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JE OSOBNOSŤ TYPU D RIZIKOVÁ Z HĽADISKA ROZVOJA 

SYNDRÓMU VYHORENIA? 

Zuzana Škodová
 

Abstrakt 

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť súvislosť medzi osobnosťou typu D a syndrómom vyhorenia 

u študentov pomáhajúcich profesií. Z teoretických východísk vyplýva, že osobnosť typu D je možné 

považovať za rizikovú z hľadiska rozvoja syndrómu vyhorenia, vzhľadom na negatívnu afektivitu 

a problémy v sociálnych interakciách typické pre tento typ osobnosti. 

Výskumný súbor zahŕňal 97 vysokoškolských študentov a študentiek psychológie, ošetrovateľstva a 

pôrodnej asistencie (95,9 % žien; priemerný vek 20,2±1,49). Ako výskumný nástroj bol použitý 

dotazník NS 14 (Type D Personality Subscale) pre zistenie osobnosti typu D a dotazník SBI (School 

Burnout Inventory) na meranie syndrómu vyhorenia v škole. Výsledky boli štatisticky spracované za 

pomoci lineárneho regresného modelu a Studentovho t- testu. Subškála Negatívna afektivita dotazníka 

NS 14významne predikovala úroveň syndrómu vyhorenia vo výskumnom súbore (β = 0,53; 95 % CI: 

0,41;0,92), avšak subškála Sociálna inhibícia nebola preukázaná ako významný prediktor vyhorenia. 

Celková vysvetlená variancia v lineárnom regresnom modeli bola 26,9 %. Študenti, ktorí boli 

identifikovaní ako osobnosť typu D, skórovali výrazne vyššie v syndróme vyhorenia v porovnaní so 

študentmi bez charakteristík osobnosti typu D (t = -2,58; p<0,01). Výsledky štúdie ukazujú, že 

u jedincov s vysokým skóre v škále osobnosti typu D sú prítomné tiež zvýšené hladiny syndrómu 

vyhorenia. Osobnosť typu D sa vyznačuje použitím maladaptívnych stratégií zvládania v stresových 

situáciách, preto by mali byť do programov prevencie syndrómu vyhorenia zahrnuté špecializované 

intervenčné postupy zamerané na zvyšovanie sociálnych zručností, a to najmä pre ľudí so zvýšeným 

rizikom rozvoja vyhorenia. 

Kľúčové slová: osobnosť typu D, syndróm vyhorenia, študenti 

 

IS TYPE D PERSONALITY RISKY IN TERMS OF BURNOUT SYNDROME 

DEVELOPMENT? 

Abstract 

Aim of this study was to examine the association between Type D personality and burnout syndrome 

among students of healthcare professions. In this context, Type D personality is considered as negative 

factor with regard to burnout syndrome due to negative affectivity and problematic social interactions 

typical for this type of personality.  

The research sample included 97 university students of psychology, nursing and midwifery (95.9 % 

females; age 20.2±1.49). Type D Personality Subscale (NS 14), and School Burnout Inventory (SBI) 

were used. Linear regression models and Student’s t-test were employed as statistical methods.  

Negative affectivity subscale of Type D questionnaire significantly predicted the burnout syndrome in 

our sample (β = 0,53; 95 % CI: 0,41;0,92), however, social inhibition subscale was not found to be 

significant burnout predictor. Total explained variance in the linear regression model was 26.9 %. 

Students who were identified as Type D personality scored significantly higher in burnout syndrome 

questionnaire (t= -2.58 p<0,01). 

A study results indicate that individuals with the Type D personality are at elevated risk for burnout 

syndrome. Type D personality is characterized by using maladaptive coping strategies in stress 

situations, thus specialized intervention programs targeted on increasing the social skills including 

positive coping strategies should be included in burnout prevention programs, especially for those who 

are at higher risk of burnout development. 
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Úvod a teoretické východiská 

Problematike syndrómu vyhorenia sa aktuálne venuje pozornosť nielen u pracovníkov 

v praxi, ale aj u študentov pomáhajúcich profesií. Štúdia Galana a kol. (2011) preukázala 

zvýšené riziko syndrómu vyhorenia u študentov medicíny v Španielsku, predovšetkým 

v poslednom roku štúdia. Systematické review Ishaka a kol. (2013) poukazuje na častý výskyt 

syndrómu vyhorenia u študentov medicíny v USA. V slovenskej a českej výskumnej literatúre 

sú štúdie zameriavajúce sa na syndróm vyhorenia u študentov zriedkavejšie. Výskum 

Bánovčinovej a kol. (2010) zistil 24,5 % výskyt osobnosti typu D u študentov pomáhajúcich 

profesií. 

Faktory pracovného prostredia a spôsob manažmentu práce sú významnými rizikovými 

faktormi vzniku syndrómu vyhorenia. Systematické review výskumných štúdií (Bria a kol., 

2012) preukázalo, že ide najmä o pracovnú preťaženosť (work overload), emocionálnu 

náročnosť práce, problém zosúladenia pracovného a rodinného života a nejasnosť pracovnej 

role a kompetencií z nej vyplývajúcich (role conflict, role ambiguity).  Rovnako nedostatočné 

odmeňovanie, nízky pocit kontroly, pocit nespravodlivosti v manažmente práce a nízka 

sociálna opora zo strany pracovného týmu boli potvrdené ako rizikové pre vznik vyhorenia 

(Bria a kol., 2012). Významne ovplyvňuje vyhorenie tiež celkový pocit pracovnej spokojnosti 

(Vargas a kol., 2014).  K rozvoju syndrómu vyhorenia prispievajú v menšej, ale signifikantnej, 

miere aj individuálne faktory, predovšetkým niektoré osobnostné charakteristiky (Alarcon a 

kol., 2009), a vo významnej miere tiež kvalita sociálnej opory (Mutkins a kol., 2011). Miera 

do akej jednotlivec disponuje copingovými stratégiami (schopnosťou zvládať stresové 

situácie a vyrovnávať sa s nimi adaptívnym spôsobom) sa rovnako spolupodieľa na 

výslednom stave vyhorenia (Montero-Marin a kol., 2014).  

Z hľadiska osobnostnej výbavy môže byť za negatívne pôsobiaci faktor považovaná osobnosť 

typu D, charakteristická častým prežívaním negatívnych emócií a sociálnou inhibíciou, čo 

súvisí s vyššou tendenciou uplatňovať maladaptívne copingové stratégie pri zvládaní záťaže 

(Polman, 2010). Zistil sa tiež nepriaznivý dopad osobnosti typu D z hľadiska horšieho 

duševného zdravia a vyššieho výskytu syndrómu vyhorenia (Ogińska Bulik, 2006). 

Zdravotnícki pracovníci s charakteristikami osobnosti typu D tiež vnímali svoje pracovné 

prostredie ako viac stresujúce. Podobne, systematický prehľad výskumných štúdií autorov 

Molsovej a Denolleta (2010) zistil negatívny vplyv osobnosti typu D na zvládanie pracovných 

problémov, častejšie prežívaný pracovný stres a vyšší výskyt vyhorenia. Výskumné zistenia 

Armona (2014) podporujú predpoklad o negatívnom vzťahu medzi osobnosťou typu D a 

syndrómom vyhorenia, pričom poukazujú na dôležitú úlohu fyzickej aktivity v tomto vzťahu.  

Osobnosť typu D je spojená s vyššou individuálnou tendenciou zažívať opakovane negatívne 

pocity, a tiež sklonom k potláčaniu emocionálnych prejavov v sociálnom kontakte, čo 

negatívne ovplyvňuje interakcie s inými ľuďmi. Koncept je tak charakterizovaný dvoma 

faktormi: negatívnou afektivitou a sociálnou inhibíciou. Človek s charakteristikami osobnosti 

typu D môže mať tendenciu častejšie zažívať straty v živote, a je tiež charakterizovaný 

poruchou sebaúcty, nedostatočnou flexibilitou a zníženou schopnosťou vyrovnať sa 

so záťažou (Mols, Denollet, 2010). Osobnosť typu D bola tiež podrobne skúmaná v súvislosti 

s vysoko zvýšeným rizikom ischemickej choroby srdca a infarktu myokardu u jednotlivcov 

s charakteristikami tohto osobnostného typu (Pedersen, Denollet, 2003). 
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Ciele výskumnej štúdie 

Cieľom výskumnej štúdie bolo potvrdiť teoretický predpoklad o osobnosti typu D ako 

o možnom prediktore rozvoja syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. Výskumným 

predpokladom bolo tiež, že študenti pomáhajúcich profesií s charakteristikami osobnosti typu 

D budú skórovať vyššie v dotazníku syndrómu vyhorenia v porovnaní so študentmi bez týchto 

osobnostných rysov. 

 

Výskumný súbor a použité metódy  

Na zodpovedanie výskumnej otázky bol zvolený ex post facto výskumný design. Účastníkmi 

výskumu bolo 97 vysokoškolských študentov pripravujúcich sa na výkon povolania v profesii 

psychológia, ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia (priemerný vek v celom výskumnom 

súbore 20,2; ±1,49; 95.9 % žien). Účastníci z oboch skupín vyplnili dotazníky určené na zber 

údajov, návratnosť dotazníkov bola 81,3 %. Všetkým účastníkom výskumu boli poskytnuté 

informácie o cieľoch a zameraní štúdie a výskumný projekt bol schválený etickou komisiou 

vysokej školy.  

Všetky výskumné nástroje, použité pre účely výskumnej štúdie, boli preložené metódou 

spätného prekladu dvoma nezávislými odborníkmi z anglického originálu do slovenského 

jazyka a následne použité v rámci výskumu.  

Na meranie úrovne syndrómu vyhorenia bola použitá Škála syndrómu vyhorenia v škole: 

School Burnout Inventory (SBI), ktorá je špecificky zostavená  pre účely zisťovania úrovne 

syndrómu vyhorenia v školskom prostredí, jej výhodou je teda adresnosť a aktuálnosť 

vzhľadom k vybranému výskumnému súboru v rámci štúdie. Dotazník obsahuje 9 otázok 

skórovaných na šesťbodovej Likertovej škále (od 1 ─ plne súhlasím po 6 ─ vôbec 

nesúhlasím). Maximálne skóre dotazníka je 54, pričom vyššie skóre indikuje vyššiu hladinu 

vyhorenia (Salmela-Aro akol., 2009). Reliabilita (Cronbach alfa) v aktuálnom výskume bola 

0,84.  

Charakteristiky osobnosti typu D boli hodnotené 14-položkovou verziou dotazníka NS 14 

(Type D Personality Subscale), vytvoreného holandským autorom Denolletom (2005). 

Osobnosť typu D sa vyznačuje vyšším sklonom k prežívaniu negatívnych emócií a menej 

častým vyjadrovaním emócií v sociálnych interakciách, čiže tendenciou k potláčaniu 

emocionálnych reakcií v komunikácií s inými ľuďmi. Dotazník NS14 sa skladá z 2 subškál: 

1. Negatívna afektivita  a 2. Sociálna inhibícia. Dosiahnutie skóre 10 alebo viac bodov  

v jednej alebo oboch subškálach označuje jedinca s charakteristikami osobnosti typu D. 

V našej výskumnej štúdii bola reliabilita dotazníka určená ukazovateľom Cronbach alfa rovná 

0,80. Psychometrické vlastnosti dotazníka NS14 boli tiež overované inými autormi 

vo výskume realizovanom na 390 univerzitných študentoch na Slovensku, kde sa reliabilita 

a validita dotazníka ukázali takisto ako veľmi dobré (Ďurka, Ruch, 2014). 

Na štatistické spracovanie údajov boli použité deskriptívne štatistické postupy na základnú 

charakteristiku výskumného súboru, Studentov t- test pre nezávislé výbery bol použitý pre 

overenie rozdielov v hladine syndrómu vyhorenia medzi skupinou študentov 

charakterizovaných ako osobnosť typu D a skupinou študentov bez charakteristík osobnosti 

typu D. Lineárnym regresným modelom bola overovaná hypotéza o Type D osobnosti ako 

prediktore syndrómu vyhorenia. Výsledky boli spracované v štatistickom programe SPSS, 

verzia 22.0. 
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Výsledky 

Základné deskriptívne charakteristiky výskumného súboru uvádza Tabuľka 1.  Súbor bol 

homogénny z hľadiska veku, väčšina študentov boli ženy, typ študijného odboru bol 

rovnomerne zastúpený. Vo výskumnom súbore malo 27,8 % študentov charakteristiky 

osobnosti typu D podľa dotazníka NS14. 

 

Tabuľka 1. Základné charakteristiky výskumného súboru 

Premenná  Celý súbor n=97 

Pohlavie 

Muž 

Žena 

 

4 (4,1 %) 

93 (95,9 %) 

Vek 

Priemer (SD) 

 

20.2 (± 1,15) 

Odbor štúdia 

Ošetrovateľstvo/pôr. asistencia 

Psychológia 

 

47 (48,5 %) 

50 (51,5 %) 

Typ D osobnosti 

Typ D 

Bez osobnosti typu D 

 

27 (27,8 %) 

70 (72,2 %) 

Negatívna afektivita   

Priemer (SD) 

 

10,77 (± 6,18) 

Sociálna inhibícia  

Priemer (SD) 

 

9,64 (± 6,55) 

Syndróm vyhorenia 

Priemer (SD) 

 

30,19 (± 7,86) 

 

Lineárny regresný model ukázal, že významným osobnostným prediktorom syndrómu 

vyhorenia bola subškála negatívna afektivita dotazníka NS 14 (β = 0,53; 95 % CI: 0,41, 0,92), 

zatiaľ čo subškála sociálna inhibícia nepredikovala významne úroveň vyhorenia medzi 

študentmi pomáhajúcich profesií. Finančná situácia a typ štúdia nemali významný vplyv na 

výsledky v lineárnom regresnom modeli (tabuľka 2). Celková vysvetlená variancia 

v lineárnom regresnom modeli bola 26,9 % . 

 

Tabuľka 2. Lineárny regresný model: osobnosť typu D ako prediktor syndrómu vyhorenia  

 

Model 1 

 

β koeficient 

 

95 % CI 

Negatívna afektivita 0,55 0,45 ; 0,95 

Sociálna inhibícia -0,10 -0,35 ; 0,12 

 

Celková vysvetlená variancia 

                                         

 

25.0 % 
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Model 2 

 

β koeficient 

 

95 % CI 

Negatívna afektivita 0,53 0.41 ; 0.92 

Sociálna inhibícia -0,06 -0.31 ; 0.17 

Vek  -0,01 -1.02 ; 0.93 

Pohlavie 0,05 -5.90 ; 10.44 

 

Celková vysvetlená variancia 

 

26.9 % 

Štatisticky významné rozdiely sú vyznačené tučne (p≤0,01). 

 

Tabuľka 3. ukazuje významné rozdiely v syndróme vyhorenia medzi študentmi, ktorí boli 

identifikovaní ako osobnosti typu D podľa dotazníka DS14 v porovnaní so študentmi bez tejto 

osobnostnej charakteristiky (t = -2,58; p < 0,01), pričom študenti s charakteristikami 

osobnosti typu D skórovali signifikantne vyššie v syndróme vyhorenia (tabuľka 3). 

 

Tabuľka 3. Rozdiely v hladine syndrómu vyhorenia medzi študentmi osobnosti typu D 

(skupina 1.) a študentmi bez charakteristík osobnosti typu D (skupina 2.).  

 

 Priemer 

skupina 1  

Priemer  

skupina 2   

T P hladina 

Syndróm vyhorenia 33,46 28,93 - 2,58 0,01 

Štatisticky významné rozdiely sú vyznačené tučne (p≤0,01). 

 

Diskusia 

V tejto výskumnej štúdii sa ukázalo, že študenti s charakteristikami osobnosti typu D mali 

zároveň vyššie hladiny syndrómu vyhorenia, a tiež bolo zistené, že jedna zo subškál typu D 

(konkrétne negatívna afektivita) bola štatisticky signifikantným prediktorom syndrómu 

vyhorenia v lineárnom regresnom modeli. Osobnostné rysy sú vo všeobecnosti pokladané za 

charakteristiky relatívne stabilné, čo napovedá, že u študentov zistený negatívny vzťah medzi 

osobnosťou typu D a syndrómom vyhorenia bude mať tendenciu pretrvať aj neskôr v ich 

odbornej praxi. Tento predpoklad podporujú aj viaceré výskumné zistenia u pracovníkov 

z praxe. Geuens a kol. (2015) zistili u zdravotných sestier s osobnosťou typu D päťkrát väčšiu 

pravdepodobnosť vzniku  syndrómu vyhorenia v porovnaní so sestrami bez charakteristík 

osobnosti typu D. Rovnako štúdie Molsovej a Denolleta (2010), Ogińskej Bulikovej (2010) a 

Armona (2013) zistili vyššiu hladinu vyhorenia u jednotlivcov s osobnosťou typu D. 

Výskumná práca Polmana a kol. (2010) preukázala, že študenti, ktorí majú charakteristiky 

osobnosti typu D, majú tendenciu používať v stresových situáciách maladaptívne stratégie 
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zvládania, čo by mohlo byť jedno z vysvetlení súvislosti medzi osobnosťou typu D 

a zvýšenými hladinami syndrómu vyhorenia. Alarcon a kol. (2011) zistili, že copingové 

stratégie čiastočne vysvetľujú vzťah medzi záťažou a syndrómom vyhorenia u študentov, čo 

naznačuje, že naopak zlepšenie stratégií zvládania stresu môže znížiť hladinu vyhorenia. 

Do programov na prevenciu syndrómu vyhorenia by teda bolo užitočné zahrnúť 

špecializované intervenčné postupy zamerané na posilnenie copingových stratégií. Účinnosť 

takto orientovaných intervenčných postupov bola výskumne potvrdená v niektorých štúdiách, 

napr. Breso a kol. (2011) zistili dobrú efektivitu intervencie vychádzajúcej zo sociálno-

kognitívnej paradigmy na zníženie vyhorenia a zvýšenie zaangažovanosti (engagement) a 

seba-účinnosti u študentov vysokej školy. Podobne boli zistené pozitívne výsledky 

psychosociálne orientovanej intervencie na zlepšenie odolnosti voči stresu u študentov 

vo výskume Galbraighta a kol. (2011). Objavujú sa tiež úspešné pokusy priamo o redukciu 

charakteristík osobnosti typu D u pacientov s ischemickou chorobou srdca, prostredníctvom 

intenzívneho kardiorehabilitačného programu (Karlsson a kol., 2007), alebo za využitia 

terapie na princípe „mindfulness“, teda plného vedomia a zvýšenej všímavosti k prítomnému 

okamihu (Nyklíček a kol., 2013). 

Jedným z možných spôsobov zvyšovania schopnosti zvládať záťažové situácie je sociálno-

psychologický výcvik ako metóda zameraná na zlepšenie zručností, ktoré sú nevyhnutné pre 

efektívne zvládanie sociálnej interakcie a komunikácie. Pozitívna zmena postojov je v procese 

výcviku sprostredkovaná osobnou skúsenosťou pri účasti na špecializovaných skupinových 

aktivitách vedených profesionálnym lektorom (zvyčajne psychológom). Metóda sa ukázala 

ako účinná pri znížení syndrómu vyhorenia u študentov pomáhajúcich profesií (Škodová, 

Paceková, 2012). 

Vzťahy medzi syndrómom vyhorenia a osobnostnými charakteristikami sú komplexné, a je 

pravdepodobné, že syndróm vyhorenia má multifaktoriálnu etiológiu. Túto zložitosť asociácií 

medzi premennými bolo ťažké zachytiť v našej štúdii kvôli určitým metodologickým limitom, 

najmä skutočnosti, že analýzy sú založené na prierezových dátach, takže neposkytujú 

možnosť kauzálnej interpretácie vzťahov medzi premenným. Ďalšie metodologické 

obmedzenie prezentovaného výskumu je dané faktom, že vo výskumnom súbore sú zastúpené 

predovšetkým ženy. Významná súvislosť medzi osobnosťou typu D a vyššou hladinou 

vyčerpania, zistená vo výskumnej štúdii, však podporuje hypotézu o signifikantnej súvislosti 

medzi touto osobnostnou charakteristikou a syndrómom vyhorenia v pomáhajúcich 

profesiách. 

 

Závery  

Na základe zistení tejto výskumnej štúdie je možné konštatovať, že sa potvrdila významná 

súvislosť medzi osobnosťou typu D a zvýšenou hladinou syndrómu vyhorenia. Toto zistenie 

podporuje predpoklad o osobnosti typu D ako rizikovej z hľadiska rozvoja syndrómu 

vyhorenia, avšak na potvrdenie kauzality tohto prepojenia by bol potrebný longitudinálny 

výskum. Keďže pre osobnosť typu D je charakteristické zvýšené využívanie maladaptívnych 

stratégií zvládania v stresových situáciách, je užitočné do programov prevencie syndrómu 

vyhorenia zahrnúť špecializované intervenčné postupy zamerané na zvyšovanie sociálnych 

zručností (najmä copingových stratégií), a to najmä pre ľudí so zvýšeným rizikom rozvoja 

vyhorenia. Jedným z argumentov pre potrebu venovať pozornosť  problematike syndrómu 

vyhorenia nielen u pracovníkov z praxe, ale aj u študentov pomáhajúcich profesií je fakt, že 

schopnosť zvládať záťažové situácie a vyrovnávať sa zo stresom plynúcim zo štúdia  môže 
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významne ovplyvňovať copingové stratégie v budúcom pracovnom živote, keďže prvé 

kontakty s praxou a prvé pracovné návyky a postoje sa začínajú formovať už počas štúdia.  

 

Poďakovanie: Výskum bol podporený Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV 

na základe projektu č. VEGA-1/0128/13. 

 

Literatúra 

Alarcon, G., Eschleman, KJ., & Bowling, NA. (2009). Relationships between personality 

variables and burnout: A meta-analysis.  Work & Stress, 23, 244–263.  

Armon, G. (2014). Type D personality and job burnout: The moderating role of physical 

activity.  Personality and Individual Differences, 58, 112–115. 

Bánovčinová,  Ľ., Škodová, Z., & Bubeníková, M. (2010). Výskyt D typu osobnosti 

u študentov pomáhajúcich profesií. Kontakt, 12, 193–198. 

Breso, E, Schaufeli, WB., & Salanova, M. (2011). Can a self-efficacy-based intervention 

decrease burnout, increase engagement, and enhance performance? A quasi-experimental 

study. Higer Education, 61, 339–355.  

Bria, M., Bȃban, A., & Dumitraşcu,  D. L. (2012). Systematic review of burnout risk factors 

among european healthcare professionals. Cognition, Brain, Behavior. An Interdisciplinary 

Journal, 16, 423–452. Dostupné na 
https://www.researchgate.net/profile/Mara_Bria/publication/236230229_Systematic_Review_of_Burnout_Risk_

Factors_among_European_Healthcare_Professionals/links/02e7e53c7e316d5fa3000000.pdf  

Denollet, J. (2005). DS14: Standard Assessment of Negative Affectivity, Social Inhibition, 

and Type D Personality. Psychosomatic Medicine, 67, 89–97. 

Ďurka, R., & Ruch, W. (2014). Osobnosť typu D v populácii slovenských univerzitných 

študentov: Psychometrické kvality dotazníka DS14. Československá psychologie, 58, 62-71. 

Galan, F., Sanmartin, A., Polo, J., & Giner, L. (2011). Burnout risk in medical students in 

Spain using the Maslach Burnout Inventory-Student Survey. International Archives of  

Occupational and Environmenatl Health, 84, 453–459. 

Galbraight, ND., & Brown, KE. (2011). Assessing intervention effectiveness for reducing 

stress in student nurses: quantitative systematic review. Journal of Advanced Nursing, 

67,709–721.  

Geuens, N., Braspenning, M., Van Bogaert, P., & Franck, E. (2015). Individual vulnerability 

to burnout in nurses: The role of Type D personality within different nursing specialty areas. 

Burnout Research, 2, 80–86. 

IsHak, W., Nikravesh, R., Lederer, S., Perry, R., Ogunyemi, D., & Bernstein, C. (2013). 

Burnout in medical students: a systematic review. The Clinical Teacher, 10, 242–245. 

Karlsson, MR., Edstrom-Pluss, C., Held, C., Henriksson, P., Billing, E., & Wallen, N. H. 

(2007). Effects of expanded cardiac rehabilitation on psychosocial status in coronary artery 

disease with focus on type D characteristics. Journal of Behavioral Medicine, 30, 253–261. 

Mols, F., & Denollet, J. (2010). Type D personality in the general population: a systematic 

review of health status, mechanisms of disease, and work-related problems. Health and 

Quality of Life Outcomes, 8, doi: 10.1186/1477-7525-8-9. 



 
2016, roč. 10, č. 4 
Výzkumné studie 

 

8 

Montero-Marin, J., Prado-Abril, J, Piva Demarzo, M.M, Gascon, S., & Garcıa-Campayo, J. 

(2014). Coping with Stress and Types of Burnout: Explanatory Power of Different Coping 

Strategies. PLoS ONE, 9. doi:10.1371/journal.pone.0089090  

Mutkins, E., Brown, RF., & Thorsteinsson, EB. (2011). Stress, depression, workplace and 

social supports and burnout in intellectual disability support staff. Journal of Intellectual 

Disability Research , 55, 500–510. 

Nyklicek, I., van Beugen, S., & Denollet, J. (2013). Effects of mindfulness-based stress 

reduction on distressed (Type D) personality traits: a randomized controlled trial. Journal of 

Behavioral Medicine, 36, 361–370. 

Ogińska Bulik, N. (2006). Occupational stress and its consequences in healthcare 

professionals: the role of type D personality. International Journal of Occupational Medicine 

and Environmental Health, 19, 113-122. 

Pedersen, S. S., & Denollet, J. (2003). Type D personality, cardiac events, and impaired 

quality of life: a review. European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, 

10, 241-8. 

Polman, R., Borkoles, E., & Nicholls, A. R. (2010). Type D personality, stress, and symptoms 

of burnout: The influence of avoidance coping and social support. British Journal of Health 

Psychology, 15, 681–696.   

Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. E. (2009). School burnout inventory 

(SBI) reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 25, 48–57.  

Škodová, Z., & Paceková, I. (2012). Sociálno-psychologický výcvik ako metóda prevencie 

syndrómu vyhorenia v pomáhajúcich profesiách. E-psychologie, 6(2), 1–8. Dostupný z 

http://e-psycholog.eu/pdf/skodova-pacekova.pdf 

Vargas, C., Cañadas, GA., Aguayo, R., Fernández, R., & de la Fuente, EI. (2014). Which 

occupational risk factors are associated with burnout in nursing? A meta-analytic study. 

International Journal of Clinical and Health Psychology, 14, 28–38.  

 

Údaje o autorke: 

 

Mgr. Zuzana Škodová, PhD. pracuje v Ústave pôrodnej asistencie Jesseniovej lekárskej 

fakulty UK v Martine ako vysokoškolský pedagóg, výskumne sa zameriava predovšetkým na 

problematiku kvality života a psychosociálnych rizikových faktorov chronických ochorení, 

ako aj na tému syndrómu vyhorenia (burnout syndrome) a syndrómu vyčerpania (vital 

exhaustion). V pedagogickej praxi sa dlhodobo venuje vedeniu sociálno-psychologických 

a komunikačných výcvikov.  

 

Kontaktné údaje:  

Adresa: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine, 

Ústav pôrodnej asistencie, Malá Hora 5, Martin 036 01  

E-mail: skodova@jfmed.uniba.sk 

 

 
_____________________________ 

Škodová, Z. (2016). Je osobnosť typu D riziková z hľadiska rozvoja syndrómu vyhorenia?  

E-psychologie, 10(4), 1-8. Dostupné z http://e-psycholog.eu/pdf/skodova.pdf 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14555878
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14555878

