie -30,788 15,965 -0,166

0,173

0,056
Vek 19,145 7,387 0,233 0,011
Veľkosť uč. zboru 8,623 11,155 0,091 0,441
Miesto školy 3,158 4,183 0,077 0,452
Veľkosť školy 10,557 7,996 0,149 0,189
Rodinný stav -0,79 7,377 -0,012 0,915
Domácnosť 16,095 8,059 0,237 0,048

3 Diskusia

Výskum preukázal rozdiely v jednotlivých oblastiach životnej spokojnosti. 
Najvyššiu spokojnosť vykazovali učitelia v súvislosti so spokojnosťou s prácou, 
zamestnaním, najnižšiu vo vzťahu k vlastným deťom. Najvyššiu mieru spokoj-
nosti s prácou vykazujú učitelia nad 56 rokov, najnižšiu do 35 rokov. Niektoré 
výskumy uvádzajú, že spokojnosť s prácou sa zvyšuje s vekom a zvyšovaním 
počtu odpracovaných rokov, iné že s dĺžkou pedagogickej praxe spokojnosť 
s prácou klesá (Kubáni, Kandrík, 2004), prípadne, že neexistuje vzťah medzi 
pracovnou spokojnosťou a dĺžkou pedagogickej praxe (Kačmárová, 2011). 
Z hľadiska rebríčka spokojnosti po práci nasledovala spokojnosť s priateľmi, 
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známymi, vlastnou osobou, bývaním, zdravím, sexualitou, manželstvom, 
partnerstvom, voľným časom, finančnou situáciou. Spokojnosť so zdravím sa 
v našom výskume umiestnila na štvrtom mieste v hierarchii spokojnosti so 
životom. Pri komparácii hodnôt spokojnosti so zdravím medzi zamestnanca-
mi bánk, zdravotníckym personálom a učiteľmi sa ukázalo, že učitelia sú so 
svojím zdravím významne menejspokojní než pracovníci bánk. Významný 
rozdiel v sledovanej oblasti sa preukázal medziučiteľmi a pracovníkmi bánk 
(Popelková, 2011). Ukazuje sa, že naši učitelia sú výrazne nespokojný s voľ-
ným časom. Na nedostatok voľného času sa sťažuje 70 % učiteľov bez rozdielu 
pohlavia (Chmelárová, Prekopová, 2012). Najviac voľného času majú učitelia 
do 30 rokov, ostatné vekové kategórie sú na tom približne rovnako. Voľný čas 
sa pritom považuje za signifikantný ukazovateľ kvality života (Bizová, 2013). 

Jedným z výskumných cieľov predloženej štúdie bola analýza životnej 
spokojnosti v súvislosti s demografickými premennými. U učiteľov zák-
ladných  a materských škôl v kontexte veku bolo zistené, že viac spokojnejší 
so životom sú učitelia v strednom veku v porovnaní s učiteľmi do 35 rokov. 
Rovnako učitelia nad 55 rokov vykazovali vyššiu mieru spokojnosti so živo-
tom ako mladí učitelia do 35 rokov.Na opačné výsledky poukazuje Popelková 
(2011), ktorá zistila, že najspokojnejší so životom sú mladí učitelia. Životná 
spokojnosť klesá v strednom veku a zostáva na rovnakej úrovni aj v období 
neskorej dospelosti. Podľa Chmelárovej, Prekopovej (2012) učiteľské po-
volanie by si znova zvolilo len 40 % učiteľov, dvakrát viac žien ako mužov. 
Najhorší výsledok bol v skupine 31 – 40 ročných učiteľov.  

Z hľadiska rodinného stavuk viac spokojným učiteľom patrili ženatí/vy-
daté učiteľky v porovnaní so slobodnými učiteľmi.  Iný výskum (Popelková, 
2011) nepreukázal významný rozdiel v spokojnostiso životom medzi slobod-
nými a učiteľmi žijúcimi v manželstve, resp. partnerstve. Pri hodnotení život-
nej spokojnosti z pohľadu domácnosti, v ktorej učitelia žijú sa ukázalo, že uči-
telia, ktorí žijú s manželom/manželkou dosahujú najvyššiu mieru spokojnosti 
so životom. Rozdiely sa potvrdili, aj medzi učiteľmi, ktorí žijú s partnerom 
alebo manželom, či žijú sami v domácnosti, v prospech spokojnosti učiteľov, 
ktorí nažívajú v manželstve. 

Pri skúmaní premenných súvisiacich so školou, konkrétne veľkosť uči-
teľského zboru, miesto školy, veľkosť školy v kontexte spokojnosti so životom 
sa ukázal významný rozdiel iba v kontexte miesta školy. Spokojnejší učitelia 
sú v meste do 50 tisíc obyvateľov v porovnaní s učiteľmi od 50 do 100 tisíc 
obyvateľov. 

Tiež sme zisťovali, na základe akých demografických premenných 
možno predikovať životnú spokojnosť učiteľov materských a základných 



269   a c t a  p s y c h o l o g i c a   t y r n av i e n s i a

škôl. Výsledky analýzy poukázali, že sociodemografické premenné vysvetľujú 
17,3% variancie spokojnosti so životom. Významný rozdiel bol preukázaný 
z hľadiska veku a domácnosti, v ktorej učiteľ žije.   

V súčasnosti možno konštatovať závratnú rýchlosť meniaceho sa veta 
a hodnôt. Do popredia vystupujú nové „hodnoty“, ktoré sú v skutočnosti len 
pseudohodnotami. Nemožno tvrdiť, že závratný rozvoj je zlý. Pri stále nových 
a nových možnostiach však, žiaľ, nutne ustupujú do úzadia aj hodnoty pôvod-
né. To, čo predstavuje na prvý pohľad ťažiskovú, nemennú a nezvratnú časť 
života, spoločnosti a sveta, je takmer zo dňa na deň spochybnené, zrelativizo-
vané a zatlačené do úzadia (Sedláček, 2016). Jednou z týchto oblastí je rodina, 
vzťahy  a väzby v rodine, v ktorej by sa mal vytvoriť väčší priestor pre ko-
munikáciu, zlepšenie vzťahov prostredníctvom spoločne stráveného voľného 
času najmä s deťmi, vzhľadom na to, že učitelia v našom výskume preukázali 
výraznú nespokojnosť so vzťahom k vlastným deťom. Z pracovnej oblasti sa 
zamerať na širšiu ponuku odborných seminárov, rozvoj osobnosti pedagóga, 
ako aj technické vylepšenie pracoviska. Nepochybne k významným úlohám 
patrí príprava samotných pedagógov na povolanie, nácvik schopnosti praco-
vať so stresom, záťažou a zvládať konflikty na pracovisku.
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