
0 

 

 
 

Vyšší odborná škola,  

střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. , 

Čelákovice 

 

 

 
 
 
 
 

Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a ostatních pomáhajících 
profesí 

 
 
 
 
 
 

Sociální práce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedoucí práce: Jarmila Viplaková                                Vypracovala: Vladimíra Hladká 



1 

 

 
 
 
 

Čelákovice 2012 

 
Čestné prohlášení 

 
 

 

 Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité, 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování 

cizích textů v rozsahu větším, než je krátká doslovná citace, je hrubým porušením autorských práv 

ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy, a je důvodem 

pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě.  

 

 

 

V Čelákovicích, ….........................                                 Podpis................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 

 

Obsah

Úvod ....................................................................................................................................................................... 2 
1  Cíl absolventské práce ........................................................................................................................................ 2 
2  Teoretická část AP .............................................................................................................................................. 4 

2.1  Pomáhající profese ................................................................................................................................ 4 

2. 2 Definice sociální práce .......................................................................................................................... 6 

2.3 Sociální pracovník .................................................................................................................................. 7 

2.3.1 Okruh činností, předpoklady a vzdělání sociálního pracovníka      ................................................ 8 

2.3.2 Uplatnění sociálního pracovníka .................................................................................................... 9 

2.4  Co je syndrom vyhoření ...................................................................................................................... 10 

2.5  Historie syndromu vyhoření ................................................................................................................ 12 

2.6  Fáze syndromu vyhoření ..................................................................................................................... 14 

2.7  Příznaky syndromu vyhoření ............................................................................................................... 16 

2.8  Pocity vyhořelého jedince ................................................................................................................... 19 

2.9 Faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku syndromu vyhoření ................................................... 19 

2.10  Prevence syndromu vyhoření ............................................................................................................ 22 

2.10.1 Prevence na úrovni jednotlivce ................................................................................................... 22 

2.10.2  Prevence na úrovni organizace .................................................................................................. 24 

2.11  Jak se vyhnout syndromu vyhoření ................................................................................................... 25 

2.12  Léčba syndromu vyhoření ................................................................................................................. 26 

3  Praktická část .................................................................................................................................................... 28 
3.1  Organizace dotazníkového šetření ....................................................................................................... 28 

13.1   Popis respondentů ............................................................................................................................. 28 

13.2    Stanovení pracovních hypotéz ......................................................................................................... 29 

13.3    Vyhodnocení dotazníku ................................................................................................................... 29 

3.3.1   Věkové rozhraní respondentů ..................................................................................................... 30 

                3.3.2   Délka praxe ................................................................................................................................. 31 
               3.3.3  Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů  ................................................................................... 32 

3.3.4   Srovnání BM u 2 podobných skupin mužů a žen ....................................................................... 33 

3.3.5 Respondenti s délkou praxe nad 15 let ......................................................................................... 34 

4  Diskuse ................................................................................................................................................... 36 

Závěr .................................................................................................................................................................... 38 

Resumé……………………………………………………………………………………………………….39 

Bibliografie ........................................................................................................................................................... 40

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Úvod 

 V současném komplikovaném světě narůstá počet lidí, kteří potřebují pomoc 

druhých, aby mohli obnovit svoji narušenou rovnováhu se sociálním prostředím.   

 

 Existuje řada povolání, jejichž náplní je pomáhat lidem. Tito pracovníci se v 

rámci své činnosti setkávat se s lidmi v nouzi, v závislém postavení, s lidmi, kteří 

zpravidla potřebují více, než jen slušnost: potřebují přijetí, spoluúčast, porozumění. 

Potřebují získat pocit, že nejsou na obtíž, že nejsou odsuzováni. Výkon pomáhajících 

profesí bývá spojen s řadou problémů, zklamání a neúspěchů. Náročné požadavky 

na všechny pomáhající profese mohou představovat pro některé z lidí, 

vykonávajících takovou profesi, zejména nepřiměřenou zátěž, která může spolu 

s psychickým tlakem, stresem a zátěží emocionální, vést až k naprostému vyčerpání, 

k vyhaslosti a vyprahlosti – k tak zvanému syndromu vyhoření. Nepostihuje sice jen 

pracovníky v pomáhajících profesích, leč právě u nich se projevuje nejčastěji a 

nejnápadněji. Syndrom vyhoření se projeví ztrátou energie a idealismu, jež vedou ke 

stagnaci, frustraci či apatii.  

 

 Pomáhat je lidské a naplňující. Je to ale také velmi vyčerpávající a častěji než 

úspěchy tu přicházejí velká zklamání.  Z vlastní zkušenosti vím, co obnáší 

pomáhající profese, neboť jsem v této oblasti pracovala více než 20 let, z toho 10 let 

jako zdravotní sestra a dalších 10 let jako sociální pracovnice . Problematika 

syndromu vyhoření se mě bezprostředně týká.  

 

 Domnívám se, že informovanost o problematice syndromu vyhoření v České 

republice je neustále velmi nízká. Předcházení syndromu vyhoření u pracovníků 

pomáhajících profesí a sociálních pracovníků je často nedostatečná, a to ať již z 

časových, či ekonomických důvodů. Většina těchto lidí se domnívá, že o syndromu 

vyhoření má dostatečné informace, že právě jemu se vyhne, že on (či ona) je vnitřně 

silný. Mnozí z nich pak ale první příznaky přehlížejí, nebo především nemají čas se 

těmito varovnými signály - zrovna teď - pro přemíru práce zabývat. Ani si neuvědomí,  
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že už je pozdě, a že z takového „rozjetého rychlíku“ už jen tak, bez pomoci 

odborníků, nevystoupí.  

 

  

 Troufám si tvrdit, že tato problematika je doposud stále opomíjená, že jí není 

věnován dostatek pozornosti.  

 

           Syndrom vyhoření je velice vyčerpávající a nepříjemnou životní etapou. Je 

proto nezbytné o něm vědět co nejvíce, vědět jak vzniká, koho se týká, a také jak 

bychom mohli jeho vzniku co nejúčinněji předcházet. Ohrožen může být každý z nás.  

 

           V úvodní části své absolventské práce chci popsat problematiku pomáhající 

profese, hovořit o pojetí sociální práce a obecných dovednostech sociálních 

pracovníků. Navážu konkrétním popisem syndromu vyhoření, nahlíženého různými 

autory. Dále popíšu historii, fáze a příznaky syndromu vyhoření. Uvedu faktory, které 

zvyšují pravděpodobnost vzniku syndromu vyhoření, prevenci, možnosti vyhnutí se 

syndromu vyhoření. Teoretickou část uzavřu výkladem léčby syndromu vyhoření. Na 

teoretickou část pak navážu praktickou částí absolventské práce. Dotazníkovým 

šetřením bych chtěla zjistit úroveň informovanosti o problematice syndromu vyhoření 

u skupiny sociálních pracovníků, tedy u skupiny lidí, kteří jsou nejčastěji ohroženi 

syndromem vyhoření.  

 

  

 

 

1 Cíl absolventské práce 

 

 Cílem mé absolventské práce je sepsat a poskytnout pokud možno ucelené 

informace o syndromu vyhoření, a to na základě dostupné odborné literatury.  
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2  Teoretická část AP 

 

   

2.1  Pomáhající profese 

 

 Pomáhání vychází z nesobeckých potřeb člověka a jeho nezištné lásky k 

lidem, mnohdy i bez nároku na odměnu. Pro člověka je práce  ve smyslu 

zaměstnání,    jednou ze základních činností. Pro mnohé může být i smyslem života. 

Práce člověku přináší ekonomické zajištění, nové poznatky, dělí jeho čas, umožňuje 

rozvoj a seberealizaci. Práce uspokojuje celou řadu lidských potřeb – například 

potřebu uznání, sebedůvěry, seberealizace; přináší vnitřní uspokojení.  Lidé s 

rozvinutým sociálním cítěním spatřují smysl své práce v pomoci druhým. Jsou to lidé, 

kteří rádi pracují s jinými lidmi, rádi se s nimi setkávají, aktivně se zajímají o jejich 

potřeby a problémy.  

 

 Jedním ze základních pojmů v oblasti práce je profese (z latinského slova 

„professio“ – přiznání k povolání, k řemeslu). Profese je povolání, ale také odbornost, 

resp. odbornou přípravou podložené povolání. K profesi či k profesní komunitě se 

také vztahuje velká míra samosprávy a kontroly, zejména v záležitostech odborné 

kvalifikace [MATOUŠEK, 2003].  

 

 Pokud se podíváme na „pomáhajícího“, je více než zřejmé, že právě u něj je 

nesmírně důležitá jeho osobnost, jeho osobní vlastnosti a schopnosti. Neméně 

významnou roli hrají situace, se kterými se musí vyrovnávat, a také prostředí výkonu 

práce či okruh osob, se kterými pracuje.  

 

Pro pracovníka pomáhající profese je nezbytné, aby měl celou řadu předpokladů 

a dovedností, mezi něž nesporně patří: 
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 zdatnost a inteligence 

 - respektování svého těla, to znamená pracovat v jeho prospěch a ne proti němu 

 - touha obohacovat své znalosti  

 - seznamování se s novými teoriemi  

 - čtení odborné literatury  

 - předpoklad emoční a sociální inteligence 

 

 přitažlivost 

- pracovník může být přitažlivý nejen pro svůj fyzický vzhled nebo proto, jak se 

obléká a chová, ale také pro svou odbornost, pověst, styl a způsob jednání 

 

 důvěryhodnost 

- k ní přispívá diskrétnost, spolehlivost, porozumění 

 

 komunikační dovednosti 

- jsou základním prostředkem pro navázání vztahu pracovníka a klienta. Mezi 

nejdůležitější dovednosti patří naslouchání a empatie 

[MATOUŠEK a kol., 2003] 

 

 Existuje řada povolání, jejichž hlavní náplní je pomáhat lidem. Jsou to 

především zdravotníci a lékaři, pedagogové, pečovatelky, vychovatelé či sociální 

pracovníci. Každá z těchto profesí vyžaduje vysokou odbornost a dovednost. Na 

rozdíl od jiných profesí je zde očekáván lidský vztah mezi pomáhajícím a osobou, 

která pomoc přijímá. Pomáhající profese se odehrávají v neustálém kontaktu s lidmi. 

Pomáhající pracovník se velmi často setkává s lidmi v nouzi, v závislém postavení, s 

lidmi, kteří zpravidla potřebují více než pouhou slušnost. Potřebují přijetí, spoluúčast, 

porozumění. Potřebují získat pocit, že nejsou odsuzováni, a že nejsou na obtíž. 

Klient má potřebu důvěřovat, cítit se bezpečný a přijímaný. V pomáhajících profesích 

často klienti (žáci, studenti, pacienti) neočekávají jen profesionální pomoc, ale také 

čekají na projev upřímného osobního zájmu; klient chce být přítelem, někým, s nímž 

pomáhající soucítí. Jedním z hlavních ideálů pomáhajících profesí je akceptovat jako 

klienta kohokoliv. Nepochybně je to požadavek neuskutečnitelný. Nezbytně tedy 

musíme přijmout jako fakt skutečnost, že nikdo nemůže smysluplně a účinně 
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pracovat s kýmkoliv, a že každý pomáhající pracovník potkává potřebné, kteří v něm 

vzbuzují rozporuplné nebo dokonce záporné emoce a postoje. Někdy lze takovou 

situaci vyřešit předáním případu kolegovi, který díky svým zkušenostem nebo díky 

své osobnosti je schopen takového potřebného akceptovat. Někdy to ale možné není 

a nezbývá, než se s celou situací vypořádat, jak nejlépe to jde. 

 [KOPŘIVA, 1997] 

 

 Vykonávání pomáhající profese může být spojeno s velkou řadou obtíží, 

zklamání či problémů. Tato profese vyžaduje od těch, kteří se pro ni rozhodli, určité 

osobnostní dispozice a mnohdy i přinášení obětí. Náročné požadavky na pomáhající 

profese mohou pro mnohé pracovníky po čase představovat nepřiměřenou zátěž, 

která ve spojení s psychickou zátěží a mnohdy i fyzickou náročností vést až k 

naprostému vyčerpání, k takzvanému vyhoření, vyhaslosti a vyprahlosti. 

[JANKOVSKÝ, 2003] 

 

 

2. 2 Definice sociální práce 

 Podle Matouška je sociální práce soustavné a cílevědomé úsilí jednotlivých 

sociálních subjektů o změnu nebo udržení a provozování (fungování) svého či jiného 

státního, samosprávného nebo nestátního sociálního systému. 

 

 

 Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských 

vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. 

Užívaje teorií lidského chování a sociálních systémů, sociální práce zasahuje tam, 

kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové 

principy lidských práv a společenské spravedlnosti. 

  

 Sociální práce se ve svých různých formách zaměřuje na rozmanité, 

komplexní vztahy mezi lidmi a jejich prostředím. Jejím úkolem je umožnit všem lidem 

plně rozvinout své možnosti, obohatit jejich životy a předcházet selhání. Odborná 

sociální práce je zaměřena na zvládání obtíží a navození změny (definice sociální 
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práce schválené Mezinárodní federací sociálních pracovníků).  

 

 Sociální pracovníci jsou agenti změny ve společnosti a v životech osob, rodin 

a společenství, jimž slouží. Sociální práce je vzájemně provázaný systém hodnot, 

teorie a praxe. Sociální práce vzešla z humanistických a demokratických idejí a její 

hodnoty jsou založeny na úctě v rovnost, hodnotu a důstojnost všech lidí.  

 

2.3 Sociální pracovník 

 

 Změny ve společnosti přinášejí nutnost přizpůsobovat se na všech sociálních 

úrovních. Společnost k tomu vytváří řadu nástrojů a institucí, z nich jsou pro řešení 

sociálních problémů důležité zejména: sociální politika a zařízení sociální péče. V 

moderní společnosti se řešením sociálních problémů zabývají převážně 

profesionálové – sociální pracovníci. Mnohdy se ale zapojují i laici, např. dobrovolní 

pracovníci z řad běžných občanů, církví, anebo také rodinní příslušníci. 

Pro sociálního pracovníka je nezbytné, aby měl řadu předpokladů a dovedností. Musí 

zachovávat lidskou důstojnost, vycházet z individuálních potřeb klienta, působit 

aktivně, podporovat samostatnost, motivovat k činnostem, které neprohlubují 

nepříznivou sociální situaci.  

 

 Typický sociální pracovník soustavně řeší nebo spoluřeší psychosociální 

problémy klienta, které vyplývají z jeho nepříznivých vztahů, z nezaměstnanosti, z 

neblahých bytových podmínek, z nedobré finanční, zdravotní, právní či výchovné 

situace. U dobrého a úspěšného  sociálního  pracovníka se předpokládá empatie, 

vřelost a opravdovost. K dalším prioritním předpokladům patří jeho tvořivost a 

flexibilita. Podstatnou část výkonu práce sociálního pracovníka tvoří neustálé 

zvažování a hodnocení klientů i jejich situace. Náročnost práce sociálního pracovníka 

tkví v tom, že se neustále setkává s negativními sociálními jevy, s problémy, s 

patologií.  

 Tato profese s sebou přináší též neustálé konflikty rolí. Sociální pracovník 

musí klienta vést, doprovázet ho, ale nesmí mu nic nařizovat. Balancuje tak na velmi 
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úzké  hranici mezi vedením a ponecháním samostatného jednání, zejména pak v 

případech, kdy se klient odchyluje od doporučené cesty, následkem čehož upadá 

opakovaně do nepříznivé situace. Od sociálního pracovníka se automaticky očekává 

empatie, součastně však i rozhodnost a pevnost v pracovních postupech. Pro 

sociálního pracovníka je mnohdy zcela nemožné vyhovět, najít cestu k představám a 

přáním klienta nebo veřejnosti. Vyčerpávající jsou bezesporu opakovaná jednání s 

nepříjemnými, negujícími a často i agresivními klienty.  

 

 Posláním sociální práce je vést dialog mezi tím, co chce společnost ve svých 

normách a tím, co si přeje klient. Pracovníkovou odborností je umět být 

prostředníkem mezi normami společnosti a přesvědčením klienta. 

 [ÚLEHLA, 2005]  

 

 

 

 

2.3.1 Okruh činností, předpoklady a vzdělání sociálního pracovníka      

 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vymezuje okruh činností, 

kterými se sociální pracovník v rámci své profese zabývá. Sociální pracovník 

vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy, včetně řešení sociálně 

právních problémů v zařízeních, poskytujících služby sociální péče; vykonává 

sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální 

oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, 

depistážní činnost. Dále poskytuje krizové pomoci, sociální poradenství a sociální 

rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje, koordinuje poskytování sociálních 

služeb. 

 

 Tentýž zákon stanovuje také předpoklady k výkonu povolání sociálního 

pracovníka. Jsou to: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (za bezúhonného 

je považován ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, trestný 

čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti při poskytování 
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sociálních služeb anebo ten, jehož odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno), 

zdravotní způsobilost (posuzuje a potvrzení o zdravotní způsobilosti vydává praktický 

lékař) a odborná způsobilost.  

 

 Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka se rozumí: 

a)  vyšší odborné vzdělání, získané absolvováním vzdělávacího programu 

akreditovaného podle zvláštního právního předpisu) v oborech vzdělání zaměřených 

na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární 

práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, 

b)  vysokoškolské vzdělání, získané studiem v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu, zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, 

sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 

pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu. 

c)  absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v 

písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu 

povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného 

vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b), 

d)  absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech, uvedených v 

písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu 

povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního 

vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. 

prosince 1998. 

 [Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách] 

  

Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání, kterými si doplňuje, obnovuje a 

upevňuje kvalifikaci. Další formou vzdělávání je účast v akreditovaných kurzech, 

specializační vzdělávání, zajišťovaná vysokými školami a vyššími odbornými 

školami, odborné stáže v zařízeních sociálních služeb a účast na školících akcích.  

 

2.3.2 Uplatnění sociálního pracovníka 
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 Největší možnost uplatnění sociálních pracovníků je ve státní správě. Pokud 

jde o přímou práci s klienty, týká se zejména péče o sociálně potřebné osoby, 

ohrožené rodiny a o práci s klienty tzv. společensky  nepřizpůsobivé. 

 

 Sociální pracovníky potkáváme na pracovištích státní sociální podpory, na 

úřadech práce, odborech sociálně-právní ochrany dětí, odborech sociální pomoci, v 

komunitním plánování. V oblasti sociálních služeb pracují především v domovech pro 

seniory, zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, ale také třeba v kontaktních 

centrech pro uživatele návykových látek či centrech služeb pro osoby bez přístřeší. 

Další uplatnění nacházejí ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětské 

domovy, diagnostické ústavy a výchovné ústavy), v poradenských zařízeních 

(pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče).  

 

 Významný podíl této práce vykonávají nestátní neziskové organizace, 

občanská sdružení, obecně-prospěšné společnosti a také církevní organizace, 

zejména Armáda spásy, evangelická Diakonie nebo římskokatolická Charita. 

 

2.4  Co je syndrom vyhoření 

 

Myron D.Rush:  

„Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím dvakrát více světla.  

Svíčka však dvakrát rychleji vyhoří. 

 

Tímto obrazem je možné věrně ilustrovat proces směřující k vyhoření. Lidé, kteří jím 

procházejí, zjišťují, že veškeré jejich duševní, emocionální a fyzická energie je 

vypotřebována. Jejich síly jsou vyčerpané a ztrácejí vůli vytrvat. Jde o druh stresu a 

emocionální únavy, frustrace, vyčerpání, k nimž dochází v důsledku toho, že sled 

(nebo souhrn) určitých událostí týkajících se vztahu, poslání, životního stylu nebo 

zaměstnání dotyčného jedince nepřinese očekávané výsledky.“  

[RUSH, 2004, s. 7] 

 

Vladimír Kebza: 
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 „Syndrom vyhoření je vyčerpání, pasivita a zklamání ve smyslu  burnout 

syndromu se dostavuje jako reakce na převážně pracovní stres. Bývá popisován jako 

stav emocionálního vyčerpání, vzniklý v důsledku nadměrných psychických a 

emocionálních nároků.“  

[KEBZA, 2003, s.7] 

 

Angelika Kallwass: 

„Syndrom vyhoření je stav extrémního vyčerpání, vnitřní distance, silného poklesu 

výkonnosti a různých psychosomatických obtíží.“  

[KALLWAS, 2007, s.9] 

 

Jiné definice uvádí ve své knize Jaro  Křivohlavý: 

 

„Henrich Freudenberger:  

Burnout je konečné stadium procesu, při němž lidé, kteří se hluboce emocionálně 

něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení (svůj enthusiasmus) a svou motivaci 

(své vlastní hnací síly. 

 

Cary Chernis:  

Burnout je výsledkem procesu, v němž lidé velice intenzivně zaujatí určitým úkolem 

(ideou) ztrácejí své nadšení. 

 

Edelwich a Richelson:  

Burnout je proces, při němž dochází k vyčerpání fyzických a duševních zdrojů 

(energií), k vyplenění celého nitra, k „utahání se“ tím, že se člověk nadměrně 

intenzivně snaží dosáhnout určitých subjektivně stanovených nerealistických 

očekávání nebo že se snaží uspokojit taková nerealistická očekávání, která mu 

někdo jiný stanoví. 

 

Jaro Křivohlavý: 

 Termín  „burnout“, který se pro to, oč zde jde, v odborné psychologické 

literatuře používá, znamená česky doslova „vyhořet“ či „vyhoření“. Zde pak to 

znamená doslova fyzicky, emocionálně a mentálně se zcela vyčerpat.“  
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[KŘIVOHLAVÝ, 1998, s.7] 

 

Oldřich Matoušek: 

 „Soubor příznaků vyskytujících se u pracovníků pomáhajících profesí 

odvozovaný z dlouhodobě nekompenzované zátěže, kterou přináší práce s lidmi. Je 

to stav psychického, někdy i celkového vyčerpání, doprovázený pocity beznaděje, 

obavami, případně i zlostí.“  

[MATOUŠEK, 2003, s.263] 

 

 Syndrom vyhoření si nevybírá člověka podle toho, zda se jedná o muže či 

ženu, je-li mladý nebo starý. Nevybírá si ani podle toho, jestli pracujete na pozici 

podřízeného či ve vedoucí funkci. Syndrom vyhoření může postihnout kohokoliv, a na 

to bychom měli myslet především. Většina z nás si řekne, že právě jeho se syndrom 

vyhoření netýká, že je natolik silný, duševně vyspělý, aby rozeznal první příznaky 

hned v počátcích. Vyhoření se ale dostavuje plíživě v podobě postupujícího 

psychického vyčerpání, jako důsledek dlouhodobého působení rozličných 

stresujících podnětů. Objevuje se únava, podrážděnost, pocit prázdnoty, negativní 

pocit z vlastní práce, který může vést až k pocitům zbytečnosti této práce. Začínáme  

měnit své chování nejen ke svým klientům, ale i ke kolegům, přátelům a ke svým 

nejbližším. Jedná se o stav dlouhodobého vyčerpání, spojeného se ztrátou zájmu a s 

pocity zklamání či hořkosti; postupně dochází ke ztrátě tvořivosti a iniciativy, 

postižený se prostě snaží „přečkat další den“.  

 

 

2.5 Historie syndromu vyhoření 

 „Ve starém Řecku se zrodila pověst o Sysifovi, která též vyjadřuje, co je to 

totální vyčerpání. Sysifos byl podle této pověsti odsouzen k tomu, aby dovalil na 

vysokou horu velký kámen. Rozkazu uposlechl. Kámen poslušně valil nahoru. Když 

se však blížil k samému vrcholu, kámen se mu vždy vysmekl, spadl a Sysifos musel 

začít znovu. Není divu, že takovému trápení ,  kterému není konce, se dodnes říká 

„Sysifovská práce“.  

Burnout je termín, který se objevil v psychologii a v psychoterapii v sedmdesátých 

letech tohoto století. Použil ho poprvé Hendrich Freudenberger. Označil tím jev, který 
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byl dobře znám.   Freudenberger mu však dal jméno. Pojmenoval ho a mnoho 

psychologů začalo tento jev soustavně studovat“.  

[KŘIVOHLAVÝ, 1998, s.45] 

 

 Termín burnout (vyhoření) byl původně používán pro označení stavu lidí, kteří 

zcela propadli alkoholu a ztratili o vše zájem. Později se tento termín začal používat i 

pro toxikomany, pro stav, kdy jejich zájem bývá soustředěn pouze na danou drogu, 

zatímco vše ostatní je jim v tu chvíli zcela lhostejné. Posléze se termínu burnout 

začalo používat i pro označení lidí, kteří byli tak opojeni svou prací, že je nezajímalo 

nic jiného, než to, co právě dělali. Pro nic jiného nebyli s to žít. V práci se doslova 

utápěli. Později se pro ně začal razit  termín „workoholici“ – s ohledem na obdobu, 

kterou je možno sledovat u alkoholiků. I zde dochází k apatii a při existenci těžkostí, 

překážek či neúspěchů též ke stranění se druhých lidí, k depresím a lhostejnosti, k 

celkové vyčerpanosti, únavě a osamění. 

 Jakmile se objevil termín „burnout“, a když se zjistilo se, že jde o syndrom, 

jenž trápí spoustu lidí, vynořily se záhy psychologické studie lidí, u nichž byl tento 

syndrom vyčerpání sil pozorován. Tak například americký psycholog Faeber uveřejnil 

v r. 1983 seznam 1 500 odborných pojednání, článků a knih, které byly v anglicky 

psané psychologické literatuře věnovány právě jevu burnout, zahrnujíc dobu od r. 

1974 do 1983. Dvojice amerických psychologů – Kleiber a Enzman v této přehledové 

práci pokračovala. Právě oni zjistili, že za dalších 6 let , tj. od roku 1984 do 1990, 

bylo zveřejněno 1 500 odborných pojednání o jevu zvaném burnout. Tento trend 

neustále rostoucího zájmu o psychické vyhoření pokračuje. 

[KŘIVOHLAVÝ, 1998]   

 

 V české odborné literatuře se zatím problematikou syndromu vyhoření věnuje 

pouze několik autorů. Častější informace ohledně syndromu vyhoření vycházejí jako 

samostatné články v odborných časopisech. Přibývá též odborných přednášek, 

seminářů a školení, které se danou problematikou zabývají. Můj názor je, , že k 

tomuto tématu obecně není dostatek české odborné literatury.  
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2.6 Fáze syndromu vyhoření 

 

 Syndrom vyhoření není jevem konstantním. Má svůj počátek, průběh a 

výsledný stav. Tento proces může trvat několik měsíců, ale i léta. V průběhu 

syndromu vyhoření můžeme pozorovat různé fáze, které mohou být rozličně dlouhé. 

Počet fází procesu psychického vyhořování je u jednotlivých psychologů 

charakterizován odlišně.  

 

Nejjednodušší čtyřfázový model procesu burnout prezentuje Christiny Maslach: 

 

1. „Idealistické nadšení a přetěžování. 

2. Emocionální a fyzické vyčerpání. 

3. Dehumanizace druhých lidí jako obrany před vyhořením. 

4. Terminální stádium: stavění se proti všem a proti všemu a objevení se 

syndromu burnout v celé jeho pestrosti („sesypání se“ a vyhoření všech zdrojů 

energie)“.  

[KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 61] 

 

Jiné členění fází procesu psychického vyhořování nabízí Alfried Laengle: 

 

 Fáze nadšení – člověk má pro co žít, je nadšený, má konkrétní cíl, jeho 

konání mu připadá smysluplné, protože usnadňuje cestu k vytyčenému cíli.  

 

 Fáze vedlejšího zájmu – z prostředku se postupně stává cíl – užitková 

hodnota. Jedinec už není motivován samotným cílem a jeho dosažením, ale 

prostředky, které za tuto práci získává. Přestává být tím, kým chtěl, čeho chtěl 

dosáhnout, přesto v profesi dále zůstává a funguje, jeho nadšení začíná 

pohasínat. 

 
 

 „Fáze popela (život v popeli) – jedinec ztrácí úctu k druhým lidem, ke 

klientům, nerespektuje je, vidí v nich věci, zároveň ztrácí úctu i k sobě 
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samému, k vlastnímu životu, neváží si vlastního snažení, ztrácí smysl života. 

Dostavuje se cynismus, ironie, necitlivé chování. Život se stává pouhým 

vegetováním“.  

            [KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 65, 66] 

 

 

 

Relativně nejčlenitější model uvedl ve své knize John W. James (1982), tento model 

je uveden v níže citované publikaci Křivohlavého:  

 

1. „Snaha osvědčit se kladně v pracovním procesu. 

2. Snaha udělat vše sám (nedelegovat nikomu jinému formální pracovní 

autoritu). 

3. Zapomínání na sebe a na vlastní potřeby – opomíjení nutné péče o sebe. 

4. Práce, projekt, plán, návrh, úkol, cíl atp. se stávají tím jediným, oč danému 

člověku jde. 

5. Zmatení v hodnotovém žebříčku – neví se, co je zbytné a co nezbytné (co je 

podstatné a co je nepodstatné) 

6. Kompulzivní (nutkavé) popírání všech příznaků rodícího se vnitřního napětí 

jako projev obrany tomu, co se děje. 

7. Dezorientace, ztráta naděje, vymizení angažovanosti, zrod cynismu. Útěk od 

všeho a hledání útěchy  např. v alkoholu či v drogách, v tabletkách na 

uklidnění, nadměrném jídle (přejídání), hromadění peněz atp. 

8. Radikální, vně pozorovatelné změny v chování – nesnášení rad a kritiky, 

jakéhokoliv rozhovoru a společnosti druhých lidí (osamocení a osamění – 

sociální izolace). 

9. Depersonalizace – ztráta kontaktu sama se sebou a s vlastními životními cíly 

a hodnotami (daný člověk přestává být člověkem v plném slova smyslu). 

10. Prázdnota – pocity zoufalství se selhání a „dopadu až na dno“. Neutuchající 

hlad po opravdovém, smysluplném životě. Potřeba smysluplnosti života je 

zoufale neuspokojována (frustrována). 

11. Deprese –zoufalství z poznání, že nic nefunguje a člověk se ocitá ve smyslu 

prázdném vakuu. Sebe-cenění, sebe-hodnocení a sebe-vážení (self-estem) je 
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na nulovém bodě. Zážitek z pocitu „nic nejsem“ a „všechno je marnost nad 

marností“. 

12. Totální vyčerpání – fyzické, emocionální a mentální. Vyplenění všech zásob 

energie a zdrojů motivace. Pocit naprosté nesmyslnosti všeho – i marnosti 

dalšího žití“. 

 [KŘIVOHLAVÝ, 1998, s. 62] 

 

 Vyhoření není výsledkem izolovaných traumatických zážitků. Objevuje se jako 

dlouhodobé působení stresujících podnětů,  důsledky se dostavují postupně. 

Počáteční entuziasmus pro práci, uspokojení z úspěchů, nadšení ze seberealizace v 

povolání postupně mizí. Začíná se měnit profesionální chování člověka, vytrácí se 

zájem o klienty, jejich problémy začínají být pomáhajícímu na obtíž. Objevuje se 

podrážděnost, střídaná skleslostí, dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní 

prázdnoty, bezmoci a beznaděje, bez chuti do práce a bez radosti ze života. 

 

2.7 Příznaky syndromu vyhoření 

 

 Syndrom vyhoření jako druh psychofyzické reakce na vnější a vnitřní zátěž se 

projevuje příznaky fyzickými, psychickými a sociálními. 

 

 Mezi fyzické příznaky patří rychlá unavitelnost, zvýšená náchylnost k 

nemocem a úrazům, vegetativní obtíže, bolesti hlavy, svalové napětí, poruchy 

spánku, vysoký krevní tlak, narušené stravovací návyky. 

 

 V psychické – duševní rovině se tyto příznaky projevují zejména v negativním 

obrazu vlastních schopností, negativním postoji ke klientům, k práci, ke společnosti, k 

životu, v negativním hodnocení pracovního prostředí, ve ztrátě zájmu o profesní 

témata, ale také výraznou lhostejností k práci, potížemi se soustředěním, 

s pozorností - a zapomínáním. 

 

 V citové rovině se u člověka postiženého syndromem vyhoření projevuje 

sklíčenost, pocity bezmoci, sebelítost, popudlivost až agresivita, pocit nedostatku 
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uznání. 

 

 V sociální rovině sledujeme nápadný úbytek pracovní angažovanosti, snahy 

pomáhat klientům, omezení kontaktu s klienty, jejich příbuznými, ale i s kolegy; dále 

pak přibývání konfliktů v oblasti soukromí či nedostatečnou přípravu k výkonu práce. 

 
      Myron D. Rush dělí symptomy do následujících dvou kategorií: 

 

vnější, které jsou patrné zejména: 

 

 skutečnost, že aktivita vzrůstá, ale produktivita zůstává zpočátku stejná 

  podrážděnost 

  fyzická únava 

 neochota riskovat 

 

vnitřní, charakterizované:  

 ztrátou odvahy,  

 ztrátou osobní identity a sebeúcty,  

 ztrátou objektivnosti, 

 emocionální vyčerpaností,  

 negativním duševním postojem. 

[RUSH, 2003]  

 

 Příznaky syndromu vyhoření provázejí nejenom jednotlivce samého, ale i 

kvalitu jeho práce. Kořeny syndromu vyhoření mohou ležet již ve výběru povolání a v 

cílech, kterých chce člověk dosáhnout. 

 

 Důležitou otázkou je, kdy už bude nejlepším řešením změnit zaměstnavatele 

nebo své povolání, a kdy ještě stojí za to, snažit se o změnu ve stávajícím pracovním 

zařazení. Podstatné bývá, že pokud  práce ztrácí smysl, je nutno na její provádění 

vynaložit daleko více energie při daleko menším uspokojení z vykonané činnosti. 

 

Projevy syndromu vyhoření jsou velmi četné a rozmanité. Jiné dělení publikuje 
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Jankovský: 

 

 Tělesné vyčerpání -  které se projevuje chronickou únavou a slabostí. V 

důsledku tohoto bývají jedinci, trpící syndromem vyhoření, náchylní k 

nejrůznějším onemocněním. Vhledem ke snížení pozornosti jsou také náchylní 

k úrazům. Mohou trpět bolestmi zad, hlavy, celkovým vypětím, únavou nebo 

poruchami spánku. Mívají narušeny stravovací návyky, trpí nechutenstvím 

nebo naopak přejídáním jako kompenzace zátěže. 

 

 Emocionální vyčerpání – zde převládá pocit pomoci a beznaděje. Vše se 

zdá být neřešitelné, neboť z této situace nelze nalézt žádné východisko. 

Převažuje podrážděnost, negativní ladění vůči druhým lidem, ale i proti sobě 

samému. Tento stav může vést až k myšlenkám na sebevraždu. Běžné úkony 

vyčerpávají natolik, že již nezbývá energie na nic jiného. Typická je také 

celková labilita.  

 

 Duševní (mentální) vyčerpání – projevuje se negativním postojem k sobě, 

okolí a zejména k práci. Pro vyhořeného (nebo lépe pro vyhaslého, neboť tak 

je dána naděje pro návrat k normě, lze ho znovu zapálit, což u vyhoření jako 

konečného stavu už nejde) člověka je typické, že se z jeho práce postupně 

vytrácí lidský rozměr, což se projevuje nedostatkem lidskosti v interakci s 

okolním světem. Takoví lidé se uzavírají do sebe. Trápí je myšlenky, které by u 

sebe běžně neočekávali.  

[JANKOVSKÝ, 2003] 

 

 Je nicméně důležité rozlišovat syndrom vyhoření a vyčerpání. Přestože jsou si 

oba faktory velmi podobné, jejich rozdíl spočívá především v tom, že se odlišují 

svými příčinami. Příčinou vyčerpání může být jakákoliv zátěž. Z běžné vyčerpanosti 

se ale člověk za krátkou dobu vyspí, odpočine si, postačí mu k tomu například jen 

pár dnů dovolené, spánku a odpočinku. Po pár dnech volna je opět v kondici. Naopak 

syndrom vyhořování a vyhoření nastává vyčerpáním z dlouhodobého nasazení pro 

jiné. Takové vyčerpání však neodezní jen tím, že si člověk odpočine, protože je 

daleko hlubší: zasáhlo již více vrstev psychiky člověka.  
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2.8 Pocity vyhořelého jedince 

 

 Člověk, který se začíná propadat do stavu vyhoření, prožívá celou řadu 

negativních pocitů a těžkých myšlenek. 

 

Podle Jaro Křivohlavého mezi tyto pocity například patří: 

 cítí se emocionálně i fyzicky vyčerpaný 

 cítí se citově prázdný a chladný 

 cítí se duševně na dně, je v koncích 

 cítí, jako by byl zcela bezcenným předmětem na tomto světě 

 je v tísni, napětí, stresu, v distresu (nezvládnutelném stresu) 

 je zklamán a přetížen starostmi 

 je plný beznaděje a pesimismu atd. 

 

 Vyhořelý člověk jedná s lidmi emocionálně chladně a lidé jsou mu lhostejní. 

Ostatní ho už nezajímají, jejich problémy se ho nijak nedotýkají, nevzrušují ho. 

Vytrácí se empatie. K lidem se chová neúčastně, obtěžují ho, ať už jsou to klienti, 

kolegové nebo přátelé. Nezajímá ho, co si ti druzí myslí, jak ho vidí, zda ho chápou a 

jak ho hodnotí.  

[KŘIVOHLAVÝ, 1998] 

 

2.9 Faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku syndromu 

vyhoření 

 

 Důležité je stanovení rizikových faktorů, které se podílí na vzniku syndromu 

vyhoření.  U člověka již postiženého tímto syndromem nacházíme současně hned 

několik faktorů. Lze říci, že hlavním spouštěčem je zde frustrace v zaměstnání a 

stres. Obecně lze rozdělit příčiny jeho vzniku do tří základních oblastí:  



20 

 

1) Individuální faktory 

 Jsou to jisté osobnostní dispozice, mezi které patří například neschopnost 

požádat jiné o pomoc, sklony k workoholismu či vysoké nároky na sebe sama, ale 

také celkově zvýšená náchylnost k osobnímu prožívání stresových situací. 

2) Pracovní faktory 

 Zvýšený výskyt burnout syndromu je pozorován v zaměstnáních, kde je hlavní 

náplní práce přímý kontakt s lidmi a každodenní rutinní vykonávání stejných procesů. 

Důležitý je též přístup vedení, neboť nízká motivace či konflikty v určení pracovních 

rolí mohou také vést mnohem rychleji k syndromu vyhoření. 

3) Organizační faktory 

 Nedostatky ze strany vedení, kumulování a zvyšování nároků na pracovníky či 

práce bez dostatečného odpočinku hrají též významnou roli při rozvoji syndromu 

vyhoření. 

 

 Podle Myrona D. Rushe (2003) mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost 

vzniku syndromu vyhoření patří: 

 pocit nutkání namísto povolání 

 neschopnost přibrzdit 

 samotný život v současné civilizované společnosti s neustále rostoucím 

tempem a nároky na člověka 

 samotné zaměstnání, které člověk vykonává 

 nízká asertivita 

 snaha udělat všechno sám 

 přehnaná pozornost cizím problémům 

 soustředění na detaily 

 nedostatek odpočinku a mimopracovních aktivit 

 nereálná očekávání 

 předchozí vysoká empatie 

 příliš velká rutina 

 nízké sebehodnocení a sebepojetí 

 negativní vztahy na pracovišti 
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 určité osobnostní rysy (fobické, úzkostné rysy, nesprávný pohled  na priority v 

životě, špatný tělesný stav, neustálé odmítání ze strany druhých) 

 [RUSH, 2003] 

 

 Každý člověk je osobností, má své vlastní vzorce chování. Jako rizikové 

faktory mohou být chápány i jednotlivé typy osobnosti. Rozlišujeme dva základní 

druhy osobnosti – typ A a B, které určují, jak reagujete na každodenní nesnáze se 

stresem a bez něj. Touto teorií se zabývali američtí psychologové Friedman a 

Rosenman už od 50 let minulého století. Zkoumali vztah mezi určitým typem 

osobnosti a náchylností těchto jedinců k onemocnění. Výsledkem jejich výzkumu je 

teorie chování typu A a B, tedy rozdělení lidí na dva typy podle způsobu chování a 

reagování v náročných situacích. 

 

 

Chování typu „A“  

  Jedinci zařazení do této skupiny jsou nadměrně zaměřeni na svůj pracovní 

výkon. Svěřené úkoly se snaží plnit za každou cenu. Typický je pro ně spěch, 

netrpělivost a nadměrné úsilí o úspěch. Nikdy se nevzdávají, každý neúspěch je pro 

ně další a silnější motivací. Mají vysoké sebevědomí, netrpí úzkostí ani komplexy 

méněcennosti. Rádi ovládají situaci, ale také druhé lidi. K ostatním mají jen málo 

důvěry, věří jen sami sobě, vše mají rádi pod dohledem. Nejsou schopni odpočívat, 

pocity únavy potlačují.  Pokud se u nich projeví zdravotní potíže, mají tendenci k 

disimulaci.  

 

Chování typu „B“ 

 Do této skupiny patří většinou ženy, a to konkrétně ty, které nejsou sobecké, 

sebestředné, nemají sebevědomí ani snahu ovládat situaci. Lidé z této skupiny 

neradi pracují pod tlakem, raději své úkoly plní s předstihem. Mají rádi úspěch, ale 

nemusí ho dosahovat za každou cenu. Neúspěch je spíše odrazuje, vzniklou situaci 

intenzivně prožívají. Typické jsou u nich sklony k depresivním náladám, jsou 

úzkostliví a více prožívají jednotlivé pocity. Mají nižší frustrační toleranci a zátěž se 

stresem zvládají hůře. Často jsou závislí na druhé osobě.  
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2.10 Prevence syndromu vyhoření 

 

 Často si ani sami postižení, natož jejich kolegové, známí či rodinní příslušníci 

nevšimnou plíživého procesu, jenž může končit naprostým vyhořením.  A přitom 

pouhá prevence by v řadě případů mnohé z nich zachránila. Prevenci můžeme 

pojmout na úrovni jedince a na úrovni organizace. 

 

 

 

 

 

2.10.1 Prevence na úrovni jednotlivce 

 

 Člověk, který je unavený, vyhoří rychleji. Je dobré začít tím, že si zajistíme 

dostatek spánku, zdravou stravu, pravidelný pohyb a naučíme se relaxovat. Je také 

nutné naučit se  plánovat čas, kdy nebudeme dělat nic. Všichni potřebujeme chvíle 

pro relaxaci a obnovení sil. Je také důležité obnovit kontakt s věcmi a činnostmi, jež 

nás  naplňují, hledat nové způsoby řešení rutinních úkolů, které nás vyčerpávají. 

Podceňovat bychom však určitě neměli ani péči o fyzickou stránku svého těla. Pokud 

chceme, aby se nám syndrom vyhoření vyhnul širokým obloukem, měli bychom se 

snažit nejenom přiměřeně odpočívat, ale především dbát na dostatek spánku, 

pravidelný přísun potravy či dodržování vhodného pitného režimu. 

 

 Vzhledem k tomu, že syndrom vyhoření se obvykle vyznačuje velice 

nenápadným a postupným počátkem, je zřejmé, že základem fungující prevence je v 

prvé řadě zvýšený zájem o sebe samotné. Měli bychom se učit poznávat, jak se 

vlastně po duševní stránce cítíme v konkrétních situacích, a kde jsou položeny prahy 

naší psychické výdrže. 

 

 Neméně důležitým prvkem prevence je sociální opora. Každý z nás je členem 

nějaké skupiny – rodina, kolegové, přátelé, spolužáci. Protože je syndrom vyhoření  
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také otázkou našeho vztahu k ostatním lidem, mělo by být samozřejmé a nezbytné 

se v rámci možností snažit pozorněji přistupovat i ke způsobům, jimiž komunikujeme 

a fungujeme s ostatními lidmi.  

 

 Jaro Křivohlavý cituje Ayalu Pinesovou a  Elliota Aronsona: „Ukazuje se, že 

čím lepší vztahy člověk k druhým lidem má, tím má i relativně nižší úroveň 

psychického vyhoření. Lidé, kteří připisují druhým lidem poměrně vyšší hodnotu než-

li věcem, si více váží sociální opory a vytvářejí kolem sebe podpůrnou sociální síť 

přátelských vztahů. Čím více se určitému člověku dostává, tím méně příznaků 

syndromu burnout je u něho možno zjistit.“ 

 [KŘIVOHLAVÝ, 1998, s.90] 

 

 Jakými nástroji nám sociální nám sociální opora pomáhá předcházet 

syndromu vyhoření? Je to zejména: 

 Naslouchání – potřeba „naslouchajícího ucha“, pozorně naslouchat, co druhý 

člověk říká a snažit se mu porozumět. 

 Potřeba sociálního zrcadla – je nutné vědět, jak se na to, co my děláme, dívají 

druzí lidé. 

 Uznání a povzbuzování - je potřeba někoho, kdo by je upozornil na hodnotu 

toho, co již vykonali a co se jim podařilo dosáhnout. 

 Soucítění (empatie) – potřebnost člověka, který umí soucítit, sdílet radost i 

bolest, aby s ním emocionálně sdílel dobré i zlé. 

 Emocionální vzpruha – potřeba druhého člověka, který je naším vzorem, 

mravně i morálně zralý. 

 Prověřování stavu světa – blízkost lidí, kteří si cení stejných hodnot jako my, 

mají podobné postoje i názory a jsou ochotní je s námi sdílet. 

 Dělba práce – ochota rozdělit se o práci, která zatěžuje. 

 Spolupráce – vědomí toho, že člověk není na všechno sám, může někoho 

požádat o pomoc, může spolupracovat na některých úkolech s ostatními, 
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může se s ostatními podělit o práci. 

 Vstřícný postoj a nezištná pomoc – přívětivé duševní naklonění. 

[KŘIVOHLAVÝ, 1998] 

 

2.10.2 Prevence na úrovni organizace 

 

 Zdroje syndromu vyhoření se často nacházejí v souvislosti s výkonem 

pracovní činnosti – změna zaměstnání, snížená pracovní spokojenost, špatná 

organizace práce, zvyšování pracovního úsilí, nebo také nefungující pracovní vztahy 

na pracovišti. Vzhledem k tomu, že za již skutečně probíhajícím syndromem vyhoření 

v drtivé většině případů stojí vztahy a typický průběh činností v našem zaměstnání, je 

zřejmé, že v otázkách jeho prevence bude nezastupitelnou roli sehrávat právě  práce 

s tímto prostředím. 

 

 Mezi nejčastěji zmiňovaná doporučení a zásady lze přitom počítat zejména 

požadavek, abychom se naučili lépe a podrobněji rozebírat naše vlastní pracovní 

nároky. Ty bychom se měli snažit udržet na rovině přiměřené našim možnostem a 

vnějším okolnostem. Zároveň je ale třeba především dbát i na to, abychom se 

veškerou práci nesnažili zastat sami, ale naopak se naučit pracovní úkoly zvládat ve 

spolupráci s ostatními. 

 

 Syndrom vyhoření má blízko k nespokojenosti. Právě vzájemné pracovní 

vztahy mezi lidmi ovlivňují pracovní spokojenost či nespokojenost. Ve vztazích mezi 

lidmi je možné sledovat výskyt určitých příznaků či bolesti v sociální interakci. 

Takovými příznaky mezilidských vztahů mohou být například nepřátelské, agresivní 

projevy, ponižování na rozdíl od projevů uznání, projevy zneužití moci, násilnosti, 

urážky, nespravedlnost v chování, povýšenost v jednání, projevy důvěry a nedůvěry, 

hádky, konflikty, krize apod. 

 [KŘIVOHLAVÝ, 1998] 
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2.11 Jak se vyhnout syndromu vyhoření 

 

 „Naučte se říkat NE. Myslete také na sebe a na své zdraví. Nenechávejte se 

přetěžovat. Řekněte NE, když budete cítit, že je toho na vás nakládáno příliš.  

 Snižte své příliš vysoké nároky. Přijměte skutečnost, že chybovat je lidské a 

že je to tak naprosto v pořádku. 

 Stanovte si priority. Soustřeďte se na podstatné věci a ty nepodstatné 

jednoduše nedělejte. Pokuste se přijmout fakt, že i jiní dokážou odvést stejně 

kvalitní práci, jako vy.  

 Plánujte svůj pracovní den. Dobře naplánovaný časový harmonogram vám 

pomůže ušetřit spoustu času. Naopak se ale snažte vyhnout odkládání 

povinností.  

 Pracovní přestávky jsou důležité. Nesnažte se během nich zařídit vše, co je 

jen možné. Odpočiňte si, zajděte si na oběd, kávu, nebo se jen posaďte v 

parku na lavičku a relaxujte. 

 Přijměte emocionální i věcnou podporu. Najděte si někoho, komu se můžete 

plně svěřit se svými pocity. Přijměte jeho pomoc. Přijměte pomoc i od svých 

kolegů, nebojte se o ni sami požádat. 

 Nemyslete negativně. Nezabředněte do moře sebelítosti, je to těžké, ale 

pokuste se říct STOP.  

             Jste jedineční, hledejte v tuto chvíli to kladné. 

 V kritických okamžicích se pokuste zachovat rozvahu. Neberte si nic osobně.  

 Nehledejte únik z těžké situace ve sklenici alkoholu, v tubě s léky. Hledejte 

pomoc u dobrých přátel. “ 

[www.bozpinfo.cz] 
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2.12  Léčba syndromu vyhoření 

 

 Co lze dělat, když se člověk dostane do některé z fází vyhoření, nebo když je 

dokonce již ve fázi nejtěžší? Je vůbec možné začínat znovu a vyléčit tělo i duši? 

Pomoc zde možná je. Takoví lidé se cítí osamoceni, mnohdy a mnozí z nich pomoc 

nečekají, nebo nemají dostatek sil na vyhledání pomoci, anebo už nemají sílu na 

přijetí nabízené pomoci. V této chvíli je nutné, aby si byli vědomi, že něco není v 

pořádku, a také aby chtěli se svým neblahým stavem něco dělat. Je nutné, aby 

zmobilizovali všechny své zbývající síly, našli  motivaci ke změně, a nakonec i 

k uzdravení; aby se chtěli jednoduše léčit - a vyléčit. Cesta to však není v žádném 

případě krátká ani jednoduchá.  

 

 V některých případech může pomoci „pouhá“ změna prostředí či zdravotní 

dovolená. Důležitá je i pomoc ze strany zaměstnavatele, který může přistoupit k 

určitým opatřením, jako například ke snížení požadavků na pracujícího a vytvoření 

nesoutěživého prostředí na pracovišti. 

 Dalšími kroky může být změna pracovní pozice či nové vymezení pracovních 

povinností. Jindy už naopak nezbývá nic jiného, než navštívit psychologickou či 

psychiatrickou ambulanci. Stejně tak je ale možné, že pacienta bude nutno rovnou 

hospitalizovat a nasadit léky. Konkrétní podoba léčebného programu pak vždy závisí 

na stupni obtíží. Také u syndromu vyhoření samozřejmě platí, že čím dříve se s 

problémy začne něco dělat, tím méně bude stanovená léčba zasahovat do života 

postiženého.  

 

 Každopádně bývá u podobných potíží vhodné připravit se i na možnost, že ve 

své dosavadní kariéře nebudeme schopni pokračovat tak, jako doposud. Často je 

totiž i po ukončení léčby návrat na původní pracovní pozici velice obtížný či dokonce 

úplně nemožný. 

 

 Základem léčby syndromu vyhoření je nepochybně psychoterapie. Lékař i 

pacient se společně se zaměřují na řešení akutních obtíží, jako jsou například 
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depresivní stavy. Kromě toho je také cílem psychoterapie naučit postiženého 

přiměřenějšímu přístupu jak k pracovním výkonům, tak i k vlastnímu životu. Zaměřuje 

se tedy na budování lepších vztahů k ostatním lidem, ale i na schopnosti relaxovat či 

provozovat zdravou životosprávu. 

 

 Spolu s léčbou psychologickými prostředky se nabízí i možnost zvládání 

syndromu vyhoření prostřednictvím podávání léků. Se syndromem se velmi často 

pojí také pocity ztráty orientace ve svém vlastním životě, či úplné absence představ o 

jeho dalším směřování, které v mnoha případech ústí v depresivní potíže. Tehdy 

může ošetřující lékař přistoupit k doporučení léčby antidepresivy. Patří k bezpečným 

přípravkům s naprostým minimem vedlejších příznaků. 

 

 Vzhledem k tomu, že syndrom vyhoření s sebou ve většině případů přináší 

rovněž závažné poruchy spánku, kromě antidepresiv můžeme očekávat, že nám 

lékař doporučí také užívání prášků na spaní. 

 

 

 Cílem léčby syndromu vyhoření je snížit strach a vnitřní nejistotu léčeného, 

stejně jako snaha o vytvoření jeho pozitivního přístupu k životu a posílení vědomí, že 

není vydán světu napospas: že může znovu začít žít kvalitní život, profesní i osobní. 
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3 Praktická část 

 

3.1 Organizace dotazníkového šetření 

 

 K dotazníkovému šetření jsem použila již vypracovaný dotazník Burnout 

Masure psychického vyhoření - BM. Tento dotazník sestavili v roce 1980 Ayala Pines, 

PhD. a Elliot Aronson, PhD. Jeho českou verzi vydal ve své knize „Jak neztratit 

nadšení“, autor Jaro Křivohlavý. Zmíněný dotazník je přílohou č.1. Obsahuje 21 

otázek, zaměřených na tři oblasti, a to pocit duševního vyčerpání, pocit 

emocionálního vyčerpání, stav a pocit psychického vyčerpání. Na základě výpočtu 

lze stanovit stav celkového vyhoření u dotazovaného jedince.  

 

 

 Je-li výsledná hodnota BM = 2 a nižší, je možné hodnotit výsledek jako dobrý. 

 Je-li výsledná hodnota BM = do 3, je možné hodnotit výsledek jako uspokojivý. 

 Je-li výsledná hodnota BM = 3 až 3,9, pak se doporučuje zamyslet nad 

životem a prací, nad stylem a smysluplností vlastního života. 

 Je-li výsledná hodnota BM =  4 – 4,9, je možné považovat přítomnost 

syndromu psychického vyčerpání za prokázanou. 

 Je-li výsledná hodnota BM =  5 a vyšší, je to třeba považovat za havarijní 

signál. 

 

 Tento dotazník jsem ještě doplnila o demografické údaje, jako věk, pohlaví, 

délka praxe, profese a vzdělání. Třístránkový dotazník je přílohou č.1. 

 
 

13.1 Popis respondentů 

.  
 Oslovila jsem a distribuovala 100 dotazníků mezi sociální pracovníky a osoby 

pracující v pomáhajících profesích, jako je zdravotnictví a školství. Jsou mezi nimi 

zastoupeni muži i ženy různých věkových kategorií s rozdílnou délkou praxe. Ze 

zmíněné stovky se mi navrátilo 80 plně vyplněných dotazníků. 
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13.2   Stanovení pracovních hypotéz 

 

1. Domnívám se, že u více než 50 %  respondentů s délkou praxe nad 15 let 

bude BM více než 4. 

2. Domnívám se, že syndromem vyhoření trpí více ženy než muži. 

 

 
 

13.3 Vyhodnocení dotazníku 

 

 Oslovila jsem a rozeslala 100 dotazníků. Ze sta dotazníků se mi jich navrátilo 

80 zcela vyplněných. Všechny prvky, které z dotazníků budou hodnotit, jsem  

přenesla do tabulky, která je přílohou č.2.   

 

 
 

 Graf č.1. Návratnost dotazníků [vlastní graf] 

 
 

80%

20%

Návratnost dotazníku

návratnost nenavrácených
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Z 80 respondentů je 13 mužů (16 %) a 67 žen (84 %). 

 

 
 
 
 
Graf č.2, poměr mužů a žen v %, [vlastní graf] 

 

 
3.3.1 Věkové rozhraní respondentů 

 

 Z dotázaných osob je ve věku do 30 let 10 osob, z toho 3 muži a 7 žen, od 31 

do 40 let je celkem 30 osob, z toho 4 muži a 26 žen. Ve věku od 41 do 50 je 25 osob, 

z toho 2 muži a 23 žen, nad 50 let je 15 osob, a to 4 muži a 11 žen.  
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Graf č. 3, Věkové rozhraní respondentů [vlastní graf] 

 

 

 

 

 

3.3.2 Délka praxe 

 

 Z dotázaných osob pracuje v oboru do 10 let 35 respondentů, z toho 4 muži a 

31 žen, přičemž 11 až 20 let pracuje v oboru celkem 31 respondentů, z toho 5 mužů 

a 26 žen. Ve věkové kategorii 21 a více let pracuje 14 respondentů, z toho 4 muži a 

10 žen. 

 

 



32 

 

 

Graf č. 4, Délka praxe respondentů [vlastní graf] 
 

 

 

 

 

 3.3.3 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů  

 

 Plných 10 respondentů má vysokoškolské vzdělání, z toho jsou 2 muži a 8 

žen. Vyšší odborné vzdělání uvádí 14 dotazovaných, z toho 3 muži a 11 žen. Nejvíce 

respondentů má středoškolské vzdělání, tj. 55 osob, z toho 4 muži a 51 žen. 
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Graf č. 5, Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů [vlastní graf] 

 

 

 

 

3.3.4 Srovnání BM u 2 podobných skupin mužů a žen 

 

 Z celkového počtu respondentů je 13 mužů. Pro srovnání míry vyhoření jsem 

vybrala z dotazovaných žen skupinu 13, které mají srovnatelný věk, délku praxe a 

vzdělání jako respondenti - muži. Z provedeného srovnání vyplývá, že BM 4,00 a 

vyšší dotazníkovým šetřením vykazuje 7 mužů (58 %) a 5 žen (42 %).  
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Graf č. 6, Srovnání BM u 2 podobných skupin mužů a žen [vlastní graf] 

 

  

 

 

 

 

3.3.5 Respondenti s délkou praxe nad 15 let 

 

 Plných 38 respondentů v dotazníku uvádí praxi 15 let a více. Z celkového 

počtu 80 respondentů je BM vyšší než 4 prokázán u 21 osob, 19 z nich pracuje v 

pomáhající profesi nebo jako sociální pracovník více než 15 let. 
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Graf č. 7, Respondenti s délkou praxe nad 15 let [vlastní graf] 
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4  Diskuse 

 

 Ve své práci jsem se zaměřila na syndrom vyhoření, jev, který postihuje stále 

více lidí. Tento jev bývá důsledkem dlouhotrvajícího stresu a může velmi neblaze 

změnit či znehodnotit náš život. Život nejen profesní, ale i soukromý.  

 

 Ve své práci se úmyslně nezmiňuji o velmi důležité prevenci syndromu 

vyhoření, a tou je supervize na pracovištích. Není tajemstvím ani příliš velkým 

překvapením, že v různých organizacích, zejména v úřadech a institucích, kde se 

potýkají s nedostatkem finančních prostředků, není na supervizi kladen důraz a není 

poskytována. Na těchto pracovištích panuje většinou špatná atmosféra, pracovníci 

jsou nedoceňováni a přetěžováni, mají obavy z budoucnosti, problémy se svými 

kolegy a nadřízenými. Právě těmto osobám by mohly ucelené informace pomoci v 

boji proti vzniku syndromu vyhoření.  

 

 Cílem mé absolventské práce bylo pokusit se poskytnout ucelené informace o 

syndromu vyhoření z dostupné odborné literatury. Pokusila jsem se zdůraznit příčiny 

vzniku syndromu vyhoření, naučit se rozpoznat příznaky a v neposlední řadě nastínit 

možnosti, jak se vyhnout jeho vzniku.  

 

 Výchozím materiálem či pilířem mé práce jsou knihy Jara Křivohlavého „Jak 

neztratit nadšení“ a „Jak zvládat stres“. Čerpala jsem i z dalších publikací, které jsou 

uvedeny v seznamu použité literatury. V neposlední řadě jsem využila i své osobní 

zkušenosti z praxe sociálního pracovníka. Domnívám se, že výše uvedený cíl mé 

práce se mi podařilo splnit.  

 

 Základem pro teoretickou část je dotazníkové šetření. Toto šetření proběhlo 

mezi sociálními pracovníky a mezi pracovníky v pomáhajících profesích, zejména ve 

zdravotnictví a školství. Základem dotazníkového šetření je dotazník Burnout Masure 

psychického vyhoření - BM. Sestavili ho v roce 1980 Ayala Pines, PhD. a Elliot 

Aronson, PhD. Dotazník obsahuje 21 otázek, zaměřených na tři oblasti: 

  pocit duševního vyčerpání 
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  pocit emocionálního vyčerpání  stav   

 pocit psychického vyčerpání.  

Na základě výpočtu lze stanovit stav celkového vyhoření u dotazovaného jedince.  

  

 Ve své teoretické části jsem stanovila dvě hypotézy. Tou první je, že u více než 

50%  respondentů s délkou praxe nad 15 let bude BM značně rizikový. Druhá 

hypotéza předpokládá, že syndromem vyhoření trpí více ženy než muži. 

  Ze získaných údajů je patrné, že u respondentů, kteří pracují v oblasti 

pomáhající profese anebo jako sociální pracovníci déle než 15 let, je výsledná 

hodnota BM 4 a více. U těchto osob je tedy možné považovat přítomnost syndromu 

psychického vyčerpání za prokázanou. První hypotéza je tedy prokázaná. 

 

 Je známo, že v těchto uváděných oblastech pracuje více žen než mužů. Z 

tohoto důvodu jsem ze všech respondentů vytipovala stejný počet žen, který 

odpovídal vzděláním, délkou praxe, profesí i věkem k respondentům – mužům. 

Překvapivě se ukázalo se, že syndromem vyhoření jsou ohroženi více muži, než 

ženy.  
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Závěr 

 

 Tato absolventská práce je věnována syndromu vyhoření u sociálních 

pracovníků a ostatních pomáhajících profesí. Syndrom vyhoření je v dnešní době již 

poměrně známým jevem, můžeme se s ním setkat všude tam, kde dochází k 

dlouhodobě se opakujícímu kontaktu s lidmi, s řešením různých osobních, 

zdravotních, profesních i jiných problémů.  

 Úvodní kapitoly teoretické části mé absolventské práce se zabývají popisem 

pomáhající profese a profese sociálních pracovníků, včetně jejich obecných 

předpokladů a dovedností. Dále navazuje vysvětlení problému, popisuji  fáze, 

příznaky a faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku tohoto jevu. Poté se v práci 

věnuji prevenci vzniku syndromu vyhoření jak ze strany jedince, tak ze strany 

zaměstnavatele. Závěr je věnován léčbě syndromu vyhoření.  

 V praktické části se zabývám výzkumem míry syndromu vyhoření u sociálních 

pracovníků i ostatních pomáhajících profesí, a to v souvislostí s délkou praxe nebo 

vzhledem k pohlaví.  

 Doufám, že moje práce by mohla být přínosná pro ty, které tato problematika 

zajímá, a kterých se bezprostředně  dotýká. Chtěla bych, aby se stala nenásilným 

varováním a zdrojem užitečných rad, jak se syndromu vyhoření vyhnout. 
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Resumé 

 

 

Синдром выгорeния социальных работников и других помогающих 

профессий 

 Синдром выгорeния является весьма томительным и неприятным этапом 

в жизни человека. О синдроме выгорeния необходимо знать как можно больше, 

надо знать, каким образом он формируется, кого он касается и как можно его 

формирование эффективно предотвратить. Под угрозой может оказаться любой 

человек. Вводная часть работы занимается вопросом помогающей профессии, 

пониманием социальной работы и общими умениями социальных работников. В 

дальнейшем, я описываю историю синдрома выгорeния, его отдельные стадии 

и признаки. Я также перечисливаю факторы, повышающие вероятность 

возникновения синдрома выгорания, описываю профилактику и возможности 

избежания синдрома выгорания. Теоретическая часть в заключении занимается 

лечением синдрома выгорeния. Следует практическая часть дипломной работы.  

 Помочь людям - это весьма гуманная и жизнь наполняющая 

деятельность. С другой стороны, эта работа очень томительна и чаще чем 

успехи приходит большое разочарование. Я знаю по собственному опыту, что 

представляет собой работа помогающих профессий, так как я этой работой 

занималась больше 20 лет, в том числе 10 лет медсестрой и других 10 лет 

социальной работницей. Вопрос синдрома выгорания меня непостредственно 

касается.  

 Целью моей дипломной работы является попытка предоставления 

полной информации о синдроме выгорания из доступной специальной 

литературы.  

 

Ключевые слова: 

синдром выгорания, вопрос помогающей профессии, социальный работник, 

угроза, признаки, стадии, факторы, лечение 
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Příloha č.1 

 

Dotazník 

 

Dobrý den, 

 jmenuji se Vladimíra Hladká a jsem studentkou IV. ročníku dálkového studia 

Vyšší odborné školy, střední odborné školy  a základní školy MILLS, s.r.o.  v 

Čelákovicích.  

 Dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit u 

sociálních pracovníků a ostatních pomáhajících profesí výskyt příznaku vyhoření. 

Vaše údaje jsou zcela anonymní. Pokuste se vyplnit dotazník tak, jak cítíte, že se 

věci skutečně mají. 

 Toto dotazníkové šetření zpracuji a použiji pro svou absolventskou práci na 

téma  Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků a ostatních pomáhajících profesí.  

 Pokud Vás zajímají výsledky Vámi vyplněného testu, můžete si jej sami 

vyhodnotit a posoudíte, zda a do jaké míry Vás zasahuje psychické vyhoření. 

 

 Děkuji Vám za Váš čas, který tomuto dotazníku věnujete. 

 

Vladimíra Hladká 

 

 

 

 

1. část 

 

Pohlaví:                               žena                                               muž 

 

Věk:                do  30 let                31 -  40                  41 -  50                51 a více 

 

V pomáhající profesi pracuji – počet let:_______________________________ 

 

Dosažené vzdělání:________________________________________________ 
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Pracovní zařazení: _________________________________________________ 

                       

 

 

2. část 

 

Dotazník BM – psychického vyhoření od autorů: PhD. Ayala Pines a PhD.Elliot 

Aronson (převzato z knihy: Jak neztratit nadšení od autora Jary Křivohlavého). 

 

Jak často máte následující pocity a zkušenosti? Použijte, prosím, tohoto 

odstupňování: 

 

1...nikdy, 2...jednou za čas, 3...zřídka kdy, 4...někdy, 5...často, 6...obvykle, 7...vždy 

 

Jsem unaven(á).                                                                                    1   2   3   4   5   

6   7 

Jsem v depresi (tísni).                                                                            1   2   3   4   5   

6   7 

Prožívám krásné dny.                                                                             1   2   3   4   5   

6   7 

Jsem tělesně vyčerpán(a).                                                                      1   2   3   4   5   

6   7 

Jsem citově vyčerpán(á).                                                                        1   2   3   4   5   

6   7 

Jsem šťasten (šťastná).                                                                          1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se vyřízen(á), zničen(á).                                                                1   2   3   4   5   

6   7 

Nemohu se vzchopit a pokračovat dále.                                                 1   2   3   4   5   

6   7 

Jsem nešťastný(á).                                                                                1   2   3   4   5   

6   7 
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Cítím se uhoněn(á) a utahaný(á).                                                           1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se jako bych byl(a) chycen(a) v pasti.                                           1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se, jako bych byl(a) nula, bezcenný).                                            1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se utrápen(á).                                                                                1   2   3   4   5   

6   7 

Tíží mne starosti.                                                                                    1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se zklamán(á) a rozčarován(á).                                                     1   2   3   4   5   

6   7 

Jsem sláb (slabá) a na nejlepší cestě k onemocnění.                            1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se beznadějně.                                                                              1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se odmítnut(á) a odstrčen(á).                                                        1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se pln(á) optimismu.                                                                      1   2   3   4   5   

6   7 

Cítím se pln(á) energie.                                                                          1   2   3   4   5   

6   7 

Jsem pln(á) úzkostí a obav.                                                                    1   2   3   4   5   

6   7 

 

 

 

 

Vypočítejte nejprve položku (A) a to tím, že sečtete hodnoty které jste uvedli u otázek 

číslo: 

1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 a 21 

A = 
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Potom vypočítejte položku (B) a to tak, že sečtete hodnoty, které jste uvedli u otázek 

číslo: 

3,6,19 a 20. 

B = 

hoření změřená metodou BM. 

 

Je-li výsledná hodnota BM = 2 a nižší, je možné hodnotit výsledek jako dobrý. 

Je-li výsledná hodnota BM = do 3, je možné hodnotit výsledek jako uspokojivý. 

Je-li výsledná hodnota BM = 3 až 3,9, pak se doporučuje zamyslet nad životem a 

prací, nad stylem a smysluplností vlastního života. 

Je-li výsledná hodnota BM =  4 – 4,9, je možné považovat přítomnost syndromu 

psychického vyčerpání za prokázanou. 

Je-li výsledná hodnota BM =  5 a vyšší, je to potřeba považovat za havarijní 

signál. 
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Příloha č. 2 

 

Tabulka výsledků dotazníkového šetření 

 

 

 

 

BM Do 30 31 – 40 41 – 50 51 a více praxe  vzdělání SP PP muž

1 4,33 1 5 SŠ 1 muž

2 1,9 1 3 VOŠ 1 muž

3 2,48 1 1 VŠ 1 muž

4 1,76 1 2 SŠ 1 muž

5 2,47 1 11 VŠ 1 muž

6 3,28 1 16 VOŠ 1 muž

7 1,78 1 10 SŠ 1 muž

8 4,9 1 12 VOŠ 1 muž

9 5,4 1 15 SŠ 1 muž

10 4,04 1 28 SŠ 1 muž

11 5,57 1 24 SŠ 1 muž

12 5,52 1 37 SŠ 1 muž

13 5,33 1 35 SŠ 1 muž
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14 2,52 1 16 VŠ 1 žena

15 3,47 1 16 SŠ 1 žena

16 1,38 1 7 SŠ 1 žena

17 2,57 1 7 SŠ 1 žena

18 3,19 1 39 SŠ 1 žena

19 1,8 1 8 SŠ 1 žena

20 2,52 1 13 VOŠ 1 žena

21 4,61 1 20 SŠ 1 žena

22 5,32 1 20 SŠ 1 žena

23 4,9 1 18 SŠ 1 žena

24 3,38 1 12 SŠ 1 žena

25 2,9 1 3 VŠ 1 žena

26 2,62 1 26 SŠ 1 žena

27 2,57 1 36 SŠ 1 žena

28 3,57 1 20 SŠ 1 žena

29 2,95 1 23 SŠ 1 žena

30 3,76 1 4 SŠ 1 žena

31 4,57 1 16 SŠ 1 žena

32 3,25 1 18 SŠ 1 žena

33 3,9 1 34 SŠ 1 žena

34 3,9 1 20 SŠ 1 žena

35 4,86 1 30 SŠ 1 žena

36 2,14 1 3 SŠ 1 žena

37 3,76 1 8 VOŠ 1 žena

38 1,71 1 6 VOŠ 1 žena

39 3,71 1 5 VŠ 1 žena

40 1,8 1 2 VŠ 1 žena

41 1,9 1 3 VOŠ 1 žena

42 3,52 1 16 SŠ 1 žena

43 2,09 1 20 SŠ 1 žena

44 2,33 1 9 SŠ 1 žena

45 2,11 1 7 VOŠ 1 žena

46 2,85 1 6 SŠ 1 žena

47 2,42 1 16 SŠ 1 žena

48 3,85 1 10 SŠ 1 žena

49 4,95 1 22 SŠ 1 žena

50 4,82 1 25 SŠ 1 žena

51 1,25 1 5 SŠ 1 žena

52 2,12 1 5 SŠ 1 žena

53 2,71 1 6 SŠ 1 žena

54 2,95 1 4 SŠ 1 žena

55 2,14 1 5 SŠ 1 žena

56 4,42 1 18 VŠ 1 žena

57 1,86 1 10 SŠ 1 žena

58 2,19 1 4 VŠ 1 žena

59 2,61 1 16 SŠ 1 žena

60 3,76 1 18 SŠ 1 žena

61 4,19 1 19 SŠ 1 žena

62 2,28 1 17 SŠ 1 žena

63 3,58 1 35 SŠ 1 žena

64 2,61 1 10 VOŠ 1 žena


