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1 2PRÁCA VÁS NEBAVÍ
Bola nedeľa večer, keď mi zazvo-
nil telefón. Juraj spustil, s akou 
nechuťou chodí do práce. Vraj 
bol stvorený na iné povolanie 
a nič ho nebaví. Od piatka je 
v strese, lebo sa blíži nedeľný ve-
čer a po ňom pondelok. Poznáte 
to? Nesúlad medzi vaším cha-
rakterom a prácou nepodceňuj-
te. Ustavičné stresové situácie, 
do ktorých sa dostávate, vedú 
k syndrómu vyhorenia. Skôr či 
neskôr dospejete k emočnému 
vyčerpaniu, pretože do práce 
musíte investovať čoraz viac 
zdrojov – času a energie. Pridajú 
sa pocity nešťastia, ktoré vyvo-

lávajú negatívne životné postoje 
vrátane cynizmu. Znížená výkon-
nosť, vyššia miera pracovnej ne-
spokojnosti alebo časté návštevy 
lekára sú už len logickým vyúste-
ním situácie.

 TEST: Robíte to, čo vás baví? 
� Vaša osobnosť zapadá do imi-

džu organizácie, v ktorej pra-
cujete. 

� Máte veľa spoločného s ľuď-
mi, ktorí pracujú na podobnej 
pozícii. 

� Vaše vedomosti a zručnosti sa 
zhodujú s vedomosťami a zruč-
nosťami, ktoré firma hľadá vo 
svojich zamestnancoch. 

NEVIETE, ČO MÁTE 
ROBIŤ
Alenu práca baví, aj po tridsia-
tich rokoch tvrdí, že sa v bielom 
plášti narodila. Pri tridsaťmi-
nútovom rozdelení práce však 
pravidelne počúva dvadsaťmi-
nútový monológ hlavnej sestry. 
Rozpráva o všetkom, len nie 
o tom podstatnom. Nikto nevie, 
čo, kde a ako má robiť. Keby 
sestry nemali dlhoročné skúse-
nosti, pacientom na oddelení 
by naozaj išlo o život. A sestrám 
v konečnom dôsledku tiež.

Nedostatok informácií o pra-
covných povinnostiach, neistota 
týkajúca sa rôznych aspektov 

práce a nejednoznačné štandar-
dy hodnotenia pracovného výko-
nu spôsobujú mnohým pracovní-
kom stres. Zamestnanci v takejto 
situácii investujú čas a energiu 
najskôr na to, aby zistili, čo majú 
robiť, a na samotný výkon majú 
menej síl. Mnohí vykonajú úlohu 
nesprávne a ani to im na pohode 
nepridá. Sú frustrovaní a neistí, 
sú v strese. Nedostatok informácií 
spôsobuje ťažkosti pri dokončo-
vaní úloh a môže brániť splneniu 
mét, ktoré sú spojené s kariérou 
a úspechom v práci. Nie vlastnou 
vinou trpíte pocitmi zlyhania, ne-
kompetentnosti a profesionálneho 
neúspechu.

VYHORÍTE?

Syndróm vyhorenia  
nie je populárny výmysel,  

ale prirodzená reakcia  
organizmu na ustavičné emocionálne  

a medziľudské vypätie v práci. Ste ohrození?


