
 
Vyšší odborná škola, střední odborná škola 

 a základní škola 

 MILLS, s.r.o. Čelákovice 

 
 
 
 
 
 

Syndrom vyhoření pracovníků 

v sociálních službách 

 
 

Sociální práce 
 
 
 
 

Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková 

Vypracovala: Marcela Jelínková 

 

 

Čelákovice 2013 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 č. 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s 

interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k 

obhajobě. 

 
 
V Sázavě 27. 3. 2013                                                                                    Marcela Jelínková 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní profesorce Mgr. Jitce Havlíčkové za vedení 

mé práce a její cenné rady. Dále bych chtěla poděkovat vedení DPS v Poličce, řediteli, 

panu Mgr. Pavlu Brandejsovi a vedoucí pečovatelské služby, paní Ireně Smolkové, 

vrchní sestře LDN v Poličce, paní Aleně Křivkové, ředitelce Domova pro seniory 

v Bystrém, paní Jiřině Leinweberové a ředitelce Domu domácí péče v Samopších, paní 

Ing. Blance Stárkové, za spolupráci při sběru dat pro praktickou část mé absolventské 

práce. 



 4 

Obsah 

ÚVOD ..................................................................................................... 5 

1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ................................................................. 6 
1.1 Hlavní cíl ........................................................................................................................................ 6 
1.2 Dílčí cíle ......................................................................................................................................... 6 
2 TEORETICKÁ ČÁST ................................................................................ 7 
2.1 Syndrom vyhoření ........................................................................................................7 
2.1.1 Co je syndrom vyhoření ......................................................................................................................................... 7 
2.1.2 Kdo je nejvíce ohrožen syndromem vyhoření ..................................................................................................... 10 
2.1.3 Zdroje stresu pro pracovníky v sociálních službách pro seniory .......................................................................... 11 
2.1.4 Prevence syndromu vyhoření .............................................................................................................................. 13 
2.2 Možné důvody ohrožení syndromem vyhoření při práci se seniory ............................... 14 
2.2.1 Náročnost práce s částečně soběstačnými seniory ............................................................................................. 17 
2.2.2 Manipulace a asertivita v jednání klienta a pracovníka v sociálních službách ..................................................... 17 
2.2.3 Problematický a agresivní klient, ochrana pracovníka v sociálních službách ...................................................... 18 
2.2.4 „Božský syndrom“ – zneužití moci pracovníka v sociálních službách .................................................................. 19 
2.2.5 Komunikace se seniory a její vliv na pracovníka v sociálních službách ................................................................ 20 
2.2.6 Alzheimerova choroba a smíšená demence, dopady na psychiku ošetřujícího pracovníka ................................ 21 
2.2.7 Parkinsonova choroba, dopady na psychiku ošetřujícího pracovníka ................................................................. 21 
2.2.8 Práce se seniory v terminálním stavu .................................................................................................................. 22 
2.2.9 Umírání, profesionální přístup versus lidský, citový prožitek pracovníka ............................................................ 23 
2.3 Ohrožení syndromem vyhoření v závislosti na typu organizace provozovatele .............. 24 
2.3.1 Nestátní nezisková organizace ............................................................................................................................ 24 
2.3.1.1 Charakteristika nestátní neziskové organizace .............................................................................24 
2.3.2 Státní organizace ................................................................................................................................................. 25 
2.3.2.1 Charakteristika státní organizace ........................................................................................................... 25 
3 PRAKTICKÁ ČÁST ................................................................................ 27 
3.1 Dotazníkové šetření .................................................................................................... 27 
3.1.1 Vymezení a charakteristika vybraných typů zařízení pro seniory ........................................................................ 27 
3.1.2 Vlastní šetření v zařízeních pro seniory ............................................................................................................... 30 
3.1.3 Stanovení hypotézy ............................................................................................................................................. 32 
3.1.4 Vyhodnocení výstupů dotazníkového šetření a porovnání sledovaných skutečností v odstupu půl roku........... 32 
3.2 Řízený rozhovor .......................................................................................................... 42 
3.3 Porovnání uvedených skutečností .......................................................................................... 48 
4 DISKUZE ............................................................................................. 49 

ZÁVĚR .................................................................................................... 51 

RESUMÉ................................................................................................. 52 

PŘÍLOHY ................................................................................................ 56 

 



 5 

ÚVOD 

Tato práce je zaměřena na syndrom vyhoření pracovníků v sociálních službách 

v závislosti na tom, ve kterém zařízení a s jakými seniory pracují, jestli sami pracovníci 

v sociálních službách pro seniory znají nebezpečí syndromu vyhoření, zda si uvědomují 

jeho příznaky a jestli jsou rozdíly v četnosti ohrožení syndromem vyhoření podle typu 

zařízení, ve kterém tito pracovníci pracují. Zabývá se také tím, jaká je práce těchto lidí, 

jak je ceněna po stránce finanční, i po stránce společenské. Jak jsou vnímáni tito 

pracovníci různě nemocnými klienty, jejich rodinami, nadřízenými pracovníky, svým 

okolím, ve kterém se pohybují mimo pracovní dobu. Zabývá se tím, jaké je dilema 

střetu pracovní profesionality a empatie, která překročí mez profesionality a ostatními 

startéry, které přispívají k ohrožení syndromem vyhoření.  

Toto téma jsem si vybrala, protože mě zajímalo, jak vnímají problematiku syndromu 

vyhoření pracovníci v sociálních službách a jak je s ní obeznámena veřejnost mimo 

obor sociální práce.  
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

� Porovnat rozdíly v ohrožení syndromem vyhoření pracovníků v sociálních 

službách pro seniory v závislosti na typu zařízení zaměstnavatele, pro kterého 

pracují.  

 

1.2 Dílčí cíle 

� Vymezit a charakterizovat vybrané typy zařízení pro seniory, 

�  zjistit, zda pracovníci v sociálních službách v zařízeních pro seniory: 

• vědí o nebezpečí syndromu vyhoření 

• pociťují některé příznaky syndromu vyhoření 

• jsou spokojeni ve své práci a se svým finančním ohodnocením, 

• svou práci vnímají jako způsob uplatnění a seberealizace, či uvažují o změně 

práce směrem do jiného oboru, 

� zjistit, zda zaměstnanci v sociálních službách pro seniory mimo supervizi 

provozují prevenci vyhoření. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Syndrom vyhoření  

Syndrom vyhoření je označovaný též jako „burnout syndrom“. Tento název použil 

poprvé ve svém článku v roce 1974 Herbert J. Freudenberger, který byl americkým 

psychoanalytikem německého původu, pro časopis Journal of Social Issues. 

Herbert J. Freudenberger byl první, kdo syndrom vyhoření popsal. K tomu jej přivedla 

jeho pracovní zkušenost. Pracoval s dobrovolníky, kteří pomáhali v zařízeních 

zabývajících se paliativní péčí. Jeho zájem o tuto skutečnost odstartoval zájem 

ostatních lékařů, psychiatrů a psychoanalytiků a díky této skutečnosti byl syndrom 

vyhoření podrobně popsán. [http://cs.wikipedia.org, 2] 

Z uvedeného vyplývá, že člověk, který trpí syndromem vyhoření, není ani zlý, ani 

odsouzeníhodný, není necitlivý, cynický či krutý, že je pouze nemocný, a to nemocný 

vyčerpáním a beznadějí. Pan Freudenberger se tímto problémem zabýval a položil 

základy k popsání uvedené nemoci, aby mohla být zkoumána, léčena a stala se 

léčitelnou. 

 

2.1.1 Co je syndrom vyhoření 

„Burnout syndrom neboli syndrom vyhoření, vyhasnutí, je považován za reakci na 

mimořádně zatěžující práci, kdy dochází k úplnému vyčerpání fyzických, emočních a 

duševních sil, kdy takto postižený člověk dochází k závěru, že již nemůže dál. Je to stav 

pocitu beznaděje.“ [http://cs.wikipedia.org, 2]  

Znaky vyčerpání při burnout syndromu rozděluje Ch. Stock takto: 

„Emoční 

• Sklíčenost 

• Bezmoc 

• Beznaděj 
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• Ztráta sebeovládání, např. nekontrolovatelný pláč nebo podrážděnost 

doprovázená výbuchy vzteku 

• Pocity strachu 

• Pocity prázdnoty, apatie, ztráta odvahy a osamocení 

Fyzické  

• Nedostatek energie, slabost, chronická únava 

• Svalové napětí, bolesti zad 

• Náchylnost k infekčním onemocněním 

• Poruchy spánku 

• Funkční poruchy, např. kardiovaskulární a zažívací potíže 

• Poruchy paměti a soustředění 

• Náchylnost k nehodám“ [STOCK, 2010, s. 20] 

Člověk takto postižený není schopen již kontrolovat své projevy, není schopen sám 

pohledu na sebe, na své chování a jednání, straní se kolektivu spolupracovníků, bývá 

mlčenlivý, nepřístupný, potíže klientů ironizuje, zlehčuje, dává jim najevo, že jej 

obtěžují, postoj k jeho okolí je lhostejný. 

Před onemocněním byl tento člověk veselý, plný energie, byl rád ve společnosti lidí, 

svých kolegů, na své klienty se těšil, nekladl takový důraz na kancelářskou práci, hlavní 

pro něj bylo jít mezi klienty, hovořit s nimi, naslouchat jejich bolestem a strastem, 

držet je za ruku, když měli bolesti. Když umírali a nebyl kolem nich nikdo jiný, kdo by 

toto pro ně udělal. Byl silný, byl všem oporou. A pak vlivem toho, že dával ze sebe víc, 

než dostával, byla narušena jeho rovnováha. Pod vlivem trvalého, chronického stresu, 

který neměl možnost nikde ventilovat, se začal měnit. [KLEVETOVÁ, D., 2010] 

Dalším projevem syndromu vyhoření je tzv. vnitřní rezignace. Projevy odcizení rozdělil 

Ch. Stock takto: 

• „Negativní postoj k sobě samému 

• Negativní postoj k životu 
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• Negativní vztah k práci 

• Negativní vztah k ostatním 

• Ztráta schopnosti navázat a udržet společenské vztahy 

• Ztráta sebeúcty 

• Pocit vlastní nedostatečnosti 

• Pocit méněcennosti“ [STOCK, 2010, s. 21] 

Člověk, pro kterého byla práce vším, jeho klienti byli pro něj důležitější, než vlastní 

rodina, než jakýkoli koníček. Byl tu pro své klienty vždy a rozdával jim svou životní sílu, 

až do chvíle, kdy on sám pro sebe žádnou neměl a chronickému stresu podlehl. Kde 

dříve byla spousta energie, kde hořel oheň, je jen hromádka popela, protože již 

nezbylo nic, co by tento oheň živilo. Po delší době takovéhoto fungování si člověk sám 

uvědomuje, že už nemá zájem o nic, že je unavený, všechno kolem něj ho obtěžuje a že 

on sám nechce vůbec nic, na nic se netěší, nic nechce, je trvale v depresi a přichází 

nejvyšší čas navštívit odborného lékaře, nebo změnit životní styl, začít s něčím novým, 

co člověk doposud nedělal, nebo se vrátit k něčemu, co přestal dělat v době, kdy hořel 

pro svou práci.  

Stává se ale, že takto postižený člověk se nevrací ke sportu, který provozoval, nebo 

koníčku, který měl rád, ale sáhne po berličce, která mu jakoby pomáhá žít. Tímto 

falešným životabudičem bývají léky, alkohol a drogy. A tak se z člověka, který byl 

inteligentní, empatický, příkladně lidský, může stát člověk závislý, velmi nemocný, 

který veškerý cenný potenciál své lidskosti cestou svým životem někde ztratil a těžko, 

velmi těžko, jej někdy opět nalezne, pokud vůbec se tak stane. 

K takto smutným koncům ale nemusí vůbec dojít, pokud člověk takto postižený nebude 

podceňovat tzv. duševní hygienu, kterou by v dnešní přetechnizované době, plné 

stresu, měl provádět pravidelně každý z nás. Vytvoření určitého stereotypu v oblasti 

duševní hygieny je nutné z důvodu samotného vnitřního založení člověka, jak uvádí Jan 

Keller: „Nabytá svoboda se z volnosti snadno změnila v opuštěnost. Člověk byl sice 

zbaven povinnosti praktikovat své staré rituály, nebyl však ani zdaleka zbaven nutnosti 

každodenní rutiny.“  [KELLER, 1998, s. 99] 
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2.1.2 Kdo je nejvíce ohrožen syndromem vyhoření  

Nejvíce jsou syndromem vyhoření ohroženi lidé, kteří pracují v profesích, kde je 

podstatnou částí pracovní náplně práce s lidmi, kontakt s lidmi a v profesích, které jsou 

závislé na hodnocení lidí, s nimiž pracují. 

„Přehled profesí s rizikem vzniku syndromu vyhaslosti: 

• Lékaři (zvláště v oborech jako onkologie, chirurgie, LDN, JIP, psychiatrie, 

gynekologie, rizikové obory pediatrie) 

• Zdravotní sestry a další zdravotní pracovníci (ošetřovatelky, laborantky) 

• Psychologové a psychoterapeuti 

• Sociální pracovníci 

• Učitelé na všech stupních škol 

• Policisté, především v přímém výkonu služby 

• Pracovníci pošt, zvláště ti, kteří pracují u přepážek a doručovatelé 

• Dispečeři, řídící letového provozu, telefonistky 

• Právníci, především advokáti 

• Pracovníci věznic - dozorci, ale i další pracovníci 

• Profesionální funkcionáři – politici, ale i manažeři 

• Za určitých okolností příslušníci ozbrojených sil – především podle celkové 

prestiže státu, hledisko aktuální mezinárodní situace 

• Duchovní a řádové sestry 

• Nezaměstnanecké kategorie u osob v kontaktu s druhými lidmi, kteří jsou 

závislí na jejich hodnocení a mohou být tak vystaveni účinkům chronického 

stresu – umělci, špičkoví sportovci“ [http://e-psycholog.eu, 1] 

Z vyjmenovaných profesí jsou z hlediska této práce aktuální povolání zdravotní sestry, 

ošetřovatelky a sociální pracovnice. Od pracovníků v sociálních službách se očekává, že 

své povolání budou brát spíše jako poslání, že se budou ke klientům chovat tak, jako by 
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to byli jejich vlastní rodinní příslušníci. Zde je jen krůček k tomu, aby se tito pracovníci 

nechali strhnout k osobním citům a emocím a navazování vztahů. Aniž si to sami 

uvědomují, tím, jak jsou naladěni pro-klientsky, prožívají bolesti, popřípadě umírání 

klienta a paliativní péči o klienta s citovým nábojem tak, jak by se to profesionálovi stát 

nemělo. Rodinní příslušníci ovšem toto velice rádi vidí. Mají pocit, že se o jejich 

maminku či tatínka stará někdo, kdo svou práci dělá opravdu dobře. To mají bezesporu 

pravdu, ale jak dlouho zvládne takový pracovník tak velkou citovou angažovanost. 

V některých zařízeních je také běžné, že když zemře klient, účastní se pohřbu sociální 

pracovnice a někdo z pečovatelek, sester, nebo aktivizačních pracovníků. Účast na 

pohřbu je dobrovolná a většinou se přihlásí ten pracovník, který byl nejvíce citově 

angažován. Ten poté pro klienta truchlí skutečně tak, jako by ztratil svého vlastního 

rodinného příslušníka. Pak je opravdu nutné, aby byla v tomto zařízení velmi kvalitní 

supervize, aby vedení zařízení mělo pochopení pro své zaměstnance a podpořilo je i 

v těchto případech, kdy takříkajíc syndrom vyhoření klepe na dveře. 

 

2.1.3 Zdroje stresu pro pracovníky v sociálních službách pro seniory  

Všichni pracovníci v sociálních službách jsou při nástupu do práce ve většině zařízení 

obeznámeni s tím, že jsou povinni se řídit etickým kodexem a veškeré své pracovní úsilí 

směřovat k cíli, kterým je spokojenost klienta, jeho důstojnost a jeho práva. Většina 

zařízení pro seniory má na svých webových stránkách alespoň větičku o kodexu a své 

touze vyhovět všem přáním svých klientů. Tato zařízení se samozřejmě snaží dostát 

všemu, co na svých webových stránkách slibují. Některým se to daří, některým příliš 

ne. Vše záleží na tom, jaký tým pracovníků se v takovém zařízení sejde, nebo spíše, jaký 

tým pracovníků vedení postaví. Obecně platí, že rozhádanému týmu se lépe vládne, 

než když je tým jednotný. Ne každý manažer má takové kvality, aby se dokázal postavit 

před stmelený kolektiv a vysvětlil nový směr, změnu v pracovním postupu, prostě 

cokoli, v čem by mu tým podřízených pracovníků mohl oponovat. Jsou to především 

manažeři v nejvyšších pozicích, kteří staví tým pracovníků a pro dobrého manažera je 

radostí vidět, jak jeho tým pracuje, aniž by on sám musel do jejich práce zasahovat.  
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V každém týmu se najde někdo, kdo by si chtěl svou práci ulehčit na úkor jiných a je mu 

zcela jedno, jakým způsobem toho dosáhne, nevadí mu pomlouvání práce ostatních 

kolegů a nadřízení si to rádi poslechnou. Mnohdy ani nezkontrolují, zda tímto 

způsobem takový pracovník něco nezakrývá. Vedoucí pracovníci začnou útočit na 

ostatní, ty „pomlouvané“ a je jim úplně jedno, že jejich chování již přesahuje 

hranici bossingu. Takovíto vedoucí pracovníci si ovšem neuvědomují, že tento způsob 

vedení organizace je kontraproduktivní. Mnohé organizace zapomínají na motivační 

program. Ten by měl být jak spontánní, na úrovni individuální i skupinové, tak 

vypracovaný v rámci motivačního schématu organizace. „Motivační schéma je 

vymezeno jednak společenským posláním, cíli a úkoly organizace, jednak organizační 

kulturou a jejími hodnotami, normami a vzorci chování. Při jeho utváření je nutné 

přihlížet také k motivačním profilům a demografickému složení pracovníků. Motivační 

program odráží personální a sociální politiku organizace.“  [VÝROST, SLAMĚNÍK, 1998, 

s. 53] 

Jsou zařízení, kde vedení se svými zaměstnanci vůbec nezabývá, ani lidé na postech 

středních manažerů zde nemají u vedení jakoukoli vážnost, nejsou ve své práci 

podpořeni pravomocemi, jsou pouze pověřeni odpovědností. Takový tlak žádný 

vedoucí pracovník nemůže dlouho vydržet, aniž by došlo k vyhoření. Žádná supervize 

zde není, žádná dovolená, protože si zaměstnavatel nárokuje například to, že i o 

dovolené musí být na telefonu, kontroly nočních služeb bez následného volna, nejasně 

vymezená pracovní náplň, kumulované funkce v menších zařízeních. 

Stres na pracovišti je jeden z nejvyšších faktorů ohrožení syndromem vyhoření, zvláště 

pokud přeroste v chronický stres. Citlivost na stresové situace je naprosto individuální.  

Christian Stock uvádí, že v prohlášení agentury OSHA (Evropská agentura pro 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci) z roku 2007 jsou jako příčiny pracovního stresu 

uvedeny „tyto faktory: 

• Nejistota pracovních poměrů spojená s nestabilitou na trhu práce, obavy ze 

ztráty pracovního místa 

• Rostoucí náchylnost ke stresu v souvislosti s globalizací, např. nejistota a 

strach způsobené přesouváním pracovních míst do zahraničí 
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• Úbytek jistot v důsledku nových forem pracovních smluv, např. snížení 

ochrany proti výpovědi, krácení dovolené, více přesčasů, práce na zkrácený 

úvazek a smlouvy na dobu určitou 

• Dlouhá pracovní doba a rostoucí intenzita práce (nárůst produktivity a 

následné „zhuštění“ pracovní náplně 

• Zeštíhlení společností a outsourcing (rušení pracovních míst a oddělení) 

• Rostoucí emocionální náročnost práce (vyžaduje stále vyšší stupeň 

sociálních/emociálních kompetencí, v důsledku sociálních změn se práce 

s klienty stává náročnější, což potvrzují i pedagogové či sociální pracovníci)  

• Neslučitelnost zaměstnání a soukromého života.“ [STOCK, 2010, s. 32] 

Další rizikové faktory pracovní povahy je například mobing nebo bossing na pracovišti. 

Oba tyto nezákonné vzorce šikanování bohužel existují a jsou na pracovištích stále 

častější. Postižený jedinec většinou odchází, protože málokdo se chce se svým 

zaměstnavatelem soudit, aby neměl nálepku „problémového zaměstnance“ a mohl si 

najít práci u jiného zaměstnavatele. Pokud ale odejít z nějakých důvodů nemůže 

(například je matkou samoživitelkou a obává se, že by díky tomu nenašla jinou práci, 

nebo se stará o nemocné rodiče a kdyby pracovník měl mít práci mimo bydliště a 

musel dojíždět, což by bylo časově náročnější, nestihl by všechny své povinnosti k 

rodině), hrozí i z těchto příčin syndrom vyhoření. 

Velkou roli zde hrají i osobnostní rizikové faktory. Individualita člověka, jeho odolnost 

ve stresových situacích, povaha, smysl pro odpovědnost a způsob, jakým byl vychován. 

 

2.1.4 Prevence syndromu vyhoření 

Každý člověk, který je ohrožený syndromem vyhoření by měl provádět pravidelně 

jakési sebezkoumání jako prevenci proti vyhoření. Jakmile člověk zjistí, že to, co je jeho 

povinností zcela převažuje nad tím, co je jeho radostí, měl by začít krůček po krůčku 

pracovat na tom, aby se tyto dvě strany vyrovnaly. To znamená, aby byla rovnováha 

mezi tím, co nám sílu bere a tím, co nám sílu dává, mezi prací a odpočinkem. Kdo 

neumí odpočívat, měl by se to začít učit. Prvním krokem k nějaké změně je vždy 
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zamyšlení nad stávajícím stavem a nad tím, jak by měl být změněn. Dalším krokem by 

mělo být stanovení a získání odstupu od situace, ve které se člověk nachází a poté 

vymyšlení strategie nápravy, nebo změny. Platí zde pravidlo, že pokud chce člověk 

změnit něco ve svém životě, musí nejprve změnit své myšlení a zvyky. Musí si stanovit 

nové přijatelné rituály, které svou podstatou budou změně napomáhat.  

Když se takový člověk chce naučit odpočívat, musí se nejprve naučit mít se rád. Musí se 

umět sám pochválit a ještě si říci: „Jsem šikovný, tohle jsem udělal dobře. A nikdo mě 

neumí tak dobře pochválit, jako když se pochválím sám.“ Ve stádiu učení „mít se rád“ 

pomáhají drobné radosti. Každý člověk jistě ví o něčem, co by mu udělalo radost. Ať už 

je to pěkná knížka, nebo kytička natrhaná na louce.  

Dalším krokem je mít někoho rád, nastavit udržování sociálních vazeb. Domluvit se 

s kamarádem nebo kamarádkou na společných setkáních, například: budeme spolu 

chodit plavat jednou za týden, abychom udělali něco pro své zdraví. Nebo domluvit se 

s členy rodiny na společném výletu do přírody.  

Když jsme zvládli krok mít se rád a mít někoho rád, tak se můžeme pokusit o krok 

„Odpustit sobě i druhým“. To znamená, že sobě odpustíme to, že nejsme tak 

stoprocentní, jak jsme si doposud mysleli, že musíme být a druhým lidem, že toto od 

nás očekávali a že sami takoví nejsou. Pakliže člověk toto dokázal, může se pustit do 

řešení všech ostatních problémů, které mu přinesl jeho osobní život a jeho práce.   

[KLEVETOVÁ, D., 2010] 

 

2.2 Možné důvody ohrožení syndromem vyhoření při práci se seniory 

V zařízeních pro seniory potkáme klienty, kterým nelze nijak vyhovět, protože se 

programově rozhodli, že nic není dobře. V každém zařízení se takový klient najde 

alespoň jeden. Takovéto chování klienta je jedním z velmi nepříjemných stresových 

zážitků, kterým tito pracovníci nemohou nijak uniknout, jen se s ním musí vyrovnat, 

přijmout jako fakt to, že ať udělají cokoli, nebude to dobře a s nadhledem k tomuto 

problému přistupovat. V jednom ze sledovaných zařízení manažerka sociálních služeb 

pomáhá svým podřízeným se s tímto vyrovnávat tak, že jim vymýšlí jednoduchá 

pravidla pro jednání a chování, jakési pomůcky, aby pracovníci v přímé péči získávali 
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nadhled. Například: „Dýcháme pusou, činí to dojem úsměvu.“ Nebo „Lepší klient co se 

zlobí než klient, který pláče“. Samozřejmě jen v tom případě, že se klient zlobí a je 

nespokojen, protože je to v jeho případě spíše povahový rys, než momentální důvodný 

stav. 

Další stresovou situací je ta, kdy klient pláče a je nešťastný. Empatický pracovník se jej 

snaží utěšit, ale mnohdy je to velký problém a musí situaci řešit odborný lékař, protože 

takovouto plačtivost mohou vyvolat některé léky. Odborný terapeut by měl mít kvality, 

které ve svém díle rozdělil C. R. Rogers (1957,1967, 2000) do tří proměnných, které 

pojmenoval: „opravdovost, nepodmíněné pozitivní přijetí a odpovídající empatické 

porozumění. Opravdovostí je míněn soulad mezi tím, co v dané chvíli terapeut prožívá a 

tím, co vyjadřuje navenek vůči klientovi.“ „Odpovídající empatické porozumění“ je zde 

popisováno jako sdílení situace a pocitů z ní plynoucích, „vcítění se do klientova světa.“ 

„Nepodmíněným pozitivním přijetím je myšlen postoj terapeuta ke klientovi bez 

jakýchkoli hodnotících soudů a výhrad v plném rozsahu jeho bytí.“  [HÁJEK, K., s 64-69]   

V případě, že klient má ke svému smutku velmi vážný osobní důvod, snaha pracovníka 

v  sociálních službách tuto záležitost řešit sám, nemusel by situaci zvládnout a ublížil by 

nejen sobě, ale i klientovi, protože nemá dostatek odborných znalostí. Zde je velmi 

důležitá spolupráce s odborníkem, nicméně je toto dalším zdrojem stresu pro 

pracovníka v sociálních službách.  

Klient má svá práva a stává se, že jich zneužívá proti pracovníkovi v sociálních službách, 

který má jen povinnosti, ale práva žádná, protože svými právy by omezoval práva 

klienta. Nad právy klientů bdí zákon a úřad Ombudsmana. Ale kdo bdí nad právy 

pracovníků v sociálních službách? Musí se tito lidé nechat urážet od plně myslících 

klientů? Teď nehovořím o klientech dementních, kteří netuší, co říkají, co dělají a na 

jaká místa na tělech pečovatelek sahají. Ale když se takto chová klient, který ví, co dělá, 

ale domluvy nejsou nic platné? Co dělat, když takový klient vyhrožuje pečovatelce, 

když neudělá to či ono nad rámec své práce, bude si na ni stěžovat. Zvláště když vedení 

organizace má tendenci věřit jemu, ne té pečovatelce.  Zde je velmi důležitá supervize 

a to dobrá supervize, dále stanovení pravidel pro pečovatelku, jak se vymezit, jak 

klientovi stanovit hranice, jak se ohradit, aby dala klientovi najevo, že jí jeho jednání 

vadí a nadále si jej nepřeje. [STRAKOVÁ, M.,KRUTILOVÁ, D., s. 22] 
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Někdy se stává, že když klient uhodí pečovatelku, je to přikládáno jí jako její vina. 

Kdyby pracovala lépe, tak by se jí to přece nestalo. Ještě je obviněna z toho, že neumí 

komunikovat s problémovým klientem. 

Dalším zdrojem je rodina klienta. Jsou rodiny, které se o svou maminku či tatínka starat 

nechtějí a jsou neustále nespokojené s tím, jak se o jejich rodiče stará někdo jiný. I to je 

samozřejmě zdrojem stresu. Tito rodinní příslušníci se chovají k pečovatelkám a 

sestrám velmi neslušně, křičí na ně a uráží je, nebo je ponižují. Jejich návštěvy 

v zařízení za rodiči bývají naprosto účelové a to vždy v době, kdy rodiče obdrží důchod. 

Spolupráce s rodinnými příslušníky, kteří by se rádi starali o své rodiče, ale z nějakého 

důvodu nemohou, je rovněž zdrojem ohrožení syndromem vyhoření. Blízcí příbuzní 

klienta prožívají pocity selhání a výčitek svědomí. Zde je práce pro manažera sociálního 

provozu nebo sociální pracovnici, aby velmi jemným a taktickým způsobem upozornili 

rodinné příslušníky na to, že jejich stav je zcela normální a nějakou dobu potrvá. 

Většina lidí, kteří své rodiče milují, takto prožívají své odloučení od nich. Je třeba si 

uvědomit, že jsou situace v lidském životě, kdy takovýmto krokem udělají pro svého 

rodinného příslušníka to nejlepší, co mohou. Jeho nemoc může být taková, že oni sami 

by odbornou péči o takto nemocného seniora již nezvládli a hrozilo by jim vyhoření 

ještě dříve, než by svým povinnostem vůči rodičům mohli dostát až do konce a stejně 

by potom, nemocní a zhroucení museli vyhledat pomoc specializovaného zařízení, ve 

kterém by se pomoc pro jejich rodiče našla, zatímco oni sami by se léčili a v důsledku 

vyhoření by se mohlo stát i to, že by sami přišli o práci a přivodili si tak následné 

problémy. Rozhovor s rodinnými příslušníky klienta, kteří jsou takto citově vázáni na 

svého seniora, je velmi náročný. Sociální pracovník musí velmi citlivě volit slova, aby se 

co nejméně dotkl jejich bolesti, ale zároveň je povinen je informovat o tom, co se 

s nimi děje a co jim hrozí, popřípadě poradit, jak se mohou nebezpečí vyhoření bránit, 

nebo dát kontakt na odborníka, který jim s  tím určitě pomůže, pokud budou chtít, ale 

v každém případě je upozornit na to, že nebezpečí vyhoření se nemá podceňovat. 
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2.2.1 Náročnost práce s částečně soběstačnými seniory  

Jak dochází ke stárnutí, člověk si nechce připustit, že jsou věci, které již dokáže jen 

s obtížemi a že jsou takové, které již nedokáže vůbec, protože mu v tom brání 

zestárnutí, opotřebení organizmu nebo nemoc. Nikdo z nás není vůči stáří imunní. 

Ruku v ruce s určitým fyzickým omezením provází stáří i ztráta soudnosti. Senior má 

pocit, že zvládne věci, které běžně zvládal, když byl mladý. A zde dochází k stresovým 

situacím. Pracovník v sociálních službách totiž musí vysvětlit, že není možné, aby klient 

dělal totéž co kdysi, protože by tím mohl ohrozit svůj život nebo zdraví. 

Dalším problémem je stud. Senior se stydí za to, že již není plně soběstačný a danou 

skutečnost se pokouší zakrýt. Je na pracovníkovi v sociálních službách jaký způsob 

diplomacie zvolí, aby se senior, kterému pomáhá, necítil méněcenný a díky tomuto 

pocitu neupadal do depresí.  

„Psychologické aspekty stárnutí jsou metodicky obtížně přístupné.  Důvod spočívá 

v tom, že stárnutí organismu je postupný proces a je otázkou, kdy vlastně přichází ten 

zvrat, kdy „zestárla duše“. S trochou ironie se říkává, že stáří začíná tam a tehdy, když 

čas, který má člověk před sebou je kratší než ten, který má za sebou.“ [HAŠKOVCOVÁ, 

2010, s. 145] 

Pracovník v sociálních službách musí vedle práce, kterou vykonává, přemýšlet o tom, 

co v které situaci říci a kterému tématu se vyhnout, aby neuvedl klienta do rozpaků a 

nezpůsobil mu byť i sebemenší citovou újmu. Takovéto situace nutí pracovníky 

v sociálních službách stále přemýšlet o tom, co měli říci a neřekli, o čem měli mlčet a 

nemlčeli. Zde vzniká nebezpečí, že si pracovníci v sociálních službách začnou nosit tyto 

problémy s sebou domů a začnou tím trpět jejich osobní rodinné vztahy. Takto 

nenápadně začínají první krůčky k vyhoření. 

 

2.2.2 Manipulace a asertivita v jednání klienta a pracovníka v sociálních 

službách 

Pracovníci v  sociálních službách musí občas použít některé manipulační techniky, aby 

dokázali klienta přesvědčit k jednání, které je v jeho zájmu. Když klient odmítá brát své 
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léky, pracovník v sociálních službách je povinen mu vše vysvětlit a přesvědčit klienta, 

aby své léky přijal. Vše má ale své meze a hranice. Co se týče léků, je manipulace na 

místě, protože jde o život a zdraví ohrožující stav. V jiném případě, například když má 

klient žlučníkovou dietu a rozhodne se, že si chce dát k obědu obalovaný smažený 

květák, pracovník v sociálních službách je povinen jej upozornit na to, že mu bude 

velmi špatně a požádat klienta, aby své přání přehodnotil. Pokud klient trvá na tom, že 

chce k obědu smažený květák, pracovník v sociálních službách je povinen klientovi 

vyhovět, protože nejde o život ohrožující stav. 

Tyto příklady poukazují na další stresové faktory v práci pracovníka v sociálních 

službách. Ale může se stát, že pracovník v sociálních službách pracuje s manipulujícím 

klientem. Zde si musí tento pracovník včas uvědomit, co se děje, že se klient pokouší 

s ním manipulovat. Někteří klienti manipulaci ovládají naprosto mistrně. Mají celou 

škálu prostředků k manipulaci. Mají daleko méně povinností a starostí, než pracovník 

v sociálních službách a tak se mohou připravovat a doslova vybrušovat své mistrovství 

v tomto oboru. Nejčastější je citové vydírání, slzy, sebelítost, výčitky. Což je další zdroj 

stresu pro pracovníka v sociálních službách a možný startér vyhoření. Je velmi důležité, 

aby pro pracovníka v sociálních službách zůstal klient klientem a jeho postoj se 

nezměnil v nadřazený a autoritativní. Aby viděl v klientovi stále nemocného, ale 

svéprávného člověka, nikoli jen „nepříjemné, nechtěné a trochu hloupé dítě“, jak 

popisuje tento problém A. Guggenbühl-Craig ve své knize „Nebezpečí moci 

v pomáhajících profesích“. [GUGGENBÜHL-GRAIG, 2010, s. 64] 

 

2.2.3 Problematický a agresivní klient, ochrana pracovníka v sociálních 

službách 

Kromě klienta chronického stěžovatele jsou ještě problematičtí klienti pro svou 

agresivitu. Tato agresivita může být namířena na všechny pracovníky v sociálních 

službách, nebo jen na některé vybrané, které klientovi někoho připomínají. A tyto 

pracovníky klient začne šikanovat. Stále jim něco vytýká, stane se, že je i uhodí. 

Pracovník v  sociálních službách nemá žádnou možnost, jak se bránit. Riziko vyhoření 

v takovémto pracovním prostředí je velmi vysoké. A což teprve když je klient agresivní 
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na ostatní klienty. Pokud je klient myslící, může se mu pokusit vysvětlit, že se takhle 

chovat nemůže.  

Pokud je klient nemocen a není schopen své jednání ovládat, pracovník v sociálních 

službách musí zajistit, aby neubližoval všem ostatním klientům. Další řeší lékař úpravou 

medikace nebo převezením klienta do pro něj vhodnějšího zařízení. Mnohdy stačí, když 

je pracovník v přímé péči informován o problému klienta a odborný lékař poradí, jak 

jednat. Většina uživatelů sociálních služeb, kteří se takto chovají, jsou lidé velmi 

nešťastní. „Sociální změny představují pro seniora zvýšenou zátěž a riziko z hlediska 

jeho zdraví. Základem práce se starými lidmi je práce se vztahem a důvěrou.“        

[MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, KODYMOVÁ, 2005, s. 164]  

Pokud pracovník v přímé péči je poučen, může s klientem pracovat na tom, aby se 

jejich vzájemné vztahy zlepšily. Ve většině případů se toto podaří. Znamená to veliké 

pracovní nasazení ze strany pracovníka v přímé péči a v případě, že se nedostaví 

předpokládaný výsledek, musí tento pracovník zvládnout situaci se stejným nasazením, 

ne-li vyšším, protože překonává zklamání, což je rovněž zdrojem ohrožení vyhořením.  

 

2.2.4 „Božský syndrom“ – zneužití moci pracovníka v sociálních službách 

„Musíme uznat psychologickou skutečnost, že lékař je vystaven velikému pokušení 

prožívat své pacienty jako nižší sortu lidí.“ [GUGGENBÜHL-GRAIG, 2010, s. 64]  

Člověk, který pracuje pro ostatní lidi, kteří se k němu upínají o pomoc, získá dojem, že 

on sám nejlépe ví, co je pro jeho pacienta, nebo klienta nejlepší. Tento pacient, nebo 

klient v podstatě do toho nemá co mluvit. Má dělat to, co se mu řekne. Takový člověk 

pak má tendenci rozhodovat o životě a zdraví druhého člověka, aniž by ten, o nějž se 

jedná, měl šanci zasáhnout. Ale to je špatně. Člověku pomůžeme nejlépe tehdy, kdy 

mu nabídneme pomoc tím způsobem, že on sám je o ní informován, porozumí jí a má 

možnost se rozhodnout, zda ji přijme nebo nikoli. Jeho aktivní účast je nutná k tomu, 

aby pomoc byla pomocí. Když práce člověka v pomáhající profesi sklouzne do rutiny, je 

to jen další krok směrem k vyhoření. 
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2.2.5 Komunikace se seniory a její vliv na pracovníka v sociálních 

službách 

Sociální práce se starými lidmi musí být prováděna kvalitně i v případě, že klient má 

závažný problém s komunikací v důsledku svého zdravotního postižení (demence, 

duševní onemocnění). Sociální pracovník musí proto být vybaven dovednostmi 

potřebnými k navázání kontaktu a k rozpoznání potřeb těchto lidí. [MATOUŠEK, 

KOLÁČKOVÁ, KODYMOVÁ, 2005, s. 164] 

Říká se, že stáří a nemoc karikují povahu. Karel Kopřiva popisuje charakter ve své knize 

Lidský vztah jako součást profese takto: „Každý máme nějaký charakter, každý neseme 

v sobě opouzdřené rány. V určitých, pro nás charakteristických situacích se uzavíráme 

vůči jejich jedinečnosti a reagujeme stereotypně charakterovou obranou. To, že se 

takové situace vyskytují, je přirozený stav věcí. Důležité ovšem jsou rozsah a intenzita 

obranné reakce. Pod vrstvou charakteru leží hlubší vrstva vytěsněných emocí, proti 

nimž byly obrany vybudovány. Může to být bolest z odmítnutí, ponižující bezmoc, 

zuřivost, touha po závislosti a podobné pocity.“   [KOPŘIVA, 2000, s. 58, 59] 

 Člověk, který celý život byl milý, hodný, veselý, se může ve stáří nebo díky nemoci 

změnit. Vyplouvají zde na povrch vlastnosti, které byly výchovou potlačené. Takový 

člověk se stává mrzutým, nespokojeným, stále má k něčemu připomínky, někdy může 

být i zlý. Pro pracovníky v přímé péči je toto další ze stresujících faktorů. 

Staří lidé rádi vzpomínají na doby, kdy byli mladí, na to, co je těšilo, na své zážitky, ať už 

byly dobré či špatné a mnohdy zapomínají, že se opakují. Správný pracovník v přímé 

péči samozřejmě neřekne, že tento příběh již slyšel, ale se zájmem vyslechne vše 

znovu. Bylo by pro klienta velmi ponižující, kdyby byl necitlivě zastaven a bylo mu 

řečeno, že se opakuje.  

Senior s demencí se opakuje rovněž, ale jeho opakování je jiné. Pracovník v přímé péči 

slyší jednu větu s odstupem několika minut po celou dobu, co takového klienta 

ošetřuje. Věta nemusí být ani logicky správná, přesto se nedoporučuje se s klientem 

přít o logiku věci. Pokud se tak stane, může podobné chování pracovníka v přímé péči 

vyvolat u klienta deprese, nebo agresi. K naprosté spokojenosti klienta stačí vlídně 

odpovědět.  
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2.2.6 Alzheimerova choroba a smíšená demence, dopady na psychiku 

ošetřujícího pracovníka  

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází 

k rozpadu nervových vláken a nervových buněk. Projevem této choroby je demence. 

Takto nemocní lidé přicházejí obvykle do zařízení na přelomu prvního a druhého stádia 

nemoci, kdy ještě poznávají své blízké, ale už nejsou orientováni časem a mnohdy i 

místem. Rodinní příslušníci takto nemocných lidí se snaží co nejdéle vše zvládnout 

sami. Jakmile však ztratí jistotu, že mohou nechat svého rodinného příslušníka bez 

dohledu ani chvilku, protože se může stát, že nevědomky pustí plyn, nebo něco zapálí, 

začnou vybírat zařízení, kam by mohli takto nemocného člověka umístit. Ne každé 

zařízení je na klienty s touto diagnózou připraveno, ne každé má pro ně podmínky. Lidé 

takto nemocní bloudí, potřebují chodit, proto jsou vhodné prostorné světlé chodby. 

Takto nemocní lidé mají noční děsy, nemohou se sami najíst, ani napít, je třeba mít 

proškolené pracovníky v přímé péči, aby tito věděli, jak s takto nemocným člověkem 

zacházet, aby byl spokojený. Pokud je zařízení specializováno na takto nemocné lidi, 

přináší péče o ně pracovníkům v přímé péči méně problémů, než když mají v některém 

zařízení jen několik lůžek pro ně. Personál totiž musí vždy takzvaně „přeřadit na jejich 

kolej“, aby s nimi správně komunikoval, aby byl trpělivý a neočekával, že jeho slovům 

budou tito lidé vždy rozumět. Velký pozor na to, jak mluví, si musí dát právě před 

klienty v  prvním a druhém stádiu nemoci, protože tato nemoc se pohybuje 

v sinusoidách a pracovník v  přímé péči těžko odhadne, kdy má klient takzvaně „světlou 

chvilku“, kdy je při smyslech natolik, že rozumí každému jejich slovu, a kdyby ho jejich 

slova rozčílila, mohlo by dojít k dalšímu zhoršení nemoci. Proto je práce s klienty takto 

nemocnými tolik stresová, proto je ohrožení vyhořením tak vysoké. 

[http://cs.wikipedia.org, 3] 

 

2.2.7 Parkinsonova choroba, dopady na psychiku ošetřujícího 

pracovníka  

„Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, 

které přímo souvisí s úbytkem nervových buněk v části mozku nazvané Substantia 
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nigra. Tyto buňky za normálního stavu produkují dopamin, což je neurotransmiter 

(přenašeč), který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami (neurony). 

Nedostatek dopaminu způsobuje, že pacient postupně není schopen ovládat, nebo 

kontrolovat svůj pohyb.“ [http://cs.wikipedia.org, 4] 

Projevem Parkinsonovy nemoci je stav, kdy nemocný člověk postupně přestane 

ovládat své pohybové ústrojí. Pracovník v přímé péči stále musí myslet na to, že takto 

nemocný člověk se může nečekaně vymrštit z křesla a upadnout na podlahu, kdykoli se 

může prudce pohnout a ublížit si při jídle například vidličkou. Tito lidé nejsou 

dementní, jsou naprosto při smyslech a svou nemoc plně vnímají. Pro pracovníky 

v přímé péči toto přináší velkou stresovou zátěž, protože musí neustále tohoto klienta 

hlídat, prožívají stálý strach, že si tento člověk ublíží. K ohrožení vyhořením přispívá 

hlavně to, že pracovník v přímé péči vidí před sebou plně myslícího člověka, který velmi 

trpí svou nemocí a velmi dobře ví, že mu nedokáže pomoci jinak, než „jen“ tím, že o něj 

bude pečovat a bude svědkem toho, jak jeho nemoc postupuje, což je pro pracovníka 

v sociálních službách velkým zdrojem stresu. 

 

2.2.8 Práce se seniory v terminálním stavu 

Terminální stav klienta je období života, kdy postupně selhávají jednotlivé životní 

funkce. Délka doby, po kterou tento stav trvá, než nastane smrt, je velmi individuální. 

Pracovník v sociálních službách zde pečuje o ležícího, plně inkontinentního člověka, 

který pozvolna přestává komunikovat, velmi obtížně přijímá potravu i tekutiny, 

pracovník v přímé péči jej musí polohovat, aby oddálil co nejvíce vznik proleženin. 

V okamžiku, kdy začne selhávat prokrvení tkání, proleženiny se objeví a nehojí se, 

protože tělo nemocného již nemá sílu k obnově buněk a tkání. Když klient takto leží 

několik let a pak teprve dochází k úmrtí, říkáme, že smrt byla pro něj vysvobozením. 

Nikdo ale nepotvrdil ani nevyvrátil, zda je to názor i toho klienta, který umírá. Jestli by 

přece jen nechtěl ještě žít. Pracovníci v přímé péči se snaží co nejvíce těmto nemocným 

lidem ulehčit jejich problémy. Pociťují lítost a soucit s těmito svými klienty a stálý 

pohled na nemohoucího člověka, sledování jak se blíží ke smrti, je velkým zdrojem 

stresu nejen pro empatického člověka, ale i pro pracovníka, který toto zná, pracuje na 
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tomto oddělení již řadu let, a přesto sledování vývoje tohoto stavu je pro něj rovněž 

velkým zdrojem stresu a nebezpečí vyhoření je velmi vysoké. [KLEVETOVÁ, D., 2010] 

 

2.2.9 Umírání, profesionální přístup versus lidský, citový prožitek 

pracovníka  

„Míra strachu ze smrti byla v různých historických epochách různá. Smrt je s námi od 

zrození, je všudypřítomná. Tento fakt byl v minulosti přijímán samozřejmě. To proto, že 

smrt nebyla „privilegiem starých lidí“. Smrt nebyla výjimečná. Smrt právě proto, že se 

s ní reálně počítalo, žila s lidmi a mezi lidmi.“ [HAŠKOVCOVÁ, 2010, s. 322] 

Klient v terminálním stavu umírá. Poslední službou, kterou mu poskytuje pracovník 

v přímé péči, je soucitný a empatický přístup. Sedí u jeho postele a drží ho za ruku. 

Takhle se střídají u lůžka umírajícího klienta všichni pracovníci v přímé péči, kteří mají 

ten den službu. Stane se, že přijede i ten, kdo službu nemá, prostě se jen podívat, aby 

klient viděl, že není sám, že je stále někdo, kdo o něj jeví zájem. Přijde sociální 

pracovník, někdy se objeví i rodinný příslušník klienta, ale pravidlem to není. Paní 

doktorka Marie Svatošová vyjádřila tento postoj rodiny v knize Sociální práce v praxi 

takto: „Jestliže pacientova rodina nechápe proces umírání jako mimořádně důležitý a 

neopakovatelný úsek lidského života, pak vědomě či nevědomě umírajícího vyloučí ze 

svého společenství a odevzdá ho odborníkům.“ [MATOUŠEK, KOLÁČKOVÁ, KODYMOVÁ, 

2005, s. 195] 

Stává se, že si pracovník v přímé péči vytvoří ke klientovi velmi blízký vztah. Pracovník 

v přímé péči pak skutečně truchlí nad umírajícím klientem, jako by šlo o člověka jemu 

blízkého, člena jeho vlastní rodiny. Toto je velmi vysoký stupeň zdroje stresu a velké 

ohrožení vyhořením.  
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2.3 Ohrožení syndromem vyhoření v závislosti na typu organizace 

provozovatele 

2.3.1 Nestátní nezisková organizace 

2.3.1.1 Charakteristika nestátní neziskové organizace 

Nestátní nezisková organizace je takovou organizací, jejímž zřizovatelem není stát, ani 

státní orgán, ale jiná nezisková organizace (například nadace nebo církev), výrobní 

organizace (například ČEZ, a.s. má svou nadaci), osoba (například nadační fond Livie 

Klausové nebo Hlávkova nadace). Nestátní neziskové organizace jsou proto neziskové, 

protože zpravidla nevytvářejí zisk. Neplatí daně, pokud vytvoří zisk a ten přesáhne výši 

tolerovanou zákonem (300.000,-Kč, nebo 3,000.000,-Kč, podle toho, co je psáno ve 

zřizovací listině a kontrolním orgánem odsouhlaseno), pak daň platí jako všichni 

ostatní. Neziskové organizace patří mezi organizace, které vedou banky jako zvláště 

sledované. To znamená, že je velmi málo finančních domů, které by neziskové 

organizaci dali půjčku, nebo třeba jenom kontokorent k jejímu účtu.  

Neziskové organizace na území naší republiky jsou: 

• Nadace a nadační fondy 

• Občanská sdružení 

• Družstva a společenství vlastníků 

• Obecně prospěšné společnosti 

Nestátní neziskové organizace získávají finanční prostředky: 

• Od svých zřizovatelů (pro zřizovatele toto není povinné) 

• Z darů a veřejných sbírek 

• Z dotací EU a ESF 

• Z dotací státních (Kraj, MPSV, MZ, Magistrát Města Prahy, atd.) 

• Z vlastní činnosti 

Je možno i kombinací uvedených zdrojů. Kontrolními orgány jsou všechny orgány 

státem k  tomuto určené (Finanční úřad, MPSV, OSSZ, atd.) a zřizovatel, kterému je 
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povinna zřízená nezisková organizace předkládat svůj rozpočet, změny v něm 

prováděné a výroční zprávu. [MATOUŠEK, 2003] 

 

2.3.2 Státní organizace 

2.3.2.1 Charakteristika státní organizace 

Státní organizace jsou zřizovány státními institucemi, mezi které patří: 

• Obce 

• Obce s rozšířenou působností 

• Města  

• Kraje 

• Ministerstva 

Organizace zřízené státem jsou financovány: 

• zřizovatelem (pro zřizovatele je toto povinnost) 

• z dotací EU a ESF 

• Z dotací státních (Kraj, MPSV, MZ, Magistrát Města Prahy, atd.) 

• Z darů a veřejných sbírek 

• Z podílu na odvodech a daních občanů trvale žijících na území obce nebo 

města (týká se pouze financování rozpočtů obcí a měst) 

• Z podílu na odvodech a daních podniků se sídlem na území obce nebo 

města (týká se pouze financování rozpočtů obcí a měst) 

• Z vlastních zdrojů 

Mezi státem zřizované organizace patří školy, školky, zdravotní střediska, nemocnice, 

záchranné služby, represivní složky (policie, armáda), sociální zařízení, atd. 

Financování organizací zřizovaných státem probíhá takto: organizace vytvoří rozpočet 

na rok a výhledový rozpočet na dva a pět let. Tyto rozpočty postoupí ke schválení 

zřizovateli. Zřizovatel rozpočet prostuduje, když bude třeba, tak jej upraví a pošle zpět 
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organizaci spolu s rozvrhem financování. Na organizaci je už jen rozpočet dodržovat a 

průběžně nechat schvalovat změny, pokud je třeba nějaké udělat. [MATOUŠEK, 2003] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Dotazníkové šetření 

3.1.1 Vymezení a charakteristika vybraných typů zařízení pro seniory 

K účelu zjištění rozdílů v ohrožení syndromem vyhoření jsem zvolila následující typy 

státních zařízení: Léčebnu dlouhodobě nemocných, Dům s pečovatelskou službou, 

Domov pro seniory a jedno nestátní neziskové zařízení pro seniory, kde jsou 

zastoupeny všechny tyto typy zařízení v jednom, rozdělené do jednotlivých oddělení. 

Toto zařízení má pro klienty tu výhodu, že se při zhoršeném zdravotním stavu nemusejí 

stěhovat jinam, zvykat si na jiný ošetřující personál. Jejich cílovou skupinou jsou senioři 

postižení Alzheimerovou, vaskulární a smíšenou demencí. Jsou zde ubytováni i senioři, 

kteří nejsou postiženi žádnou demencí, ale mají přání žít právě zde a to z různých 

osobních důvodů. 

 

• Dům s pečovatelskou službou- státní zařízení 

Dům s pečovatelskou službou v Poličce je zařízení zřízené městem Polička a cílovou 

skupinou jsou občané Poličky, kteří jsou ve starobním nebo invalidním důchodu, 

potřebují sociální službu, ale jejich zdravotní stav jim dovoluje vést poměrně 

samostatný život. Jedná se o osoby v nepříznivé sociální situaci, které si bez pomoci 

jiné osoby nemohou zajistit základní životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní 

péči. V tomto zařízení není dohled dvacet čtyři hodin. 

Klientovi je v tomto domě přidělen byt, ve kterém hradí nájem ve výši stanované 

městem Polička a může si objednat placené pečovatelské služby a může využít 

zapůjčení kompenzačních pomůcek, které je nabízeno v rámci fakultativních činností 

pečovatelské služby. Dále může využívat volnočasové aktivity, které organizuje vedení 

tohoto domu a pracovník v sociálních službách, přijatý na výchovnou nepedagogickou 

činnost. Dům je postaven v klidné části města nedaleko náměstí a historické části 

města, pěší zóny s množstvím obchodů. V blízkosti domu je nádherný a rozlehlý park, 

sloužící k procházkám.  
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• Léčebna dlouhodobě nemocných – státní zařízení 

Toto zařízení se nachází v klidné části města Polička v areálu nemocnice. Léčebna 

dlouhodobě nemocných je zařízení, které pečuje o dlouhodobě nemocné starší i mladší 

seniory, u kterých byl ukončen proces diagnostiky. Klientům jsou poskytovány 

sesterské, pečovatelské a rehabilitační služby. Pobyt v tomto zařízení je limitován 

dobou tří měsíců, po jejichž uplynutí musí klient zařízení opustit. Tito klienti odchází 

buď do domácí, nebo do ústavní péče. Zřizovatelem a provozovatelem je Svazek obcí, 

poskytovatel sociálních služeb se sídlem v Poličce okres Svitavy a tato organizace patří 

pod AZASS (Areál zdravotnických a sociálních služeb) Polička. 

 

• Domov důchodců – státní zařízení 

Tento domov důchodců byl postaven na okraji obce Bystrá. Je to úplně nové zařízení, 

jeho zřizovatelem a provozovatelem je Svazek obcí, poskytovatel sociálních služeb se 

sídlem v Poličce okres Svitavy a stejně jako LDN v Poličce, je i tato organizace součástí 

AZASS (Areál zdravotních a sociálních služeb) Polička. Tento dům byl otevřen 

23.5.2011. Služby v tomto domově jsou určeny osobám, které mají sníženou 

soběstačnost, osoby, jejichž situace vyžaduje takovou pomoc, kterou jim nemůže 

poskytnout ani jejich rodiny, ani pečovatelská služba, ani jiná služba sociální péče. 

Umístění tohoto domu nevyhovuje těm klientům, kteří, ačkoli jsou rodáci z Poličky, 

jsou odloučeni od svého městečka, protože není nijak možné se z tohoto místa do 

Poličky dostat, pokud není k dispozici osobní vůz. 

 

• Dům domácí péče pro seniory s Alzheimerovou demencí – nezisková 

organizace  

Toto zařízení je nestátní nezisková organizace, provozovatelem je Občanské sdružení 

Člověk zpět k člověku a jeho zřizovatelem je Nadace Mariastar-Humanity. Toto zařízení 

je umístěno v obci Samopše na břehu řeky Sázavy. Nachází se ve dvou budovách, mezi 

kterými je park. Jedna z budov má pro klienty volný vstup do chráněné zahrady, druhá 

budova má volný vstup pro klienty na velikou terasu, která se nachází nad jezem a 

mlýnským náhonem s výhledem na řeku a přírodu kolem. Tento dům je zařazen 
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v kategorii Domovy se zvláštním režimem podle zákona č. 108/2006 Sb. Dům je 

rozdělen do čtyř oddělení, ve kterých jsou umístěni klienti podle svých schopností a 

zdravotního stavu. Je zde oddělení, ve kterém žijí klienti postižení prvním stupněm 

Alzheimerovy demence, kteří jsou z velké části orientováni. Pak jsou tu dvě oddělení 

pro klienty s menší schopností orientace, ale různými projevy vnímání. Ti, kteří jsou 

postiženi plachostí a nočními děsy jsou v jednom oddělení a ti, kteří bloudí po domě a 

přítomnost ostatních lidí jim nevadí, v druhém oddělení. Posledním, čtvrtým 

oddělením je oddělení hospicového typu, ovšem bez omezení třemi měsíci pobytu, jak 

tomu v LDN a Hospicech bývá. Zde jsou klienti ležící, mnozí v terminálním stavu, který 

může trvat tři měsíce, ale také několik let. Klientům jsou poskytovány sociální služby, 

uznané sesterské úkony, aktivizační služby a ostatní služby, které jsou poskytovány dle 

objednávky a přání klienta. Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou senioři postižení 

Alzheimerovou, vaskulární a smíšenou demencí. Jsou zde však také klienti, kteří mají 

odlišnou diagnózu a pro ně toto zařízení vytváří specifické podmínky, vhodné k jejich 

diagnóze. Pokud je do tohoto zařízení přijat klient, který není postižený demencí, ale je 

omezeně pohyblivý, pracovníci tohoto zařízení považují za svou povinností zachovat 

jeho lidskou důstojnost tím, že mu umožní ubytování v pokoji, kde nebudou s ním 

ubytováni klienti s demencí, že mu bude v pokoji instalována uzamykatelná skříňka na 

doklady a cenné věci. Bude mu umožněno zazvonit si na pečovatelku tehdy, kdy ji bude 

potřebovat, aby nebyl pravidelnými obchůzkami pečovatelek rušen. Takový klient má 

v tomto zařízení možnost mít na pokoji ledničku, varnou konvici, ergoterapie a 

aktivizace tohoto klienta probíhá individuálně, na základě dohody mezi klientem, 

ergoterapeutem, aktivizačním pracovníkem a sociálním pracovníkem. Pokud klient 

není pohybově omezen a není postižen demencí, je ubytován v části zařízení, kde má 

svůj apartmán, klíče od domu, volný pohyb po celém zařízení. Může si zvolit, kde bude 

jíst. Zda mu pracovnice z kuchyně přinese jídlo na pokoj, nebo zda se přijde najíst do 

jídelny. Má k dispozici na svém pokoji telefon, kterým se dovolá přes ústřednu kamkoli 

v zařízení i mimo něj. Vše je jen otázkou dohody o plnění přání a potřeb klienta. 
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3.1.2 Vlastní šetření v zařízeních pro seniory 

Svým dotazníkovým šetřením jsem se zaměřila na následující zjištění, zda pracovníci 

v sociálních službách v zařízeních pro seniory: 

 

• vědí o nebezpečí syndromu vyhoření 

Ze zkušenosti vím, že pracovníci v sociálních službách znají pojem „syndrom vyhoření“, 

ale ne všichni by dokázali popsat jeho projevy. Nezabývají se tím, mají příliš mnoho 

důležitější práce, než se starat o takové věci. Většina z nich si ani nedovede představit, 

že by se něco takového mohlo přihodit i jim. Pokládají to za nesmysly, které jen zdržují 

od práce. Málokterý z nich si uvědomuje nebezpečnost tohoto jevu. Jak dalece je toto 

pravda ukáže praktická část této práce. 

 

• pociťují některé příznaky syndromu vyhoření 

Není možné stanovit přesné datum, kdy došlo k vyhoření člověka, ale lze zaznamenat 

se zpětnou platností, že například někdy v polovině minulého měsíce jsme si všimli 

změny. Této změny si všimne dříve okolí postiženého, než on sám a pokud on sám 

zaznamená změnu, snaží se ji zakrýt, protože každý člověk si říká, že jemu se toto přece 

nemůže stát.  

 

• jsou spokojeni ve své práci a se svým finančním ohodnocením  

Podle mých zkušeností a pozorování jsem si rozdělila zaměstnance v sociálních 

službách do tří typů. První a nejohroženější je skupina pracovníků, kteří prožívají svou 

práci celým svým srdcem a mnohdy zanedbávají vlastní rodinu a vlastní život, aby 

mohli pomáhat těm, o které pečují. Tito lidé dlouho nevydrží pracovat v tomto tempu, 

protože to není v lidských silách a pokud zaměstnavatel tyto pracovníky jen vytěží a 

nechá je vyhořet, sám sebe ochuzuje o vynikající zaměstnance. Jsou zaměstnavatelé, 

kteří toto ví a snaží se předejít syndromu vyhoření tím, že pořádají pro své 

zaměstnance různé akce počínaje pravidelnými supervizemi, přes celou škálu možností 
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ventilace problémů, až po společné akce zaměstnanců, například sportovní odpoledne, 

společná příprava Vánoc pro klienty, atd.  

Druhá skupina zaměstnanců jsou profesionálové. Tito lidé nejsou ohroženi syndromem 

vyhoření tolik jako první skupina. Jsou schopni klienta perfektně ošetřit, posloužit mu, 

jsou zdvořilí, ale nejsou srdeční a to klient cítí. Má pocit, že na něm nikomu nezáleží, že 

je pro tyto zaměstnance jen prostředkem k získání finančních prostředků. Přesto tito 

pracovníci by nechtěli jinou práci, protože tuto považují za užitečnou a smysluplnou. 

Třetí skupinou lidí jsou pracovníci, kteří pro tuto práci nejsou vůbec vhodní. Takovým 

lidem se vůbec práce v sociálních službách nedoporučuje. Je jim jedno, jakou práci 

dělají, pracují opravdu jen proto, aby získali peníze. Klienti s těmito lidmi nejsou 

spokojeni, myslí si, že tyto pracovníky obtěžují. Tito lidé jsou díky své lhostejnosti a 

naprosté necitlivosti k potřebám druhého člověka doslova nebezpeční, neboť hrozí 

zanedbání péče z nedbalosti. Nebudou nikdy ohroženi vyhořením, ale mohou napáchat 

mnoho škod na psychice a citech klientů, pro které pracují. Rovněž pověst jejich 

zaměstnavatele může být velmi poškozena. 

 

• svou práci vnímají jako způsob uplatnění a seberealizace, či uvažují o 

změně směrem do jiného oboru 

Většinou lidé vnímají svou práci jako povinnost, stereotyp, jako něco, co patří do jejich 

života. Když mají o své práci hovořit, mnozí z nich se diví, proč by to měli dělat. Že 

pracují, je přece zřejmé a kdyby pracovali špatně, tak by je zaměstnavatel přece 

nezaměstnával. Jsou přece zajímavější témata k rozhovoru, než je práce. Pak se 

obvykle zamyslí a snaží se popsat to, co dělají, začínají tím, že práce pracovníka 

v sociálních službách je spíše poslání, povolání, než práce za odměnu a mají pravdu, 

protože jejich práce je skutečně nedoceněna po stránce finanční i po stránce 

společenské. Další názor, který je dosti rozšířený, že člověk většinu svého života tráví 

v práci, tak by ji měl jako součást svého života brát a vytvářet co nejpříjemnější 

prostředí pro sebe i pro své kolegy.  
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• zda mimo supervizi provozují prevenci vyhoření 

Každý člověk, který si je vědom nebezpečí ohrožení syndromem vyhoření, hledá nějaký 

svůj způsob, jak se ochránit, možnosti ventilace, aktivního odpočinku. Někdo nalézá 

oporu ve své rodině, čas po práci věnuje svým blízkým, společným výletům, nebo práci 

na zahrádce, někdo poslouchá hudbu, někdo sportuje. Co člověk dělá, ostatně není 

tolik důležité, jako to, jestli mu jeho činnost přináší kýžený výsledek. Při takto náročné 

práci má mít člověk více náplní života, aby přežil a uchoval si duševní zdraví. 

 

3.1.3 Stanovení hypotézy 

Před zahájením výzkumu dotazníkovým šetřením jsem si stanovila následující 

hypotézy. 

Předpokládám, že: 

• pracovníci v sociálních službách jsou ohroženi syndromem vyhoření bez 

ohledu na typ zařízení, ve kterém pracují,  

• největší příčinou ohrožení vyhořením je dopad nízkého finančního 

ohodnocení pracovníků v sociálních službách, 

• kvalita práce pracovníků v sociálních službách není ovlivněna finančním 

ohodnocením, 

• na výskytu syndromu vyhoření se velmi výrazně podílí špatná práce vedení 

organizace (bez zájmu o péči o zaměstnance). 

 

3.1.4 Vyhodnocení výstupů dotazníkového šetření a porovnání 

sledovaných skutečností v odstupu půl roku. 

Zadávaný dotazník přikládám jako přílohu č. 1.  

Zvolila jsem dotazník s 39 otázkami. Je zde použito několik podobných otázek tam, kde 

by stačila zdánlivě jen jedna, ale já jsem chtěla pracovníky, kteří budou tento dotazník 

vyplňovat přesvědčit o tom, že o nic nejde, abych získala odpovědi co nejvíce 

spontánní a tudíž co nejvíce vypovídající. Velmi mě zajímalo, jakým způsobem 
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pracovníci, kterým jsem tento dotazník dávala k vyplnění, na něj budou reagovat. Dále 

jsem chtěla zajistit větší rozsah, abych si mohla vybrat, které otázky a odpovědi na ně 

použiji ve své práci. Zvolené časové rozpětí půl roku jsem zvolila proto, abych zjistila, 

zda odpovědi na stejné otázky budou stejné, nebo zda dojde ke změně. Chtěla jsem 

zjistit, zda bude zachycen časový vývoj postoje pracovníků v sociálních službách ke 

zvolenému tématu.  

Vyhodnocení jednotlivých hypotéz je provedeno grafy. Po levé straně jsou vždy 

umístěny grafy, které znázorňují stav k 15. 8. 2012 označené číslem a písmenem „A“. 

Na pravé straně jsou umístěny grafy, které znázorňují stav k 15. 2. 2013 označené 

číslem a písmenem „B“. Pod dvojicí grafů je komentář k výsledku, který grafy 

znázorňují. Přílohou číslo 2. je tabulka, která slouží jako podklad pro vytvoření grafů. 

V každém zařízení byl jiný počet zaměstnanců, kteří se tohoto šetření zúčastnili, jejich 

součet je hodnotou 100%. Jednotlivá zařízení jsou znázorněna barvami a rozdíly 

v odpovědích zaměstnanců odstíny sytosti těchto barev od nejtmavší po nejsvětlejší. 
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Statistika otázky č. 1.1 Zda zaměstnanci v sociálních službách vědí o nebezpečí 

syndromu vyhoření? 

Graf č. 1A [zdroj vlastní]                                  graf č. 1B [zdroj vlastní] 

   

Zjištění, zda pracovníci v sociálních službách o nebezpečí syndromu vyhoření vědí, 

dokládá, že ano, ale najdou se i tací, kteří ne, nebo si nejsou jisti obsahem tohoto 

pojmu. Vývoj nás upozorňuje na to, že je časová prodleva v informovanosti nového 

pracovníka, který nepracoval v oboru a vzdělání si teprve dodělává. 
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Statistika otázky č. 1.2 Do průběhu supervize se často zapojuji, odcházím relaxován/a? 

graf č. 2A [zdroj vlastní]                                   graf č. 2B [zdroj vlastní] 

   

Jednou z možností prevence před vyhořením je supervize, ale ne v každém zařízení plní 

svou funkci tak, jak má. Bez ohledu na typ zařízení poskytujících sociální službu oba 

grafy názorně dokazují, že ve většině případů supervize jako způsob prevence 

nefunguje. Je otázkou, zda nefunguje proto, že ji vede nekompetentní odborník, nebo 

proto, že je bojkotována ze strany zaměstnanců, kteří podceňují její důležitost a myslí 

si, že je to pro ně ztráta času. 
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Statistika otázky č. 2.1 Zda zaměstnanci v sociálních službách pociťují některé příznaky 

syndromu vyhoření?  

graf č. 3A [zdroj vlastní]                                     graf č. 3B [zdroj vlastní] 

   

Odpověď na otázku, zda zaměstnanci v sociálních službách pociťují některé příznaky 

syndromu vyhoření je ve třech případech zařízení převážně kladná, jen v případě 

Domova seniorů v Bystrém převažuje odpověď záporná. Zde se nabízí otázka, jak 

zaměstnanci tohoto zařízení pracují, zda jejich práce je posláním a zda své práci dávají 

více, než jen povinný díl vlastní energie a času. Je ovšem možné i to, že se většina 

zaměstnanců tohoto domova o nebezpečí syndromu vyhoření vůbec nezajímá. Zařízení 

je nově otevřené a všichni zaměstnanci jsou zde zaměstnání dobu kratší, než jeden rok. 

Změna po půl roce nastává v neziskové organizaci, její zaměstnanci odpověděli na 

otázku tentokrát všichni kladně.  
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Statistika otázky č. 3.1 Svou práci mám rád/a, těším se do ní? 

graf č. 4A [zdroj vlastní]                                   graf č. 4B [zdroj vlastní] 

   

Na otázku zda svou práci mají rádi a těší se do ní, převažuje kladná odpověď, záporné 

odpovědí byly pouze v LDN a neziskové organizaci. V případě LDN došlo k vývoji po půl 

roce, všichni tázaní odpověděli kladně, což může znamenat, že problém, který byl 

v tomto zařízení vyřešen, zatímco u ostatních zařízení přetrvává. 

 



 38 

Statistika otázky č. 3.2 Finanční ohodnocení odpovídá mé práci? 

graf č. 5A [zdroj vlastní]                                  graf č. 5B [zdroj vlastní] 

   

Na otázku, zda finanční ohodnocení odpovídá práci tázaných zaměstnanců, odpovídá 

většina z nich, že ne. V zařízení DPS Polička jsou názory vyrovnané, v Domově pro 

seniory v Bystrém převažuje kladná odpověď. Jednoznačně záporná odpověď je 

zaznamenána v neziskové organizaci a LDN. Vývoj po půl roce je zaznamenán pouze 

v případě Domova seniorů v Bystrém, více zaměstnanců odpovědělo kladně, záporně 

nikdo. 
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Statistika otázky č. 3.3 Zda je na pracovišti výborná spolupráce? 

Graf č. 6A [zdroj vlastní]                                  graf č. 6B [zdroj vlastní] 

   

Otázka, zda je na pracovišti výborná spolupráce, byla zodpovězena jednoznačným 

souhlasem pouze v zařízení Domov seniorů v Bystrém, v LDN a DPS v Poličce byla 

situace ohodnocena tak, že se našel malý počet zaměstnanců, kteří zvolili odpověď 

nevím, zato zaměstnanci neziskové organizace se příliš neshodli. Vývoj byl takový, že ve 

státním sektoru zůstalo vše stejné, zatímco v neziskovém se nerozhodní zaměstnanci 

vyjádřili přesněji a celková situace se zlepšila.  
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Statistika otázky č. 4.1 Jsem spokojená/ý s výsledky své práce? 

graf č. 7A [zdroj vlastní]                                   graf č. 7B [zdroj vlastní] 

   

Na otázku, zda pracovníci jsou spokojeni s výsledky své práce, ve všech zařízeních 

převažuje kladná odpověď. Jen velmi málo zaměstnanců neví, zda je se svou prací 

spokojeno, což ovšem může poukazovat jak na skromnost, tak na nezájem. Po půl roce 

nedošlo ke změně. Pouze v zařízení Domov pro seniory v Bystrém každý ze 

zaměstnanců odpověděl kladně, nikdo z nich nemá tudíž žádnou pochybnost o 

výsledcích své práce. 
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Statistika otázky č. 4.2 Uvažuji o změně práce směrem do jiného oboru? 

graf č. 8A [zdroj vlastní]                                    graf č. 8B [zdroj vlastní] 

   

Zaměstnanci ve většině neuvažují o změně práce do jiného oboru. Jen z LDN jeden 

pracovník, jehož názor se v průběhu půl roku nezměnil, ale na svém pracovním místě 

setrvává. Na ostatní pracovníky tohoto zařízení ale jeho postoj nemá vliv, protože by se 

takový vliv s odstupem půl roku projevil jakoukoli změnou v odpovědi na tuto otázku.  
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Statistika otázky č. 5. Mimo supervizi provozuji prevenci vyhoření? 

graf č. 9A [zdroj vlastní]                                  graf č. 9B [zdroj vlastní] 

  

Mimo supervizi provozuje prevenci vyhoření většina pracovníků v sociálních službách, 

vývoj po půl roce zaznamenává zlepšení v tom smyslu, že kladná odpověď je častější. 

 

3.2 Řízený rozhovor 

Připravila jsem si šest otázek, abych provedla řízený rozhovor se všemi zaměstnanci 

v sociálních službách, kteří vyplňovali dotazník o celkovém počtu 51 osob. Dále jsem se 

dotazovala zaměstnanců nemocnic, konkrétně nemocnice Rudolfa a Stefanie 

v Benešově a nemocnice v Kutné Hoře, včetně LDN. Abych zjistila i stanovisko 

veřejnosti, dotazovala jsem se občanů pracujících mimo obor sociálních služeb. Tato 

dotazovací akce se konala na Kladně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Kolíně.  Počet 

oslovených lidí, kteří byli ochotni odpovědět na otázky řízeného rozhovoru, byl 

následující: Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově 16 osob, nemocnice v Kutné 

Hoře 19 osob, LDN v nemocnici v Kutné Hoře 4 osoby, Kladno 96 osob, Kutná Hora 87 

osob, Kolín 36 osob. Celkem 309 osob, které odpověděli na otázky řízeného rozhovoru. 
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Otázky rozhovoru: 

• Co si myslíte o nestátních neziskových sociálních zařízeních pro seniory? 

• Co si myslíte o státních sociálních zařízeních pro seniory? 

• Jak hodnotíte pracovníky v sociálních službách, kteří pracují se seniory, co si 

o nich a o jejich práci myslíte? 

• Jste zaměstnancem v sociálních službách pro seniory, jak hodnotíte svou 

práci a jaké je vaše sebehodnocení?  

• Víte co to je syndrom vyhoření? Provozujete prevenci vyhoření?  

• Jak jste spokojeni s přístupem vedení vaší organizace k zaměstnancům a 

jejich potřebám? 

 

Souhrn výsledků odpovědí na otázky řízeného rozhovoru: 

 

• Mýty a předsudky spojené s nestátní neziskovou organizací 

Někteří lidé se domnívají, že neziskové organizace, které poskytují sociální služby, jen 

vydělávají na lidském naštěstí, že se tam nechovají k seniorům a nemocným lidem 

eticky, že jsou zřízené jen jako zdroj financí pro toho, kdo neziskovou organizaci založil, 

nebo pro toho, kdo ji řídí. Pokud se stane, že zemře bohatý senior a této organizaci 

odkáže nějaký dar, musí být vše velmi pečlivě zdokumentováno, neboť tato organizace 

je obviněna, že zmíněného seniora k daru donutila. Mezi další mýty patří, že ten, kdo 

v této organizaci pracuje, tam pracuje proto, že by nikde jinde práci nedostal. 

Problémem je hodnocení pracovníků v  sociálních službách společností. Není zrovna 

lichotivé. Jsou pokládáni za lidi, kteří nemohou dělat nic jiného, než „sloužit ve 

starobinci“. Teď jsem citovala slova paní, která je řekla v době, kdy jí bylo 72 let a je to 

maminka jedné televizní moderátorky. Asi si sama neuvědomila, že by mohla jednou 

služby těchto lidí v takovémto zařízení sama potřebovat. Ale dokud je člověk po 

zdravotní stránce schopen se o sebe postarat, nepřemýšlí o tom, naopak, ve většině 

případů nelichotivé hodnocení podporuje. To se týká hlavně pracovníků v sociální péči 
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a zdravotních sester a tuto pomluvu mají neziskové sociální organizace se státními 

sociálními zařízeními stejnou.  

Práce pracovníků v přímé péči je nedoceněna i po stránce finanční, protože je vnímána 

jako poslání. Zaměstnanci z neziskové organizace jsou přesvědčeni, že dostávají méně 

peněz za svou práci, než zaměstnanci státních zařízení. Že je práce pečovatelek, 

sociálních pracovníků a zdravotních sester nedoceněná, je pravda, ale ta platí 

všeobecně a netýká se jen neziskového sektoru. 

Ten, kdo takovéto pomluvy rozšiřuje, by se měl nechat zaměstnat u neziskové 

organizace, nebo do ní docházet pomáhat jako dobrovolník. Viděl by, jak těžce získává 

ředitel peníze na její provoz, viděl by, jak musí zdokumentovat a vyúčtovat i sebemenší 

finanční dar. Bohužel jsou tyto mýty dost zakořeněné a bude ještě dlouhou dobu trvat, 

než budou v očích veřejnosti pokládány za poctivé a odborně na výši. 

Zaměstnanci zde žijí pod stálým tlakem, že když vedení organizace nezíská finanční 

prostředky na provoz, organizace zanikne a oni přijdou o práci. Nikoho nebude zajímat, 

že pracovali dobře, že své klienty ošetřovali s veškerou odborností a empatií, že si své 

práce vážili. Riskují totiž, že když takto nezisková organizace skončí, tak budou ještě 

podezřelí (co že tam dělali, že ta nezisková organizace skončila) a nikomu nevysvětlí, že 

na dotaci a dar není žádný právní nárok a je jen na dárci, komu své peníze poskytne. 

Když se tak stane, budou mít nálepku: Kdo ví, co tam s těmi klienty dělali, když jim 

nikdo nedal dotaci. I toto je dalším zdrojem stresu a nebezpečí vyhoření. 

 

• Mýty a předsudky spojené se státní organizací 

V případě státních zařízení, ať už zdravotnických, nebo sociálních, tázaní odpovídají, že 

péče o nemocné a postižené lidi jde ruku v ruce s lhostejností. Podle tohoto vzorce, 

který je mezi lidmi velice zakořeněný by vyhoření nemělo hrozit žádnému zaměstnanci 

takového zařízení.  Tito zaměstnanci by měli být dostatečně lhostejní, že se jich nic 

nedotkne, nebo už jsou vyhořelí. Říká se mezi lidmi, že lékaři jsou nejšťastnější lidé na 

světě. Na jejich úspěchy svítí slunce a jejich omyly kryje černá zem. Říká se, že se lékaři 

zajímají jen o své známé, nikoli o pacienty jako takové. Je to velmi nespravedlivé. Nikdo 

není tak pomlouvaný jako lékař, zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách. 
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Přitom jsou to lidé, kteří pomáhají lidem ostatním a pokud někomu nepomohou, tak je 

to prostě proto, že mu nebylo možné pomoci. Tento pohled na pomáhající profese se 

přenáší i na organizace. Velice zřídka se člověk setká s tím, že by někdo řekl toto je 

vynikající nemocnice, toto je výborný lékař, to je šikovná sestra, sympatická sociální 

pracovnice, milá pečovatelka. Je to tím, že pokud něco je takové, jak si lidé představují, 

že to má být, tak to nekomentují, ale pokud s něčím nejsou spokojeni, komentují to až 

příliš a mají tendenci škatulkovat, nálepkovat. Například: Zdravotní sestra v domově 

pro seniory je za trest, protože někde něco provedla, tak ji dali tam, kde nikomu už tak 

moc neublíží, když jsou tam stejně všichni na umření. Pracovníci v sociálních službách 

nejsou spokojeni se svými platy, protože jejich práce je nedoceněná a domnívají se, že 

v neziskových organizacích jsou na tom zaměstnanci lépe, protože nejsou limitováni 

třídami. To je sice pravda, vedení jim může zaplatit více, ale neudělá to, protože na to 

nemá peníze, což si ovšem zaměstnanci státních organizací nemohou vůbec představit. 

Když se čeká v neziskové organizaci na dotaci, tak zaměstnanci dostávají svou výplatu 

třeba v zálohách na tři díly, což se ve státní organizaci nestane. Ale stejně jsou 

domněnky ohledně platů v neziskových organizacích zdrojem stresu. Jenom ten stres 

v tomto případě není dostatečný na to, aby hrozilo vyhoření. To se může týkat pouze 

pracovníků neziskových organizací v případě, že dostávají peníze postupně v zálohách a 

sami netuší, zda v příštím roce jejich zaměstnavatel dostane dotaci a budou mít práci 

dál. Na dotaci totiž není žádný právní nárok. 

 

• Hodnocení práce a společenského postavení pracovníků v sociálních 

službách pro seniory  

Největší rozdíl v hodnocení pracovníků v sociálních službách pro seniory je způsoben 

tím, jakou zkušenost, byť i domnělou, lidé s těmito pracovníky mají. V případě několika 

záporných hodnocení jsem zjistila, že šlo o nedorozumění, o chybu v komunikaci 

s rodinou klienta. Obecně se všichni tázaní shodli na tom, že práce se seniory je velmi 

náročná a velmi záslužná, ale poněkud podřadná. Tázaní si nebyli jisti tím, jestli by byli 

schopni tuto práci dělat, ani jestli by ji vůbec dělat chtěli. Vyjadřovali se ve smyslu, že 

mají na víc, než jen sloužit u starých lidí. Žádné vyjádření na adresu pečovatelek nebylo 

tak radikální, jako na adresu zdravotních sester, které jsou v sociálních službách 
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zaměstnány, ale v některých případech bylo pochybováno o jejich inteligenci. Dokonce 

se vyskytly případy, kdy se tázaný vyjádřil ve smyslu, že je to špinavá práce a kdyby 

mohly dělat něco jiného, určitě by nedělaly právě toto. 

 

• Jak hodnotí svou práci pracovníci v sociálních službách a jaké je jejich 

sebehodnocení 

Zpočátku byly odpovědi pracovníků v přímé péči na tuto otázku velmi vyhýbavé. Typu: 

„Práce jako práce“ nebo „Člověk něco dělat musí“. V některých případech jsem musela 

nejprve vysvětlit, co znamená sebehodnocení. Jediné, čeho jsme se dobrali, bylo, že za 

ně hovoří jejích práce, tak jaképak sebehodnocení. Přímého hodnocení své práce bylo 

schopno jen velmi málo tázaných. Sestry a sociální pracovníci prezentovali svou práci 

jako poslání, které není nikterak snadné ani jednoduché. Cítí se vytížení, v některých 

případech až přetěžovaní, ale s pocitem naplnění a seberealizace.  Pracovníci v přímé 

péči mluvili o seniorech, pro které pracují. Nejmenovali nikoho, jen výraz jejich tváře a 

živost konverzace v mnohých případech svědčil o tom, že pro ně není práce pojem 

vystihující to, co dělají. Pojmy práce a poslání jim buď splývají, nebo pro ně existuje jen 

náplň pojmu poslání, pojem práce z jejich strany není používán ve smyslu zaměstnání, 

ale je spojen spíše s domácí prací. Dokonce jsem byla svědkem toho, kdy pracovnice 

v přímé péči na dotaz kam jdete, odpověděla za klienty. Neřekla: „Jdu do práce“, řekla: 

„Jdu za klienty".  

 

• Co je syndrom vyhoření a provozování prevence 

Když měli pracovníci v sociálních službách pro seniory odpovědět na tuto otázku, 

většina z nich ji zlehčovala slovy: „…jednou si na takové myšlenky udělám čas“ nebo 

„…to je pro ty, co nemají co dělat“, nebo dokonce „…copak jsem nějaká hysterka? To 

vůbec nemám zapotřebí, nejlepší lék na tyhle problémy je práce.“ Jen velmi málo 

tázaných bylo ochotno na tuto otázku odpovídat zcela vážně, bez nadsázky, bez 

posměšků, bez odsuzování těch, kteří vyhořeli. Tito lidé odpověděli: „… ano, vím co je 

syndrom vyhoření, není to můj problém.“ Nebo: „Něco takového mi nehrozí“. Prevence 

syndromu vyhoření dopadala stejně.  
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• Hodnocení přístupu vedení organizace k zaměstnancům a jejich potřebám 

z pohledu pracovníků v sociálních službách pro seniory.  

Z uvedených odpovědí vyplývá, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými organizacemi 

v tom, co pro své zaměstnance dělají. V jedné z organizací – DPS Polička, zaměstnanci 

považují za přínos supervizi. U ostatních organizací je supervize zaměstnanci 

považována za ztrátu času a v některých se ani neprovozuje. Vedení těchto organizací 

si začne všímat svých zaměstnanců jen tehdy, kdy nastane nějaký pracovní problém. A 

to jen proto, aby provinilého zaměstnance potrestalo. Názory a podněty zaměstnanců 

na zlepšení v jejich práci jsou v těchto organizacích považovány za výsledek 

nedostatečného pracovního vytížení zaměstnanců. Zaměstnanci tento postoj vnímají 

tak, že není dobré vedení s něčím obtěžovat, protože každá takováto snaha je náležitě 

„odměněna“ výtkou, že asi nemají co dělat. Ve zdravotnickém zařízení je prostě dáno, 

jak se má kdo chovat, jak má kdo pracovat a pro vymýšlení nesmyslů u nich není 

prostor. Dotazovaní se shodli na tom, že střídání zaměstnanců není dobré pro klienty. 

Když si totiž klient na někoho zvykne a tento člověk za půl roku nebo za rok odejde, 

klient si zvyká zase na někoho jiného. V domovech pro seniory tato praxe není dobrá 

z důvodu duševní pohody klientů. Nejhorší, co může potkat domov pro seniory je 

vedení, které nemá sociální cítění ani pro své klienty, natož pro své zaměstnance. 

Takové vedení používá na své zaměstnance nátlak místo supervize. Zaměstnanci se bojí 

jít k lékaři, aby nebyli obviňováni z toho, že na svou práci nestačí a nebylo jim kráceno 

již tak nízké finanční ohodnocení. Není dodržován výplatní termín, zaměstnanci nevědí, 

kdy dostanou své peníze. Nedodržování zákona nikdo nestíhá, protože zaměstnanci ani 

nevědí, kam by se měli se svou stížností obrátit a nevěří v nápravu. Naopak vedení jim 

jasně vysvětlilo, že si ničím nepomůžou, ale naopak uškodí. Soudy se dnes táhnou 

dlouho, a kdo ze zaměstnavatelů bude chtít zaměstnat problematického zaměstnance, 

který se soudí se svým nynějším zaměstnavatelem. Jediné, co takovým zaměstnancům 

zbývá je hledat si jinou práci a odejít. Tak se stává, že sociální služby přicházejí o 

vynikající zaměstnance a klienti o své pracovníky v přímé péči.  
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3.3 Porovnání uvedených skutečností 

Odpovědi na otázky v dotazníkovém šetření byly jiné než v řízeném rozhovoru. 

Zaměstnanci se soustředili na dotazník jako na oficiální záležitost, ve které je třeba si 

rozmyslet, co odpoví. Dotazník nedává takový prostor pro odpověď jako řízený 

rozhovor. V řízeném rozhovoru byly odpovědi spontánní. Lišily se nejen formou, ale i 

obsahem. Důvodem tohoto rozporu byla snaha odpovědět co nejlépe a nejpřesněji 

v případě dotazníku a zlehčit co nejvíce problémy, které byly nastíněny otázkami 

v řízeném rozhovoru. Zaměstnanci zavírají očí před problémy, které si myslí, že 

nemohou ovlivnit ani řešit. Pracovníci v sociálních službách, se kterými jsem prováděla 

šetření, ještě nehoří, ale většina z nich již má potíže spojené s počátky syndromu 

vyhoření. Osoby dotazované, které pracují mimo sociální služby a zdravotnictví, 

projevily značnou nevědomost ohledně ohrožení syndromem vyhoření. Prevenci 

naštěstí provozuje většina z nich nevědomě. 
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4 DISKUZE 

Moje práce prokázala, že nezáleží na tom, v jakém typu organizace jsou pracovníci 

v sociálních službách zaměstnáni vzhledem k ohrožení syndromem vyhoření, ale jakým 

způsobem pracuje se svými podřízenými vedení této organizace. Jaká témata dává 

k hovoru a přemýšlení svým zaměstnancům, jak se zajímá o své zaměstnance, zda 

v organizaci funguje supervize a jak jsou zaměstnanci motivováni ke své práci. 

Ukázalo se, že po stránce supervizí a duševní hygieny zaměstnanců vychází nejlépe DPS 

v Poličce, kde se vedení svým zaměstnancům věnuje, supervize zde probíhají ve 

spolupráci se zaměstnanci. V ostatních organizacích tomu tak není. Co se týče 

finančního ohodnocení zaměstnanců, jsou zde názory nejednotné, někdo je spokojen, 

někdo ne, důvody by byly předmětem dalšího šetření, kterým se tato práce nezabývá, 

ale je zde zcela jasné, že zaměstnanci jsou zvyklí prezentovat své osobní názory. Kdyby 

věděli, že se jimi vedení organizace nebude zabývat, nedělali by to. Zjistila jsem, že 

zaměstnanci v této organizaci jsou si jisti spoluprací ze strany vedení, protože jejich 

vedení s nimi komunikuje a spolupracuje v zájmu náplně jejich práce a to by se dalo 

vyjádřit větou: „Pracujeme všichni pro klienta.“ 

Zjistila jsem, že pokud se týče spokojenosti zaměstnanců s finančním ohodnocením, 

nejlepší situace je v Domově pro seniory v Bystrém. Vedení této organizace zřejmě 

vsadilo na motivaci zaměstnanců finančním ohodnocením. Co se týče kvality práce 

takto motivovaných zaměstnanců, na to by nejlépe odpovědělo šetření kvality života 

klientů, ale to je téma pro jinou práci.  

Moje zjištění prokázalo, že v LDN a v neziskové organizaci je problém s obojím, jak 

s financemi, tak se supervizí, proto zaměstnanci obou těchto organizací jsou nejvíce 

ohroženi syndromem vyhoření. 

Supervize je pro všechny organizace, které poskytují sociální služby povinná, proto mě 

překvapilo, že ne všude se supervize koná a pokud ano, pak ne všude je pravidelná. 

Vedení takového podniku si počíná velmi krátkozrace, protože mu na jeho 

zaměstnancích nezáleží. Takovým zaměstnavatelům jde pouze o výkon a 

profesionalitu, zapomínají na lidskou stránku práce se seniory, která je vedle výkonu a 

profesionality rovněž velmi důležitá. Takové vedení ale své chyby vnímá jako klady, 
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protože na místa vyhořelých, vytěžených zaměstnanců nastupují zaměstnanci jiní. 

V době současné krize je o práci nouze a zaměstnavatelé razí heslo, že za jednoho 

takového pracovníka jich mohou mít deset a je možné, že i za nižší finanční odměnu. 

Neuvědomují si, že zde je kvantita skutečně na úkor kvality. Nabízí se otázka, zda takto 

neprofesionální manažerská práce zasáhne více zaměstnance v sociálních službách 

nebo klienty. 

Ukázalo se, že pracovníci v sociálních službách, kteří jsou nejvíce ohroženi vyhořením, 

jsou lidé velmi vysokých lidských kvalit, s hlubokým smyslem pro spravedlnost, s velmi 

citlivým svědomím a velkým sociálním cítěním. Jejich práce spolu s jejich 

zaměstnavatelem je vytěžují natolik, že dochází k vyhoření. Zjistila jsem, že někteří 

zaměstnanci se nezapojují do supervizí aktivně, nevnímají je jako pomoc a relaxaci, ale 

jako ztrátu času. 

Je znepokojivé, jak jsou vnímáni pracovníci v sociálních službách pro seniory a jak nízko 

je hodnocena jejich práce veřejností. Nezasvěcená veřejnost, která zatím nebyla 

v situaci, aby využila jejich služby, vnímá jejich práci jako velmi málo prestižní. Je velmi 

smutné, že si naše veřejnost tak málo cení svých seniorů, že nevěnuje vážnost a úctu 

těm, kteří se o ně starají a pomáhají jim.  
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 ZÁVĚR 

Zpracovala jsem práci s názvem „Syndrom vyhoření pracovníků v sociálních službách“. 

Splnila jsem následující cíle: 

� Vymezila a charakterizovala jsem vybrané typy zařízení pro seniory, 

� zjistila jsem, zda pracovníci v sociálních službách v zařízeních pro seniory: 

• vědí o nebezpečí syndromu vyhoření, 

• pociťují některé příznaky syndromu vyhoření, 

• jsou spokojeni ve své práci a se svým finančním ohodnocením, 

• svou práci vnímají jako způsob uplatnění a seberealizace, či uvažují o změně 

práce směrem do jiného oboru, 

� Zjistila jsem, zda zaměstnanci v sociálních službách pro seniory mimo supervizi 

provozují prevenci vyhoření. 

Tyto cíle jsem splnila vlastním šetřením pomocí dotazníku a řízeného rozhovoru. Dále 

jsem zjistila pomocí řízeného rozhovoru, jaký je názor veřejnosti na pracovníky 

v sociálních službách.  Byla bych ráda, kdyby moje práce pomohla pochopit postoje a 

znalosti pracovníků v sociálních službách v souvislosti se syndromem vyhoření. Aby 

toto nebezpečí bylo reálně vnímáno jako skutečné ohrožení, bylo by podle mého 

názoru vhodné zařadit vzdělávací program s tímto tématem do učebních osnov 

středních škol a učilišť. Z takto vzdělaných lidí se totiž rekrutují pracovníci v sociálních 

službách v přímé péči. Evidentně není dostačující školení na toto téma, kterého se 

všichni pracovníci v sociálních službách zúčastnili. Ohrožení syndromem vyhoření 

mohou být i pracovníci jiných oborů, nejen sociálních služeb. Tímto tématem bych se 

ráda zabývala i v budoucnu, protože si myslím, že je třeba jej přiblížit i osobám 

pracujícím v jiných oborech, než v sociálních službách a zdravotnictví.  
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 RESUMÉ 

Эта выпускная работа ориентирована на синдром выгорeния работников 

социальных услуг. Она занимается тем, что многие работники в социальных 

услугах знают, что существует синдрoм выгорeния, но не знают, как начинается, 

или они себе не допускают, что это может также касатьcя иx. Есть несколько типов 

работников социальных услуг и делятся по этому, как они подходят к cвоей 

работе. 

Первая и наиболее уязвимая группа работников, которые испытывают их работу 

всем своим сердцем и часто забрасивают свою семью и свою жизнь для того, 

чтобы могли помогать тем, кто требуют их помощи. Этим  лицам невозможно 

долго при таком темпе работать, потому что это не по-человечески  возможно, и 

если таких работников рабoтатели 

только добывают и позволяют им сжечь, лишают себя отличных работников. Есть 

работодатели, которые это знают и пытаются предотвратить синдром выгорeния, 

организyют для своих сотрудников разные развлечения, начиная от регулярного 

наблюдения, через вентиляции проблем, общие действия работников, такие как 

День спорта, совместная подготовка Рождества для клиентов и т.д., 

Вторая группа сотрудников являeтся профессионалами. Эти люди не 

подвергаются риску синдромa выгорeния столько же, сколько первая группа. Они 

могут отлично заботиться o клиентe, служить ему, они вежливы, но не сердцем, и 

клиент это чувствует. Он чувствует, что никто не заботится о нем, что для  этих 

работников он единственнoe средство получить заpплату. Эти работники не 

хотели бы другую работу, считают, что она  полезнaя и значимая. Третья группа 

людей - это рaботники, которым  не рекомендуется работать в социальных 

услугах. Их не волнует, какую работу они делают, они работают на самом деле 

просто за тем, что-бы они получили  деньги. Клиенты с этими людьми не 

счастливы, они думают, что они раздражают этих работников. У них не будет 

риска выгорeния, но они могут причинить много вреда для психики и эмоций 

клиентов, для которых они работают и могут существенно повредить репутацию 

своего работодателя.  
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Эта рaбота тоже занимается тем, какие  рaзличия в возможностях угрождения 

синдромом быгорения  работников социальных услуг в зависимости от того, с 

какими клиентами они работают. Кроме того эта работа занимается  разницей в 

том, как риск синдрома выгорeния у сотрудников государственного 

оборудовании y работников неправительственных организаций и пытается 

наметить на расстоянии половины года, возникает ли в это время развитие 

угрожсения синдромом выгорeния.  

 

Оказалось, что  работники в cоциальных услугах недооценивают риск выгорeния. 

Для многих из этих работников проявляются ранние признаки выгорeния. Было 

бы хорошо, если бы  были работники социальных услуг лучше информированы об 

опасности выгорeния. 

 

Ключевые слова: 

Выпускная работа: это работа, которую студент пишет в конце учёбного 

исследования и оценяет в ней свои знания приобретенные во время учёбы. 

Синдром выгорения: результат стресса от работы, отсутствие активности 

Социяльные услуги: услуги для уязвимых групп для того, чтобы помочь этим 

людям, дать им достойные условия жизни 

Работник в социяльных услугах: человек, работающий в непосредственном    

уходе в учреждении для инвалидов и сениоров 

Клиенты: люди, для которых социальная услуга предназначена 

Работодатель: oрганизация, которая нанимает работников 

Государственное оборудование: социaльное оборудование установленное 

государством 

Hеправительственная организация: это социяльное оборудование, где  

учредителем является не государство, a частная, или некоммерческая 

организация 
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Příloha č. 1. Dotazník 

Dotazník 
 

Vážení dotazovaní, 
jmenuji se Marcela Jelínková a studuji obor sociální práce. Tento dotazník, který Vám 
předkládám a o jehož vyplnění Vás velmi prosím, má sloužit jako podklad k sepsání mé 
absolventské práce na téma „Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách“.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Pohlaví:         muž - žena  
 
2. Věk:              18 - 30 let        31 - 40 let        41 - 50 let        nad 50 let  
 
3. Vypiště, v jakém typu organizace pracujete: 

 
Státní zařízení      nestátní nezisk.org.(domov se zvl. režimem)       soukromé zařízení 
   
4. Počet soc. pracovníků zařízení:  
 
5. Počet klientů v zařízení: 

 
6. Z toho počet klientů 

 
a) s Alzheimerovou demencí  I. stupeň………II.stupeň………III.stupeň……… terminální        

stav…………….. 
b) se smíšenou demencí ………………. 
c) ostatní demence včetně korsakova syndromu a mozkových příhod……………. 
 
7. S kterými klienty nejraději pracuji: 

a) Soběstační nebo převážně soběstační 
b) S demencí, Alzheimer I. a II. stupeň 
c) Nesoběstační, Alzheimer III. Stupeň, terminální stav 

 
8. Důvod proč nejraději pracuji s klienty dle otázky č. 7. 

 
 

9.  Počet klientů ve věku:     18 – 30 let  …………….. 
                                          31 – 45 let ……………… 
                                          46 -  55 let ……………….. 
                                          56 -  65 let………………. 
                                          66 -  75 let……………….. 
                                          76 – 85 let ………………. 
                                           86 – a více let …………… 

 
10. Jsem klíčovým soc. pracovníkem ………  (počet) klientů. 
 



  

Příloha č. 1. Dotazník - pokračování 
 
11. Jak dlouho pracujete jako sociální pracovník? 
a)   méně než 1 rok 
b)   1 - 3 roky 
c)   3 - 6 let 
d)   nad 6 let 
 
 
12. Jak dlouho pracujete jako pracovník v přímé péči (pečovatel-ka) 
a)   méně než 1 rok 
b)   1 - 3 roky 
c)   3 - 6 let 
d)   nad 6 let 
 
13. Jak dlouho pracujete jako sestra 
a)   méně než 1 rok 
b)   1 - 3 roky 
c)   3 - 6 let 
d)   nad 6 let 
 
14. V kolika zařízeních sociálních služeb jste pracoval/la? 
a)   v jednom 
b)   ve dvou 
c)   ve třech 
d)   ve čtyřech 
e)   více jak v pěti 
 
15. Jak se podle Vás projevuje syndrom vyhoření? (odpovězte vlastními slovy) 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
16. Pociťovala jste někdy na sobě příznaky syndromu vyhoření? Pokud ano, jaké, uveďte: 

 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
17. Svou práci mám ráda, těším se do ní. 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 

18. Na pracovišti je příjemná atmosféra, pohoda, s kolegy máme dobré vztahy: 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 

19. Na pracovišti máme pravidelnou supervizi:        
ano – ne 
 



  

Příloha č. 1. Dotazník - pokračování 
 
20. Do průběhu supervize (pokud v organizaci probíhá) se často zapojuji, odcházím 

zrelaxovaný/ná:  
ano - ne 
 
21. Náplň své práce zvládám v běžné pracovní době:  

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne    
 
22. Finanční ohodnocení mojí práce odpovídá odvedené práci 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 
23. Myslím si, že svoji pracovní funkci zvládám: 
a) výborně 
b) chvalitebně 
c) dobře 
d) dostatečně 
e) nedostatečně  
 
24. Klienti se ke mně převážně chovají s laskavostí a vděčností  
rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne 
 
25. Plním všechna přání a žádosti klientů v souladu se standardy kvality soc. péče 

stanovenými v organizaci 
 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne    
 
26. Pokud potřebuji, mám možnost diskutovat pracovní věci se svým nadřízeným, který mě 

podpoří: 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 
27. Je pro mě důležité uznání ze strany vedení za dobře vykonanou práci: 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 
28. Myslím si, že pro svoji práci jsem vedením dostatečně motivován/na:    

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     

 
29. Dokážu mít radost i z malého výsledku své práce:  

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 
30. Jsem spokojený/ná s výsledky své práce: 
rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne   
 
31. Na našem pracovišti je výborná spolupráce, vycházíme si vzájemně vstříc 
rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne   



  

Příloha č. 1. Dotazník - pokračování 
 
32. Pociťuji níže uvedené pocity, stavy: 

• Sklíčenost…………………………………………………….……ano - ne  
• Popudlivost…………………………………………………….….ano - ne 
• Bezmocnost……………………………………….…………….…ano - ne 
• únavu a pokles výkonu…………………………………………….ano – ne 
• bolesti nohou, rukou, zad, kloubů, páteře………………………… ano - ne 
• depresi a úzkost……………………………………………….…...ano - ne 
• poruchu paměti a soustředění………………………………….…..ano - ne 
• poruchy spánku……………………………………………….……ano - ne 
• tělesné potíže (těžké dýchání, špatné trávení, srdeční potíže, poruchy sexuálního 

života,)…………………………………………………………...…ano - ne         
• neschopnost uvolnit se………………………………………….…..ano - ne 
• tendenci k návyku na psychoaktivní látky (tabák, alkohol, …)…….ano - ne 
• snížení sebedůvěry …………………………………………………ano - ne 
• poruchy v interpersonálních vztazích………………………………ano – ne 
 
 

 
33. Na své stávající pozici plánuji setrvat: 
a)   jeden měsíc 
b)   maximálně jeden rok 
c)   než najdu jinou práci 
d)   celý život 
e)   nevím 
f)   jinak (uveďte) 
 
34. Účastním se kurzů a školení, kterými zvyšuji svou kvalifikaci 
 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 
35. Uvažuji o změně práce směrem do jiného oboru: 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 
36. Z práce si nosím domů špatnou náladu, což dopadá na rodinu:     

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne    

 

  
37. Ve svém volném čase dostatečně relaxuji: 

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 
38. Nejčastěji relaxuji následujícím způsobem: 
a)   sport 
b)   kultura 
c)   aktivity s rodinou 
d)   aktivity s přáteli 
e)   jinak (vypiště): 



  

Příloha č. 1. Dotazník – pokračování 
 
39. Mám dobré rodinné vztahy a fungující rodinu, která mě v práci podporuje:  

rozhodně ano - spíš ano – nevím - spíš ne - rozhodně ne     
 
 
 
Děkuji Vám za čas, který jste vyplnění dotazníku věnoval(a). 
 
Marcela Jelínková 



  

Příloha č. 2. Tabulka vyhodnocení odpovědí dotazníku – podklad pro zpracování grafů 

 


