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Úvod  
 

 Téma syndrom vyhoření jsem si vybrala, protože je mi velice blízké. Sama pracuji jako 

ošetřovatelka v přímé obslužné péči v domově důchodců (DD) s přidruženým domovem 

pro seniory se zvláštním režimem pro Alzheimerovu chorobu. Je to práce velice 

psychicky náročná. Zdravotník v přímé obslužné péči, se musí obrnit neskutečnou 

trpělivostí, laskavostí se schopností vnímat pacienta, která značně vyčerpává 

psychickou stránku.                                                              

 Záchranáři, ti se také denně dostávají do situací, kdy mají v rukou zdraví a život těžce 

nemocných lidí. Jsou nuceni vnímat to jako rutinní náplň své práce. Při samém shonu a 

neustálém zaměření na péči o někoho jiného však zapomínají pečovat o své vlastní 

zdraví. V obou těchto profesích se může snaha pomáhat jiným přerůst v takzvaný 

syndrom vyhoření. Je třeba starat se o svou duševní hygienu, udělat si čas sám na sebe, 

na své koníčky, přátele, dál se sebevzdělávat či věnovat se sportu. Z vlastní zkušenosti 

na mém pracovišti, ze zkušeností, které mi byli předány během praxe, při rozhovoru na 

pracovišti záchranné služby a lůžkovém oddělení ARO jsem zjistila, že zaměstnavatelé 

si uvědomují psychickou náročnost práce svých zaměstnanců a pravidelně pro ně 

pořádají semináře a supervize na toto téma. Semináře vedou zkušení lektoři 

psychologové formou skupinových terapií. Pomocí speciálně sestavených dotazníků, 

dokáží zjistit míru vyhoření u jednotlivých zdravotníků a mohou mu pomoci předejít, 

nebo odhalit možný syndrom vyhoření u pracovníka, který jsou schopni řešit, pokud jím 

není zdravotník natolik postižený, že musí uvažovat o změně profese.  

 

Občas sama pociťuji stejné symptomy, které jsou popsané v odborné literatuře, snažím 

se k tomu stavět profesionálně, nenechat se vtáhnout do světa deprese, ale radovat se z 

každého nového dne, z běžných denních malých radostí. "Nenechat vyhasnout vlastní 

aktivitu, zájem a angažovanost, člověk se musí stále pohybovat v určité rovnováze mezi 

napětím a uvolněním. Nevydávat dlouhodobě více energie než je schopen doplnit a 

nepřekračovat hranice svých fyzických možností" [HENNING, KELLER, 2010, s 11.].                                     

 

Myslím, že se s tímto občas potýká každý zdravotník, což potvrzuji z vlastní zkušenosti, 

že občas mezi kolegyněmi v práci, sleduji určitou psychickou i fyzickou únavu.  
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K tomu, abych se dále vzdělávala a stala se sestrou pro urgentní medicínu, mě přivedla i 

souhra životních náhod. Téměř jako laik v běžném životě jsem se několikrát setkala s 

potřebou neodkladné resuscitace a uvědomila jsem si potřebnost dál se vzdělávat v 

oboru zdravotnictví.   
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1 Cíle práce 
 

 

1.1 Hlavní cíl 

 zjistit a porovnat, jaké příznaky syndromu vyhoření má zdravotní personál na 

pracovišti DD ve Štítech a jak se vyrovnává se stresem, případným počínajícím 

syndromem vyhoření zdravotnický záchranář na výjezdovém stanovišti RZS v 

Šumperku, kde jsem absolvovala praxi.    

 

1.2  Dílčí cíle 

 vysvětlit, co je syndrom vyhoření a jaké jsou jeho příznaky 

 vypracovat dotazník pro obě skupiny vybraných zdravotníků  

 dotazníky vyhodnotit a výsledky zpracovat v grafech  

 šetření doplnit rozhovory se zdravotníky z obou pracovišť s důrazem na 

příznaky syndromu vyhoření 
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2 Syndrom vyhoření 

2.1 Historie a vývoj problematiky, definice 
 

„Termín vyhoření (burnout) byl podle B. A. Potterové (Beating Job Burnout) původně 

používán slangově pro označení narkomanů a alkoholiků, kteří se ocitli na samém dně, 

a zajímá je pouze, jak získat drogu. Následně se rozšířil na workholiky, fascinované a 

opojené svou prací do té míry, že pro ně nic jiného nemá smysl. Všechny tyto lidi 

spojovala apatie a jejich shodné reakce na překážky, těžkosti a neúspěchy: stranění se 

druhých lidí, deprese, lhostejnost, celková vyčerpanost, únava a osamělost“.   

[KŘIVOHLAVÝ, 2008, s. 46.] 

„Na přelomu 70. a 80. let minulého století tento termín přešel ve Spojených státech do 

užívání v pracovní oblasti a stal se vyjádřením rezignace, letargie a vyčerpání v 

zaměstnání.“ [LUCKÁ,  KOBERLE, 2009, s. 174]. 

V tomto významu byl „burnout effect“15 (z angl.originálu) poprvé popsán a uveden do 

literatury v roce 1974 v USA psychoanalytikem H. J. Freudenbergerem v jeho stati 

„The Staff Burn-out Syndrome“, ve které pojednává o vyhoření personálu 

„alternativních“ léčebných zařízeních (tzv. free clinics), které byly závislé na obětavé 

pomoci dobrovolníků. Byl prvním, kdo odborně vymezil, a to více méně v rozměrech 

současného pojetí, jev, se kterým se psychologové a lékaři setkávali v praxi již delší 

dobu. 

„VYHOŘENÍ JE ZHROUCENÍM ADAPTAČNÍHO PROCESU, KTERÉ JE 

PROVÁZENO CHRONICKÝM POKLESEM VÝKONNOSTI.“ [HAVRÁNKOVÁ 2009, 

s. 2] 

Tento proces má svou dynamiku, svůj začátek, průběh a výsledný stav, většinou trvá 

mnoho měsíců až let. Probíhá v několika fázích, které bývají různě dlouhé. Odborníci 

vytvářejí mnoho koncepcí a proces člení na různý počet fází.                

[HAVRÁNKOVÁ, 2009] 
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2.2 Nejvíce ohrožené skupiny      

Nejčastěji se s vyhořením setkají ti, kdo pracují s lidmi – například lékaři, zdravotní 

sestry, učitelé, psychologové, právníci, policisté, telefonní operátoři a další. Většinou je 

nevýhodou až přílišné počáteční nadšení do práce, perfekcionismus, workoholismus, 

málo přátel, neschopnost odmítat další a další úkoly. Ohrožený člověk by se měl 

obeznámit s problémy, které syndrom vyhoření přináší, aby se proti nim mohl účinně 

bránit. Nápravou může být, že tu nemůžete být jen pro všechny lidi, co vás potřebují, 

ale musíte myslet především i samy na sebe.      

Z pohledu zdravotníka je nutné usilovat o excelentní poskytnutou zdravotní péči. Je ale 

zároveň důležité si uvědomit, že neustále se měnící situace, pracovní zatížení nebo 

požadavky, které jsou na sestry a ostatní zdravotnický personál kladeny, nemohou 

uspokojit jejich touhu po dokonalosti. 

Zdravotník musí být realista, získat dovednosti v oblasti efektivní komunikace a řízení 

konfliktů. 

 

2.2.1 Syndrom vyhoření není deprese 

Laická veřejnost obvykle netuší co je to syndrom vyhoření a často si ji zaměňuje s 

depresí. Emoce zásadně ovlivňují i ostatní psychické funkce (myšlení, paměť, 

pozornost, vůli apod.) a chování. Dlouhodobějšímu emočnímu vyladění se říká nálada, 

která ve zdraví mírně kolísá podle konkrétní situace a stavu člověka. Rozladěnost po 

nedosažení svého cíle nebo smutek po ztrátě blízkého člověka jsou emocemi 

přirozenými, přiměřenými situaci a užitečnými, neboť pomáhají mobilizovat sílu do 

dalšího úsilí nebo se vyrovnat se ztrátou.  

Pokud však negativní emoce trvají příliš dlouho nebo jejich intenzita neodpovídá 

situaci, hovoříme o depresivní náladě. Pokud se vedle depresivní nálady objeví i další 

příznaky, jako jsou ztráta zájmů a potěšení z aktivit, pokles energie, ztráta sebedůvěry, 

výčitky, porucha soustředění, narušený spánek či sebevražedné úvahy, mluvíme o 

depresi. Při depresi jsou tak kromě nálady narušeny i další psychické funkce a 

ovlivněno je i chování.  

Deprese je tedy onemocnění celého organismu, které zásadním způsobem nepříznivě 

narušuje každodenní fungování. Tím se odlišuje od pouhé špatné nálady.                

[www.ordinace.cz, 13] 

 

http://www.ordinace.cz/
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Deprese je pravděpodobně nejčastější duševní onemocnění. Depresi někdy během 

života zažije každý pátý člověk a v průběhu jednoho roku tato porucha postihne asi 5 % 

populace. U žen se objevuje přibližně dvakrát častěji než u mužů. Deprese obvykle 

začíná mezi 25. - 35. rokem života, ale vyskytnout se může prakticky v jakémkoliv 

věku. Deprese přichází v epizodách, které trvají 3 – 12 měsíců (průměrně okolo 6 

měsíců), u menší části nemocných však mohou trvat i podstatně déle. Epizody deprese 

se přibližně u poloviny nemocných v průběhu života vracejí, častěji u osob, které první 

depresi prožily v nižším věku. Někdo tedy zažije během života jen jednu epizodu 

deprese, někomu se deprese po různě dlouhém období bez obtíží vrací a jiný trpí 

častými návraty deprese s krátkými obdobími zlepšení. 

Deprese představuje jeden z nezávažnějších zdravotnických problémů. Dle Světové 

zdravotnické organizace patří deprese mezi onemocnění, které nejvíce invalidizují a 

zkracují život obyvatelstvu nejbohatších zemí. [KALWAS, ANGELIKA, 2007] 

   

Rizika způsobená depresí 

•    Sebevražedné jednání - až polovina nemocných prožije během deprese vážné 

sebevražedné myšlenky, čtvrtina se o sebevraždu pokusí a 10 – 15 % sebevraždu 

dokoná.  

•    Zdravotní komplikace – deprese je spojena s vyšším výskytem dalších tělesných 

onemocnění vlivem snížené tělesné aktivity, omezeného příjmu potravy.                       

[www.ordinace.cz, 13] 

 

    

 2.3 Příčina vyhoření 

Pocit nutkání místo povolání: Přístup k práci při nutkání je: udělat ji, aby byla hotová; 

kdežto přístup k práci při povolání: dělat ji, aby těšila.  

 

 Neschopnost přibrzdit: Neschopnost odpočívat jde ruku v ruce s neschopností 

najít rovnováhu mezi prací a duchovní a fyzickou obnovou. 

 Snaha udělat všechno sám: Potřeba pochvaly, uznání a úspěchu vede do 

pokušení zavalovat se prací a být enormně energický, téměř vždy na úkor 

odpočinku. 

http://www.ordinace/
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 Přehnaná pozornost k cizím problémům: Při práci s lidmi a řešení jejich 

problémů, stále týchž a stále téměř bez valného výsledku, pokroku a změn, 

způsobují stres, vyhoření a rezignaci. Dostaví se pocity selhání a následuje krize 

a opuštění pracovního místa. 

 Soustředěnost na detail: Detaily, které může a má udělat někdo jiný, 

odčerpávají čas a energii. Jelikož přímo nesouvisí ani s odborností, ani s 

povoláním, nemohou těšit a mají za následek emoční sklíčenost. 

 Nereálná očekávání: Výkonní dříči na sebe kladou nereálné a nedosažitelné 

cíle. Pracují o to víc, čím je těžší dosáhnout cíle. Výsledkem je emoční, duševní 

a fyzické vyčerpání, ztráta sebevědomí a frustrace. 

 Příliš velká rutina: Rutina vysává z našeho života motivaci a nadšení. Dusí 

tvořivost a způsobuje otupělost. 

 Nesprávný pohled na priority v našem životě: Nemít jen práci, kariéru na 

hlavním místě, věnovat se  - koníčkům, rodině, přátelům. 

 Špatný tělesný stav: Spánek, jídlo a dobré tělesné zdraví udržované sportem je 

zárukou, jak se cítit dobře a neztrácet elán a duševní energii. Když je člověk 

zanedbává, dostaví se vyhoření. 

 Neustálé odmítání ze strany druhých: V jistém typu zaměstnání, kde jde o 

smluvní vztah, druh zakázky a náročnost zákazníků, dochází k častému 

odmítání. K frustraci to vede tehdy, pokud člověk tato odmítání bere jako 

odmítání jeho samého, a ne nabízeného zboží, nebo poskytované služby.  

[Časopis SESTRA, 11/2010] 

Syndrom vyhoření podporují i problémy v soukromém životě, jsou to faktory, 

které negativně ovlivňují náš život 

 smrt partnera, smrt příbuzného, přítele 

 rozvod, konec vztahu 

 sužující nemoc, nemoc blízké osoby 

 stěhování 

 propuštění z práce 

 velké dluhy 

 odchod dětí z domova 

 změny v zaměstnání 
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2.4 Projevy syndromu vyhoření 

Příznaky projevující se u zdravotníka se syndromem vyhoření. 

Syndrom vyhoření významně snižuje kvalitu života tomu, kdo jím trpí, a ani okolí 

postiženého nezůstává nedotčeno – klienti, spolupracovníci i blízcí lidé jsou vystaveni 

snížené výkonnosti (v kvantitě i kvalitě), podrážděnosti střídané apatií, cynismu, 

ironizování a dalším projevům syndromu. Takový člověk má rovněž tendenci 

konzumovat větší než pro něho standardní množství návykových látek (cigarety, 

alkohol, léky) a je tak ohrožen vznikem závislosti. Narušují se mezilidské vztahy, 

narůstá problémů v partnerství a dotyčný trpí i fyzickými symptomy, přidružují se 

somatické potíže, jako jsou např. bolesti žaludku, potíže s trávením, bolesti hlavy a zad. 

Projevem emocionální nestability jsou pak občasné epizody pláče, depresí nebo 

neochota ráno vstát a jít do práce. Relativně častým jevem je také bavení se na účet 

pacienta a nazírání jeho problémů tak, jakoby si je pacient za něco zasloužil. Jde o 

ztrátu lidskosti v mezilidských vztazích. 

Je tedy zřejmé, že syndrom vyhoření má za důsledek sníženou kvalitu péče o klienty, 

pacienty. Kromě toho jsou zde i nezanedbatelné ekonomické ztráty: Pracovník trpící 

syndromem vyhoření více absentuje a fluktuuje, což znamená náklady na vyplácení 

dávek v jeho pracovní neschopnosti a také na výcvik nových lidí nastupujících na jeho 

místo. I toto nakonec vede k nižší kvalitě poskytovaných služeb a na druhé straně i 

k vyšším nárokům na stávající personál. V posledních letech byl zjištěn nárůst případů 

postihnutých tímto syndromem. Vysvětluje se to mimo jiné rostoucími nároky na 

pracovníky a součastně menším ohledům na ně. Zvyšující se nezaměstnanost a pokles 

mezd. [LUCKÁ, KOBERLE, 2009] 

Tělesné znaky, které se projevují při onemocnění syndromem vyhoření: 

 

 poruchy spánku 

 chuti k jídlu 

 náchylnost k nemocím  

 vegetativní obtíže (srdce, dýchání, zažívání) 

 rychlá unavitelnost 

 vyčerpanost svalové napětí 

 vysoký krevní tlak 



14 
 

Obecně lze shrnout základní projevy syndromu do několika bodů: 

 

 Vytčené cíle se pro člověka stávají nereálnými a životní plány troskotají. 

 Člověk se hroutí a připadá si méněcenný. 

 Perfekcionismus, idealizování a detailismus člověka postupně vyčerpávají a 

izolují.         

 Syndrom je obecně považován za sociálně - psychologický jev. 

 Příčiny nadšení, celkově převládá únava a naprosté vyčerpání. 

[Časopis SESTRA, 7/2008] 

 

2.5 Fáze vyhořívání 

Samotné vyhoření je výsledkem dlouhého pozvolného procesu, který má následující 

fáze: 

 Počáteční nadšení: Vysoké ideály, vysoká angažovanost. 

 Stagnace: Ideály se nedaří realizovat, mění se jejich zaměření. Požadavky 

klientů, jejich příbuzných, či zaměstnavatele začínají obtěžovat. 

 Frustrace: Pracovník vnímá klienta negativně, pracoviště pro něj představuje 

velké zklamání. Vzniká apatie: Mezi pracovníkem a klientem vládne 

nepřátelství, pracovník se vyhýbá odborným rozhovorům s kolegy a jakýmkoliv 

aktivitám.  

 Syndrom vyhoření: Dostavuje se stádium úplného vyčerpání - ztráta smyslu 

práce, cynismus, odosobnění, odcizení, vymizení reflexe vnitřních norem. 

 

Příznaky blížícího se syndromu vyhoření. 

 Zvláště v poslední fázi se vyskytují tyto příznaky: 

 Poruchy paměti a soustředění.  

 Poruchy spánku, deprese, únava, pokles výkonu. 

 Tělesné potíže, zdravotní problémy s trávicí, dýchací soustavou, poruchy 

sexuality, kardiovaskulárního systému.  

 Nespokojenost, dystrofie, neschopnost uvolnit se.  
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 Tendence k návyku na psychoaktivní látky alkohol, tabák, omamné látky.  

 Snížení sebedůvěry a poruchy v interpersonálních vztazích. 

[ŠVINGALOVÁ, 2010] 
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2.6 Prevence syndromu vyhoření  

2.6.1 Význam prevence  

 
Vyhořením je třeba se zabývat dřív, než k němu dojde. To znamená, zamyslet se nad 

svou stínovou motivací k práci v pomáhajících profesích, sledovat své vlastní příznaky 

stresu a vytvářet si zdravý systém podpor: postarat se o vlastní smysluplný, příjemný a 

fyzicky aktivní život mimo roli pomáhajícího. 

 

Prevencí je přizpůsobit životní cíle skutečným silám a možnostem zajistit a přijmout 

nutně, bezpodmínečně pomoc přítele nebo odborníka a najít nový smysl života, obnovit 

dobré životní podmínky a tím obnovit i zdravé prožívání.  Uvědomit si, že v nenormální 

situaci je nenormální reakce právě normálním chováním, respektovat, že člověk není 

blázen, ale prožívá psychickou krizi. Práce by se neměla stávat hlavním smyslem 

života, ale každý by z ní měl mít určitý pocit uspokojení. Nutné je okolí, rodina, přátelé, 

zájmy, koníčky, využití volného času k relaxaci.  

Dále pomůžou zdravé a četné vztahy s druhými lidmi, dobrá organizace práce, a také 

např. schopnost říkat “ne”.    

Pokud se ovšem syndrom projeví, není se za co stydět a je nutné vyhledat odbornou 

pomoc, účastnit se psychoterapie, hledat nové zájmy a najít šťastnější smysl budoucího 

života. 

 

 

 

 

 

Prevence syndromu vyhoření u zdravotníků 

 

 Kvalitní příprava na profesi zahrnující výcvik v potřebných 

zdravotnických dovednostech i dostatečně dlouhou praxi s pacienty 

srovnatelného typu. 

 Jasná definice poslání organizace a metod práce, a definice role 

pracovníka a náplně práce. 

 Omezení administrativní zátěže spojené s prací s klienty 
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 existence programů osobního rozvoje a podpora dalšího vzdělávání 

pracovníků.  

 Omezení pracovního úvazku. 

 Organizování programů, při nichž se pracovníci dostanou do jiného 

prostředí. 

 Nasazení více pracovníků v náročných programech. 

 Průběžná supervize, možnost využít profesionálního poradenství 

poskytovaného zkušeným odborníkem. 

                                                                    [MATOUŠEK, 2008] 

 

 

 

2.6.2 Vztahy na pracovišti – interpersonální vztahy 

Ne vždy jsou na pracovišti dobré a přátelské vztahy, což také přispívá syndromu 

vyhoření. Na pracovišti by měl vládnout harmonický a partnerský vztah mezi 

zaměstnanci. Vhodné je občas provozovat Team buildinng, což jsou mimopracovní 

kulturní akce zaměstnanců, které napomáhají stmelit kolektiv. Důležitá je také vazba 

nadřízený a pracovník: Od nadřízeného by měla být cítit podpora, pravidelně se 

zaměstnancem komunikovat, ne jen když „ že se něco děje.“ 

Cílem zaměstnavatele by mělo být nejen sledování krátkodobých cílů, ale motivovat 

dlouhodobou, pozitivní perspektivou. 

Je dobré, pokud nadřízený pracovník dává najevo, když je z prací spokojen, vyvolává to 

u zaměstnance zpětnou vazbu. Měl by sdělovat všechny potřebné informace týkající se 

práce. Výtky by měly vycházet jen od přímého nadřízeného a vždy mezi čtyřma očima. 

Důležitá je i úprava pracovních podmínek s ohledem na vykonávanou práci, cílem by 

mělo být pracovat v co nejpříjemnějším prostředí. 

  

 

2.6.3 Týmová supervize 

Na našem pracovišti se pravidelně zúčastňujeme takzvaných supervizí, které pro nás 

zajištuje naše nadřízená vrchní sestra. Všeobecně mají tyto setkání přispět ke 

zkvalitnění vztahů na pracovišti, a to jak mezi pracovníky, tak mezi pracovníky a 
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pacienty (klienty) a tím také zamezit možnému vznikajícímu syndromu vyhoření. 

Několika supervizí jsem se již zúčastnila. V následujících řádcích popisuji stručný 

obsah její náplně. 

 Řešení otázek důvěry mezi pracovníky, její podporu a prohlubování (respekt a 

uznání k práci druhých). 

 Otevřená komunikace – poskytování a přijímání zpětné vazby včetně pochvaly a 

kritiky pracovního chování. 

 Budování postojově a hodnotově jednotného přístupu k pacientům a jejich 

rodinným příslušníkům. 

 Poskytuje ji profesionální odborník na pracovišti a má pomoci pracovníkům: 

 Zvyšování sebedůvěry, rozvoj odvahy řešit problémy v přímé komunikaci. 

 Konstruktivní řešení konfliktních situací, nesouhlasu, či odlišných názorů týmu. 

 Odstranění komunikačních bariér nejen mezi členy týmu a jeho přímým 

vedoucím, ale i mezi týmem jako celkem a vedení celé instituce. 

 Odbourávání pocitů výjimečnosti a výlučnosti vůči ostatním pracovním 

skupinám či týmům instituce, ale i poskytovateli podobných služeb v rámci 

regionu (hanění konkurence, poskytování zkreslených informací neetickým 

způsobem).  

[Zdroj: záznam ze supervize konané 19.2.2011v DD Štíty, Mgr. PALOUŠKOVÁ] 

 

 

2.7 Léčba vyhoření 

 

Člověk, který trpí syndromem vyhoření, potřebuje pomoc druhých, protože sám sobě 

většinou už není schopen pomoci. V této situaci je dobré více odpočívat, ale nepomůže 

jen dovolená. Stresující nebo vyčerpávající úkoly je nutné dočasně odložit a začít se 

věnovat něčemu úplně jinému – někdy především sám sobě. Přesto je vhodná výměna 

zkušeností se spolupracovníky, kteří nejsou syndromem právě postiženi. Výhodou je 
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týmová spolupráce, kdy se čas a pozornost věnuje nejen klientům, ale i pomáhajícím. V 

rozhovorech s druhými si lze opatřit informace potřebné ke zvládnutí situace a navíc 

sdílení situace s někým, kdo jí rozumí. Druzí mohou člověku také pomoci pochopit a 

přijmout fakt, že selhání a zklamání je nedílnou součástí lidského života, že se jim nelze 

vyhnout, a že člověk, přestože selhává, neztrácí své ostatní přednosti, ani hodnotu. To 

vše pomáhá posílit sebevědomí, které bývá v důsledku syndromu vyhoření velmi nízké. 

 

Základními stavebními kameny pomoci jsou: 

  Změna myšlenkových a pocitových vzorců vyvolávajících stres. 

  Zvládnutí negativních citových stavů. 

  Sebejisté vyrovnávání se s nároky druhých. 

  Zvyšování profesní kvalifikace. 

  Zlepšení profesního podpůrného systému i zázemí v soukromí. 

  Osvojení si pozitivních životních postojů a strategií. 

  Podpora zdraví. [HENNING, KELLER, 2010] 

 

Pokud je stav postiženého hodně vážný, nezřídka se tento syndrom projevuje i 

depresemi, myšlenkami na sebevraždu apod., pak je nutné vyhledat odbornou pomoc. 

Nejschůdnější pro postiženého bývá vyhledat pomoc psychologa nebo psychoterapeuta, 

jenž situaci posoudí a může navrhnout další kroky. V případě vážné deprese už je nutné 

vyhledat pomoc psychiatra. 

V každém případě je syndrom vyhoření vždy situací, o níž je nutné přemýšlet a řešit ji. 

Když se změní situace, ve které syndrom vznikl, a také postoj člověka k situaci, 

činnosti, vztahům a podmínkám, syndrom se oslabuje, až mizí. Při obnovení zátěže, 

zvláště při ztrátě pocitu smysluplnosti se obtíže obnovují. To nejlepší co lze proti 

syndromu vyhoření dělat, je tedy předcházet mu. [JOBÁNKOVÁ, 1998] 
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3 Zdravotnický personál a syndrom vyhoření 
 

Jak již bylo řečeno, tato část práce se bude zabývat problematikou povolání 

zdravotnického personálu ve vztahu k syndromu vyhoření. 

 

3.1 Zátěžové faktory u zdravotnického personálu 

 
Zdravotníci jsou v první řadě také lidé. Stejně jako každý člověk je jedinečný, je 

jedinečný každý zdravotník. Zdravotnický personál, především zdravotnický záchranář 

se často setkávají se silnými emocemi, svých klientů a silnými projevy smutku, 

zoufalství, bezmoci, beznaděje, zlosti a agrese.  

„Lékaři a zdravotní personál jsou vystaveni frustraci z prožitků vlastní bezmoci tváří 

tvář utrpení umírání, smrti a osobnímu šoku z bolesti, které přihlížejí, ale nejsou 

schopni pomoci. Tyto skutečnosti se dle výzkumu Mc Conella (1982) jeví jako nejvíce 

zatěžující“. [KŘIVOHLAVÝ, 2008, s. 24 ] 

 

 „Navíc se mohou prolínat se specificky obtížnými tématy pro pomáhajícího. Situace 

bývá obzvláště frustrující tehdy, když se dostane do rozporu s osobními očekáváními 

ohledně profesionální kompetence poskytovat pomoc. Je-li z nějakých příčin nedostatek 

prostoru pro práci s tímto druhem zážitků profesionálního selhání, popř. otřeseného 

sebeobrazu, mohou se začít objevovat rozličné maladaptivní příznaky“. [LUCKÁ,  

KOBERLE, 2009, s. 176.] 

Navíc nahlížejí do zákulisí etického či neetického, lidského i nelidského jednání nejen 

ve zdravotnictví, ale i v pohřebních službách.  

 

 

3.2 Stres 

„Jedinec je vystaven takovým nárokům a zátěži, o nichž se domnívá, že k jejich 

zvládnutí nemá dostatečnou adaptační kapacitu. Podstatná je tedy subjektivita emočního 

a kognitivního zpracování situace, to, zda člověk subjektivně prožívá a interpretuje 

situace či podměty jako zátěžové (stresové)“. [ŠVINGALOVÁ PhDr. 2010, s. 9.] 
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Reakce organismu na stres 

Ačkoli jsou stresory označovány obecně za negativní činitele, určitá míra stresu je 

nezbytnou podmínkou pro životní otužování a zdravý psychický vývoj. Zvládnutý stres 

zpětně posiluje odolnost jedince vůči další zátěži. 

Za nebezpečný se považuje takzvaný chronický se opakující stres, který vede 

k poškození organismu. Vždy je třeba se snažit o rozumné ovládnutí stresové zátěže a 

řízení stresu. 

 

Zdroje pracovního stresu 

Skutečný i pomyslný stres (to je stres, kdy nejde situaci dostatečně zvládnout), narušuje 

psychickou rovnováhu jedince a způsobuje subjektivně a objektivně pozorovatelné 

změny v sociálním a pracovním prostředí (interpersonální konflikty, klima na 

pracovišti, konflikty v komunikaci.) 

 

Organizace práce 

Obsah práce (nároky související s vlastní pracovní činností, nároky na kvalitu, 

odpovědnost a výkon pracovníka, možnost pracovníka rozhodovat o tempu práce, její 

povaze nebo podmínkách). 

Profesní perspektiva (nejasný kariérní řád, nevyužití kvalifikace, chybějící perspektiva 

osobního růstu). 

Fyzické prostředí (hluk, prach, teplota, vyrušování jinými pracovníky, bezpečnost práce 

na pracovišti).  

 

3.3 Ideální zdravotník či zdravotnický záchranář 

 
"Ideálním pomáhajícím pracovníkem je tedy prosociálně orientovaná zralá osobnost, 

vědoma si svého životního směřování, s příznivým a realistickým sebepojetím, osobnost 

bez neurotických či psychopatických rysů, s předpokladem sebereflexe vlastního 

rozhodování, jednáním. 
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Dlužno říci, že se skutečně jedná o ideál. Je však důležité, aby pracovník v 

pomáhajících profesích měl na sebe přiměřeně vysoké nároky a snažil se stále lidsky i 

profesně růst a dozrávat“. [KOPŘIVA, 2008, s. 14] 
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4 Vlastní výzkum 
Výzkumem jsem chtěla především zjistit, jaký je přístup zdravotníků k syndromu 

vyhoření, zda se tito zamýšlejí nad touto problematikou, uvědomují si, že se může týkat 

i jich osobně, a zamýšlejí se nad možnostmi, jak mu předcházet a konstruktivně se mu 

bránit. Šetřením zdravotníků bych chtěla svou hypotézu o možnosti napadení tímto 

syndromem potvrdit, či naopak vyvrátit. 

 

 

4.1 Hypotéza 
 

Chtěla bych ověřit svou hypotézu, že zdravotnický personál pracující u lůžka snáze a 

rychleji vyhoří, nežli záchranář pracující v terénu. Domnívám se totiž, že zdravotník u 

lůžka je v přímém kontaktu s pacientem či klientem většinu pracovní doby. Pacient si 

neustále žádá jeho služby, neustále se musí zabývat jeho problémy, podporovat ho i po 

psychické stránce. Hartl, Hartlová (2000) upozorňují, že zvlášť rychle může k syndromu 

vyhoření docházet u personálu pracujícího na jednotkách intenzivní péče a v zařízeních 

typu hospic, kde již neexistuje naděje na vyléčení a je pociťována jen malá gratifikace 

práce.                                                                

U zdravotnického záchranáře, ale můžeme očekávat, že časem bude psychicky vyhořelý 

z lidského neštěstí, z hrůzných úrazů, psychicky narušených pacientů a vlivem alkoholu 

či jiných psychotropních látek agresivních lidí, ale tráví s pacientem jen nezbytně 

nutnou dobu na ošetření a předává ho většinou do zdravotnického zařízení. Proto jsem v 

následujícím dotazníku volila takové otázky, abych o zdravotnících zjistila co nejvíce o 

jejich psychické, zdravotní a emocionální stránce mohla to následně posoudit. 

 

 

 

4.2 Metoda výzkumu 

Metodou, jejíž pomocí jsem se snažila zjistit potřebná data, je dotazníkové šetření. 

Šetření jsem prováděla jak písemnou formou, tak i osobním pohovorem a to na obou 

pracovištích.  

Na mém pracovišti v DD Štíty jsem rozdala 30 dotazníků, 27 jsem získala vyplněných 

(osobní spolupráce na vyplnění s 20 respondenty). V rámci své praxe jsem dotazníky 

oslovila pracovníky RZS Šumperk, kde jsem z 30 rozdaných dotazníků získala 19 

vyplněných (z toho jsem s 10 respondenty osobně spolupracovala při jejich 
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vyplňování). Zbylých 11 nevyplněných dotazníků jsem rozdala do řad svých spolužáků, 

kteří pracují u záchranných služeb na různých pracovištích. Místo nelze přesně 

lokalizovat, jedná se celorepublikový výzkum (u 5 z dotazníků se jednalo o osobní 

spolupráci s respondenty). 

 

Vysvětlení zkratek: 

DD (Domov důchodců) 

RZS (Rychlá záchranná služba) 
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4.2.1 Konstrukce dotazníku „syndrom vyhoření“ 

Pro tento dotazník jsem zvolila výstižný a dostatečně konkrétní název týkající se 

tématu. 

Sestavila jsem otázky tak, abych se o zkoumaném tématu dozvěděla co nejvíce 

informací a logicky je poskládala do kompaktního dotazníku. 

Dotazník jsem se snažila řešit tak, aby ho respondent nepovažoval za ztrátu času a měl 

snahu ho odeslat.  Snažila jsem se také zachovat dvě dimenze průzkumu, téma a účel. 

Otázky jsou přímé a týkají se přímo mnou zkoumaného tématu. 

Otázky vedou ke splnění cíle průzkumu. 

Mnou sestavené dotazníky jsou určeny pouze respondentům, kteří jsou pro daný 

výzkum relevantní. Oslovení respondenti odpovídají v daném dotazníku anonymně. 

Cílem dotazníku v mé absolventské práci je empirické ověření mých zkušeností, 

případně mi poskytuje nějaké jiné informace, které moje hypotézy potvrdí nebo naopak 

vyvrátí. 

 

Dotazník je rozdělen na 4 základní roviny, z  nichž každá obsahuje 6 otázek. Z 

dosažených hodnot je možné vyčíst individuální stresový profil. Maximální hodnota 

bodů jedné roviny je 24, minimální 0. Na základě celkového součtu lze zjistit míru 

náchylnosti ke stresu a vyhoření. Maximální hodnota je 96, minimální 0. 

 

Kognitivní rovina (poznávací a rozumová) 

 ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti 

 nechuť, lhostejnost k práci 

 negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu 

 únik do fantazie 

 potíže se soustředěním, zapomínání  
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Emocionální rovina 

 sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost 

 pocit nedostatku uznání  

Tělesná rovina 

 poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, 

dýchání, zažívání) 

 rychlá unavitelnost, vyčerpanost svalové napětí, vysoký krevní tlak 

  Sociální rovina 

 ubývaní angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům 

 omezení kontaktu s klienty a jejich příbuznými 

 omezení kontaktů s kolegy 

 přibývání konfliktů v oblasti soukromí 

 nedostatečná příprava k výkonu práce  

Proces, jehož vrcholem je vyhoření, většinou trvá mnoho měsíců až let. Probíhá 

v několika fázích, které mohou být různě dlouhé. [ŠVINGALOVÁ, 2010] 
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4.2.2 Vyhodnocení dotazníků 

Do následujících řádků jsem napsala vedle čísla jednotlivých odpovědí počet bodů, 

které jsem získala, a sečetla je pro každou rovinu zvlášť. 

Kognitivní rovina: č.11, č.5, č.9, č.20, č.15, č.21 

Citová rovina: č.1, č.8, č.12, č.16, č.18, č.17 

Tělesná rovina: č.2, č.3, č.6, č.10, č.19, č.13 

Sociální rovina: č.3, č.7, č 14, č.22, č.23, č.24 

 

 

Součtem všech čtyř rovin získám celkovou míru náchylnosti ke stresu a syndromu 

vyhoření. Maximální hodnota celkového součtu je 96, minimální 0.  

 Nejedná se o hodnotící test, ale pouze o orientační zjištění, ve kterých složkách 

osobnosti není vše v pořádku.  

Vysoké hodnoty celkového součtu bodů ještě nemusí svědčit o možném syndromu 

vyhoření. Spíše mohou být podnětem k dalšímu pátrání po životním stylu  respondentů. 

Po jejich stylech chování a vypořádávání se s problémy.  

Praktické využití výsledků testu: vysoké hodnoty součtu bodů v některé z uvedených 

rovin vám napovídají, které složce osobnosti respondenta se více věnovat.  

Na základě vyhodnocení inventáře je možné si představit, jak jsou definovány 

jednotlivé roviny syndromu vyhoření.  

V jednotlivých rovinách lidské psychiky - rozumové, emocionální, tělesné a sociální, 

hodnotí syndrom vyhoření mezinárodní klasifikace nemocí.  

Příznaky syndromu vyhoření provázejí nejenom jednotlivce samého, ale i kvalitu jeho 

práce, postižení bývají častěji nemocní a déle setrvávají v nemoci. Často se problém 

rozpozná velmi pozdě, než okolí diagnostikuje stav jako postižení.  

Postihuje především ty, kteří s velkým idealismem přistupují ke svému povolání. 
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4.3  Výsledky průzkumu I. části dotazníku 

Z rozdaných 30 dotazníků na rychlé záchranné službě v Šumperku se mi vrátilo 19 

dotazníků, 11 zbylých jsem rozdala mezi spolužáky, kteří také pracují u RZS, z toho 

jsem vyhodnotila, že mi odpovědělo 22 mužů a 8 žen. Oproti tomu na našem pracovišti 

v DD Štíty jsem rozdala taktéž 30 dotazníků, z toho jsem zpět získala 27 vyplněných. 

V DD jsou v obslužných profesích zaměstnány jen ženy, 100% respondentů jsou 

v tomto případě tedy ženy.  

Věkový průměr respondentů u RZS je 36 roků, věkový průměr respondentek v DD 41 

roků. 

 

4.3.1 Nejvyšší dosažené vzdělání 

Co se vzdělání týká u RZS Šumperk - tam pracuje 9 vysokoškolsky (VŠ) vzdělaných 

lidí, 10 lidí s vyšším odborným vzděláním (VOŠ), 11 středoškolsky vzdělaných (SŠ) si 

dodělává vyšší odborné vzdělání, v DD jsou 2 vysokoškoláci, 1 s vyšším odborným 

vzděláním, 10 středoškoláků, (z toho 1 dodělává vyšší odborné vzdělání), 14 

respondentů je vyučeno v různých oborech (ÚSO), ale absolvovali 3 měsíční 

ošetřovatelský zdravotní kurz. Výsledky šetření jsou uvedeny v grafu č. 1(viz níže). 

 

 

Graf. č.1  Vzdělání pracovníků RZS a DD 

    

Vzdělání RZS

33%

37%
30%

VŠ VOŠ SŠ+
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Délka praxe RZS

13%

31%

23%

23%

10%

do 2 let 2 - 5 let 6 -10 let 10-15 let nad 15 let

Délka praxe DD

7%

33%

45%

11% 4%

do 2let 2-5 let 6 -10 let 10-15 let nad 15 let

4.3.2 Délka praxe  

Délka praxe zdravotníků je vyjádřena v následující tabulce. Popisuji jak dlouho, který 

zdravotník na svém pracovišti na RZS a v DD pracuje.  

 

Tabulka č. 1  Délka praxe 

 

Délka praxe Počet pracovníků RZS  Počet pracovníků DD 

do 2 let 4 2 

2 - 5 let 9 9 

6 -10 let 7 12 

10-15 let 7 3 

nad 15 let 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č.2  Délka praxe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastější délka praxe u oslovených pracovníků RZS, se pohybuje v rozmezí 2-15 let. 

U pracovníků DD je to od 2 do 10 let.  
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Spokojenost se mzdou RZS

10%

67%

23%

velmi spokojen spokojen nespokojen

Spokojenost se mzdou DD

19%

59%

22%

velmi spokojen spokojen nespokojen

 

4.3.3 Spokojenost se mzdou 

 

Následující tabulka uvádí výsledek průzkumu týkající se spokojenosti se mzdou u 

jednotlivých pracovníků. Z výsledků vyplývá, že většina respondentů je se svojí mzdou 

spokojená a to na obou pracovištích (odpovědělo takto vždy více než 50% dotázaných).  

 

 

 

 

Tabulka č. 2 Spokojenost se mzdou 

 

Spokojenost se mzdou Pracovníci RZS Pracovníci DD 

velmi spokojen 3 5 

spokojen  20 16 

nespokojen 7 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3  Spokojenost se mzdou 
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Celkováspokojenost v práci RZS

13%

80%

7%

plně spokojen částečně spokojen nespokojen

Celková spokojenost v práci DD

22%

45%

33%

plně spokojen částečně spokojen nespokojen

 

4.3.4 Spokojenost v práci 

Výsledky dotazníku na celkovou spokojenost v práci 24 z 30 odpovědělo, že jsou 

částečně spokojeni ve své profesi. Jen 4 respondenti jsou plně spokojeni a 2 jsou 

nespokojeni. V DD je částečně spokojeno 12 z 27 respondentů. Stejný počet 

respondentů, tedy 12, uvádí, že jsou plně spokojeni a jen 3 jsou nespokojeni. 

 

Graf č.4  Celková spokojenost v práci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Výsledky výzkumu – vyhodnocení II. části dotazníku 
 

 

 

4.4.1 Náchylnost k SV podle vzdělání 

 

 

Tab. č.  3 Míra náchylnosti k SV podle dosaženého vzdělání 

 

Vzdělání DD míra náchylnosti 

k SV DD 

 Vzdělání RZS míra náchylnosti 

k SV RZS 

SŠ 33  SŠ 28 

VŠ + VOŠ 35  VŠ 29 

ÚSO 36  VOŠ 30 
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Porovnání vlivu dosaženého vzdělání na vývoj syndromu vyhoření. Z výpočtů, viz 

tabulka č. 3, jsem zjistila že, numerologický rozdíl byl tak málo rozdílný, že nemělo 

význam tvořit graf. Z tohoto výpočtu vyplývá, že vzdělání nemá na rozvoj syndromu 

vyhoření žádný význam. 

 

 

 

4.4.2 Náchylnost podle délky praxe 

 

Tab. č. 4 Míra náchylnosti podle délky praxe 

Délka praxe Míra náchylnosti podle 

délky praxe RZS 

Míra náchylnosti podle 

délky praxe DD 

> 15 let 32 47 

10-15 let 29 40 

6-10 let 29 36 

2-5 let 27 30 

do 2 let 23 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 5  Míra náchylnosti k SV podle délky praxe 
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Ze zjištěných hodnot vyplývá, že největší náchylnost k SV mají respondenti s nejdelší 

praxí (dle našeho dotazníku nad 15 let praxe).  

Z grafu vyplývá, že u pracovníků RZS je náchylnost nejmenší u začínajících záchranářů 

s délkou praxe do 2 let. Poté náchylnost mírně stoupá, u pracovníků s délkou praxe od 6 

do 10 let je náchylnost zhruba na stejné úrovni.  A opět narůstá u pracovníků s nejdelší 

praxí nad 15 roků.  

U pracovníků DD je nástup náchylnosti k SV pomalejší, získané hodnoty jsou u 

pracovníků do 5 let praxe téměř stejné jako u začínajících pracovníků. Poté náchylnost 

stoupá úměrně s délkou praxe v oboru.  

 

Dotazníky byly anonymní, měly mi přinést nové informace. Zdravotníci pracovali 

aktivně, žádný z účastníků neuvedl, že by dotazník nevyplnil, že pro něj nemá 

žádný přínos. 

 

4.4.3 Shrnutí poznatků získaných pohovory 

Dva z autentických výroků záchranářů – profesionálů, na jejichž pomoc všichni 

spoléhají. Ocitne - li se člověk v roli oběti při hromadných neštěstích, živelných 

událostech, přírodních katastrofách a podobně, je možná jen těžko možné si uvědomit, 

že i vybraný a vycvičený záchranář – profesionál je taky, jen a především člověkem.  

V následujících řádcích bych se chtěla zmínit o záchranářích – profesionálech, uvádím 

anonymní výpovědí, které mě poskytli záchranáři, při osobním rozhovoru, při mé praxi 

na ZZS v Šumperku. Rozhovor číslo II. mě poskytl záchranář, který než začal pracovat 

na ZZS Šumperk pracoval u jiného výjezdového stanoviště, zasahoval u autobusového 

neštěstí u Kaplic.   

I. „Sloužím již patnáct let a před asi šesti týdny jsme měli výjezd k bouračce, kde 

převálcoval autem na přechodu malého kluka. Sbíral jsem ho po kusech, toho 

pohledu už se nikdy nezbavím. Nejhorší je, že se bojím usnout, abych to 

neustále neviděl….“ 

II. „Poté, co byla zpráva o havárii autobusu u Kaplice v jižních Čechách zveřejněna 

v médiích, začaly rodiny shánět příbuzné. Všichni jim začali volat. Tehdy jsem 

sloužil u tamní záchranky a měli jsme výjezd. Nejhorší bylo, když začaly zvonit 
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telefony v kapsách lidí, kteří havárii nepřežili. Stejně tak byl hrozný i zvuk 

vyzvánějících mobilů rozházených po louce. Už nikdy bych to nechtěl zažít….“ 

(Vlastní zdroj) 

Je těžké se také například smířit s přímými obětmi neštěstí nebo katastrof, jejich 

příbuznými a přáteli, obyvateli míst, ve kterých se neštěstí odehrálo a v neposlední řadě 

o záchranáře – členy integrovaného záchranného systému (IZS), ať hasiče, policisty, 

zdravotnický personál. 

Jedinci (skupiny lidí), kteří se ocitají v nenormální, kritické situaci, ztrácí – díky jejímu 

silnému emocionálnímu náboji – schopnost adekvátně reagovat, plnit úkoly, odstraňovat 

následky.  

Za kritickou událost v podmínkách IZS můžeme považovat např. smrt při výkonu 

služby, vážné zranění záchranáře, sebevražda kolegy, použití zbraně při výkonu služby, 

traumatizující účinek usmrcení dítěte (eventuálně oznámení této události rodičům), 

vážné zranění dětí, události s nadměrným zájmem médií apod.  

Reakce, které vznikají, pak mohou mít podobu akutní stresové reakce nebo 

posttraumatické stresové poruchy. 

Výpověď sestry, z domova důchodců. 

Výpověď zdravotní sestry, která sama vycítila příznaky blížícího se syndromu vyhoření 

a požádala své nadřízené o přeložení na jiné zdravotnické pracoviště. Pokud ani tato 

změna nepřispěje k jejímu psychickému zlepšení, uvažuje o úplném odchodu ze 

zdravotnictví.                                                 

„Práce mě už unavuje, je to pořád dokola, zase mě budou celý den sekýrovat,  XY je 

stále nespokojený a chce se jenom hádat, jsem z toho úplně rozhozená …´´Vždycky 

jsem si říkala, "ty taková nikdy nebudeš!“ Ještě dnes mě popadá vztek, když si 

vzpomenu, co nás na zdravotní škole při studiu učili: klást na sebe ty největší nároky, 

vždy s takovými pravidly a požadavky, že ani nevíš, jestli toho budeš někdy schopna. 

Snažím se v poslední době myslet víc na sebe, možná také více se akceptovat a snažit se 

klientům více přizpůsobit".                                                                                   

 (vlastní zdroj) 



35 
 

Obrázek: (vlastní foto) 
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5. Diskuse 

V této absolventské práci poukazuji na závažnost problému ohrožujícího zdravotnický 

personál pracující v bezprostředním kontaktu s pacientem. Jedná se o onemocnění 

psychické stránky zdravotníka takzvaným syndromem vyhoření. Toto téma vnímám 

jako aktuální, protože zdravotník, který chce kvalitně poskytovat ošetřovatelskou péči, 

musí být hlavně sám v určité psychické rovnováze, aby se to neodrazilo i na jeho zdraví, 

protože psychické problémy dostavující se jako zpětná vazba při ošetřování jiných osob 

může zdravotníka natolik vyčerpat, že se může dále podepsat na jeho somatické stránce. 

Obě tyto oblasti jsou totiž velice úzce propojeny. Výzkumem mezi zaměstnanci 

Zdravotnické záchranné služby v Šumperku a zaměstnanci DD Štíty, jsem si pomocí 

dotazníků ověřila míru možného vyhoření, možné faktory, které mu napomáhají a 

možné ohrožené skupiny. Syndrom vyhoření je syndromem budoucnosti. Naši 

zdravotníci jsou čím dál více zahrnováni zdravotnickou dokumentací, stále novými 

předpisy a nařízeními. Uváděním nových přístrojů do provozu, dále pak i neustálá 

nejistota v zaměstnání z případné ztráty pracovního místa. To všechno jsou faktory, 

které denně působí na zdravotníka a přispívají ke stresu, který také přispívá vyhoření. 

Zvláště nyní, v období ekonomické krize, budou nárazy na realitu tvrdší než dříve.  

Výsledky šetření mezi různým zdravotnickým personálem jsem popsala ve výše 

uvedených přehledných grafech. Z šetření a z pohovoru se zaměstnanci ZZS Šumperk 

mě překvapilo, že v posledních 3 letech nepřijali do pracovního poměru žádnou ženu. 

Mimo jiné výsledky výzkumu ukazují vysokou úroveň vzdělání ZZS, která je základem, 

ale i nutností k jejich odborné práci. Rovněž se domnívám, že v tomto povolání je 

celoživotní vzdělávání povinností. Pracujeme s lidmi, jejich zdravím a jen na našem 

rozhodnutí závisí nezřídka život člověka. Ve sféře dalšího vzdělávání pro zdravotníky, 

mohu i sama za sebe říci, že je široká škála seminářů a různých vzdělávacích akcí 

konajících se téměř po celé republice. 
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Závěr 

V této absolventské práci na téma syndrom vyhoření jsem si stanovila několik cílů, 

které uvádím na počátku na (str.8). Posláním této práce je uvědomit laickou veřejnost o 

tom, co to vlastně je syndrom vyhoření, o jaké psychické onemocnění se jedná, jak se 

projevuje, jaké jsou jeho příznaky a jak se dá účinně proti němu bránit. A to jak 

prevencí, tak i následnou léčbou nemocného zdravotníka či jiného psychicky 

vyhořeného člověka.  Seznámit všechny s problematikou, jež se vyskytuje čím dál 

častěji a to nejen u zdravotníků, ale i jiných profesí pracujících bezprostředně s dalšími 

lidmi. V celé této práci zkoumám pouze oblast zdravotnického personálu. Výzkum se 

týká dvou rozdílných zdravotnických profesí. Snažím se zmapovat, která ze skupin 

zdravotníků (záchranářů), či pracujících v přímé obslužné péči je více náchylná 

k postižení víše zmíněným syndromem vyhoření.  Výzkum probíhal dotazníkovou 

formou a výsledky výzkumu zpracovány v grafech. 

Chtěla bych zhodnotit svoje šetření, při kterém, bych chtěla potvrdit svou hypotézu při 

které se mi potvrdilo, že pracovníci pracující v bezprostřední blízkosti pacienta či 

klienta jsou více postiženi náchylností k syndromu vyhoření. Dále má na vývoj 

syndromu vyhoření věk, čím je věková skupina respondentů vyšší, tím se více tento 

syndrom rozvíjí. Prodlužujícím se věkem odchodem na odpočinek do penze se tento 

syndrom bude více rozvíjet. Po další generace se bude šířit čím dál víc. Ostatní faktory, 

jako například vzdělání, jsem ve svém výzkumu neshledala, že by měli nějaký vliv na 

rozvoj syndromu vyhoření. V literatuře se uvádí, že ženy jsou podstatně náchylnější ke 

stresu a náchylnosti k syndromu vyhoření, mě se ale toto v mém výzkumu nepotvrdilo.  

Významnou úlohu při prevenci syndromu vyhoření mají také školy, začínají se také 

tímto problémem ve svých osnovách zabývat. V této oblasti má střední i vysoké školství 

značné rezervy, již několik let je známo, aby se těžiště studia přeneslo z oblasti vědecké 

a didaktické do oblasti psychologické a (zejména sociálně psychologického výcviku), 

která by posílila praktické komunikativní dovednosti a vztahové kompetence 

pomáhajícího pracovníka, zejména jeho dovednosti jednat a komunikovat s pacienty. 

V této práci popisuji přímé autentické výpovědi 2 záchranářů, které nejvíce otřásli jejich 

psychickou stránkou a jednu výpověď značně psychicky unavené sestry z domova pro 

seniory. Všechny rozhovory, proběhly přímo v terénu, po svolení s respondenty je 

uvádím výše v textu na (str. 31). 
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Аннотация 

 

Эмоциональное выгорание,  динамический процесс, развивающийся во времени, 

характеризуется нарастающей степенью выраженности его проявлений. 

 

Целью данной работы является установление причин появления синдрома 

профессионального выгорания у медицинского персонала и спасателей. 

 

В теоретической части работы раскрывается понятие синдрома 

профессионального выгорания (СЭВ),  определяются его симптомы, описываются 

лечение, профилактика, факторы риска и предоставляется обзор профессий, 

представители которых наиболее подвержены проявлению СЭВ. 

 

Практическая часть работы посвящена составлению анкеты и интерпретации 

результатов опроса. Анкетирование медицинских работников было проведено в 

период с сентября по ноябрь 2010 года. В опросе принимали участие 

медицинский персонал, осуществляющих уход за больными в палатах домов 

престарелых (Дом престарелых, Штит), и спасатели, работающие на выездах 

(Служба спасения, Шумперк). 

 

Выводы  данного исследования сведены в подробную таблицу. 

 

Также в работе содержится аутентичный материал: личные свидетельства 

представителей разных групп медицинского персонала.  
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