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ÚVOD
Svoji práci jsem nazvala Syndrom vyhoření u zaměstnanců domu seniorů. Tento název 

jsem zvolila záměrně, protože v takovém zařízení již mnoho let pracuji a své zkušenosti 

jsem se rozhodla ve své práci využít. Po dobu svého působení v domě seniorů jsem 

prošla několika profesemi. Začínala jsem jako pracovnice v přímé péči, po absolvování 

zdravotnického kurzu jsem pracovala jako nižší zdravotní personál a nyní již osmý rok 

pracuji na pozici sociální pracovnice domu  seniorů. 

Syndrom  vyhoření  nevyhnutelně  patří  k  pomáhajícím  profesím,  prakticky  každý 

pracovník po určité době má některé jeho projevy. Nespecifickou, obecnou příčinou 

jeho vzniku jsou zvláštní nároky, které na pracovníka klade intenzivní kontakt s lidmi 

využívajícími sociální služby. Při běžném, neprofesionálním pomáhání mezi lidmi mívá 

jeden pomáhající na starosti obvykle jednoho člověka v tísni a má možnost kontakt s 

ním regulovat. Profesionální sociální práce přináší pracovníkům nepřetržitý kontakt se 

skupinami  lidí,  jejichž  potřeby  jsou  akcentované,  psychika  je  v nerovnováze  a  jejich 

představa o přiměřené pomoci není vždy realistická. Této zátěži jsou někdy vystaveni i  

dobrovolníci. Dlouhodobý kontakt s těmito lidmi vyžaduje ze strany pracovníků vysokou 

míru nezdolnosti a schopnost průběžně a efektivně se vyrovnávat s pracovním stresem.

Pro svou práci jsem si vybrala specifickou skupinu respondentů, spojených tím, v jakém 

prostředí  se  pohybují,  jakou práci  dělají  a  vlivům,  kterým je  dlouhodobě vystavena 

jejich  psychika.  Je  to  svět  domu  seniorů,  kde  se  prolíná  hned  několik  zdánlivě 

nesouvisejících profesí( např. kuchařka x zdravotní sestra), na které však působí celá 

řada stejných faktorů, které mohou ovlivnit jejich sklon k vyhoření. V teoretické části  

práce budu vycházet z níže uvedené literatury, sběru informací a z vlastních zkušeností. 

Hlavním zdrojem informací v praktické části budou dotazníkové výstupy, kterými chci 

oslovit všechny zaměstnance domu seniorů. Zjištěné informace a potvrzené výstupy 

budou v praxi předloženy vedení zařízení a stanou se podkladem pro zkvalitnění práce a 

pracovních podmínek v organizaci.     
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

1.1. Hlavní cíl

Cílem práce bude zmapovat, v jak rozdílné míře jsou ohroženy syndromem vyhoření 

pracovníci na jednotlivých pracovních pozicích v zařízení.  

1.1.1. Dílčí cíle

Dílčím cílem bude zhodnotit, zda míra ohrožení vyhořením bude přímo úměrná délce 

pracovního poměru nebo věku zaměstnance. 

2 VÝZKUMNÉ NÁSTROJE

Práce s literaturou

            Využití vlastních zkušeností

Dotazníkové šetření

Výstupy ze vzdělávacích kurzů

Řízený rozhovor
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3 TEORETICKÁ ČÁST

Když  jsem  se  připravovala  na  psaní  své  absolventské  práce  s  tématem  "syndrom 

vyhoření",  vybavila  jsem si  mnohé situace,  které jsem zažila u sebe,  svých přátel  a  

spolupracovníků během let  své  práce v  domě seniorů.  Protože  mezi  příjemce péče 

patřili a patří lidé staří, nemocní a  nemohoucí, se spoustou nejrůznějších handicapů a 

malou  schopností  s  tímto  stavem  cokoliv  efektivního  udělat,  nebývalo  k  stavům 

vyčerpanosti,  rezignace  a  vyhoření  mezi  těmi,  kdo se  snažili  pomoci,  nikdy  daleko. 

Často  se  počáteční  nadšení,  ochota  k  osobním  obětem,  časové  nasazení  či  touha 

realizovat neotřelé nápady slibující zásadní změny v životě potřebných v průběhu let 

měnily ve zklamání a frustraci z nenaplněných očekávání, stále dokola se vracejících 

problémů, nekonečného množství lidských bolestí a stejného počtu překážek a úskalí 

na cestách k jejich uzdravení. 

Během těch let služby lidem jsem si opakovaně uvědomovala a uvědomuji, jak klíčové 

je  při  práci  v  pomáhajících  profesích  správně  porozumět  nejen  potřebám  "těch 

druhých", ale také svým vlastním. Teprve s odstupem času jsem pochopila, že termín " 

milovat bližního svého" neznamená ani tak emoce, jako spíše konkrétní, realizovanou 

pomoc či službu. Je to výrok hovořící o zachování vlastní identity a péče o sebe sama, o  

vlastní  zdraví  jako  podmínky  pro  smysluplnou  a  účinnou  službu  potřebným  lidem 

kolem.

3.1.Syndrom vyhoření

Nejprve je nutné položit  si  otázku:  Co je  vlastně stav vyhoření? Je to duševní  stav, 

objevující  se  u  lidí,  kteří  pracují  s  jinými  lidmi  a  jejich  profese  je  na  mezilidské  

komunikaci  přímo  závislá.  Syndrom  vyhoření  známe  již  dlouho.  Nejčastěji  o  něm 

slyšíme jako o jistém následku dlouhodobé frustrace. Člověk je neustále, pořád dokola 

vystaven něčemu nepříjemnému a časem, kdy už to přestane být schopen snášet, tak 

zvaně  „vyhoří“.  Začne  být  apatický,  nesnášenlivý,chronicky  unavený,  háklivý  a 
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vztahovačný atd. Často slýcháme o tomto jevu v souvislosti se zaměstnáním.

Tento stav ohlašuje celá řada příznaků: člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně,  

duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce ani 

radost ze života. Některými z uvedených příznaků může začínat i řada jiných nemocí. U 

syndromu vyhoření záleží  na podmínkách, za jakých vykonáváte svoje povolání  a na 

postupných fázích vývoje syndromu.[Matoušek,2003,]

Chronicky vyčerpaní lidé nesnadno přiznávají sobě i jiným své obtíže. Zatajují úzkost, 

strach,  vnitřní  neklid,  únavu,  slabost,  nervozitu,  neschopnost  koncentrovat  se,  mají 

poruchy spánku, časté bolesti hlavy atd. Připadá jim nepatřičné, zejména pokud pracují 

v pomáhající profesi, si  stýskat na zpočátku nepodstatné příznaky. Je jim obtížné dát 

najevo, že si neví rady sami se sebou, vždyť pracují s lidmi, kteří si se sebou nevědí rady 

v  daleko  větší  míře.  V  naší  společnosti  se  objevuje  stále  více  lidí  postižených 

syndromem vyhoření, ale jejich potíže se málokdy řeší v poradnách, na klinikách a v 

ambulancích. Vyhoření by se proto mohlo stát plíživou hrozbou pro naši společnost.

3.1.1.Historický vývoj syndromu vyhoření

První zmínky o syndromu vyhoření nacházíme ji v Bibli. Křivohlavý, tak Matoušek mají 

ve  svých  publikacích  o  tomto  jevu  poměrně  obšírné  kapitoly,  který  provádí  právě 

takovou sondu do minulosti a dokládají na rozličných písemných zdrojích, že tento jev 

existuje již od nepamněti.

Faktem však je, že dokud nebyl tento jev označen a pojmenován, příliš se nezkoumal.

K expanzi zkoumání syndromu vyhoření dochází na počátku 70. let 20. století. Tehdy 

psycholog  Henrych  Freudenberger  poprvé  použil  termínu  „burnout“  k  označení 

souboru určitých, nápadně často se vyskytujících příznaků. Charakterizoval ho v pojetí, 

které  se  v  podstatě  zachovalo  do  dnes:  psychický  stav  vyčerpanosti  projevující  se 

9



především jako reakce na chronický pracovní stres [Krebza,Šolcová,1998] 

Od  té  doby  se  zjišťuje,  že  syndromem  vyhoření  trpí  poměrně  značné  procento 

populace. Proto se také dostává do popředí zájmu širší veřejnosti, začíná se o něm psát, 

odborné časopisy se hemží články o jevu, tehdy označovaném jako „burnout“. Ani v 80. 

letech  ještě  „horečka  burnout“  zcela  neutuchá.  Odborníkům  se  podařilo  poodhalit 

roušku,  která  ukrývala  pravou  podstatu  syndromu  vyhoření  a  ukázalo  se,  že  jeho 

společenský  rozměr  je  nepopiratelný.  Zcela  jistě  souvisí  se  životním  stylem, 

společenskými trendy a zejména se zaměstnáním.

3.1.2.Definice syndromu vyhoření

V  úvodu  tedy  ocituji  definici  manželů  Tošnerových,  kterou  považuji  za  nejlépe 

vystihující celou problematiku syndromu vyhoření:

Vyhoření  není  výsledkem  izolovaných  traumatických  zážitků,  nýbrž  se  objevuje  jako  

plíživé psychické vyčerpání, jako dlouhodobé působení stresujících podnětů. Důsledky se  

dostavují  postupně.  Počáteční  entuziasmus pro práci,  uspokojení  z  prvních  úspěchů,  

nadšení ze seberealizace v povolání se postupně vytrácejí. Začíná se měnit profesionální  

chování člověka, vytrácí se zájem o klienty, pacienty  či uživatele služeb, jejich stesky  

začínají být na obtíž, jsou odbývány ironickými poznámkami. Objevuje se podrážděnost,  

střídaná skleslostí, dostavuje se ztráta sebedůvěry a pocit vnitřní prázdnoty.(Tošnerovi, 

2002; 4)  

Syndrom vyhoření  lze  tedy  definovat  jako  určitý  druh  stresu,  emocionální  únavy  a 

frustrace z důsledku očekávaného pozitivního výsledku,  který se nedostaví  nebo ho 

není dosaženo.

V posledních letech se ve světové literatuře objevilo mnoho definic syndromu vyhoření,  

ale neexistuje jednotné vymezení tohoto pojmu. Většina definic se alespoň shoduje v 

některých bodech.
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3.1.3.Příčiny syndromu vyhoření

Nelze jednoznačně odpovědět na otázku, co k syndromu vyhoření vede. Ve společnosti 

se výskyt syndromu vyhoření objevuje čím dál častěji. Příčin může být  hned několik. 

Nejvíce ohrožený je člověk, který se staví k práci jako k jedinému smyslu svého života, k 

jediné náplni. Podíl na výskytu a vzniku burnout syndromu má jistě zvyšující se celkové 

životní tempo, požadavky na vyšší výkonnost, prodloužil se produktivní věk lidí a tím 

pádem je zde nutnost větší potřeby čelit těmto nárokům. Jednou z hlavních příčin je 

působení  každodenního  stresu,  který  nejčastěji  pochází  z  pracovního  prostředí. 

[Kallwass,2005] 

Syndrom  vyhoření  se  může  projevit  u  všech  zaměstnaneckých  kategorií.  Dříve  byl 

popisován jen u lidí,  kteří  vykonávají  práci  s  druhými lidmi (lékaři,  zdravotní  sestry,  

pečovatelé,  policisté  a  další).  Později  se  ukázalo,  že  jsou  ohroženi  lidé  i  v  dalších 

profesích  např.:  poštovní  úředníci,  sociální  pracovnice,  pracovníci  věznic  a  další.  Do 

ohrožené skupiny patří  také osoby,  které  jsou závislé  na  hodnocení  druhých,  např.:  

umělci,  sportovci.  Co  se  týče  pohlaví,  jsou  více  ohroženy  ženy,  které  se  snaží  být 

stoprocentní  jak na pracovišti,  tak i  v domácnosti.  Vliv pracovního prostředí  zde má 

tedy  také svoji  roli.  Pracovní  činnost,  která  byla  dříve  naplněním života,  se  mění  a 

provázejí ji pocity zklamání.

Nejrizikovějšími  pracovišti  jsou  ta,  kde  „výdej“  převažuje  „příjem“,  kde  zaměstnanci 

pracují  s  vysokým emočním a  osobním nasazením.  Pracovní  výkon je  nedostatečně 

oceněn,  je  zde málo  uznání  a  pochvaly.  Lidé pracující  s  druhými lidmi jsou naučeni 

vyhledávat  a  uspokojovat  potřeby  svých  klientů.  Na  hledání  a  uspokojování  svých 

vlastních  potřeb  nemají  čas,  anebo  neví  jakým  způsobem  mají  těchto  potřeb 

dosáhnout.

Příčiny vzniku je třeba hledat i  v osobnostním charakteru. Více jsou ohroženy osoby 

nadměrně zodpovědné, úzkostlivé, s rysy k perfekcionismu, velmi ambiciózní osoby a 

workholici. Dále jedinci, kteří jsou méně odolní vůči stresu, mají nízké sebevědomí a 

jsou emočně labilní, nebo depresivně laděni.  
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3.1.3.1 Životní události

Do jisté míry vznik syndromu vyhoření ovlivňují životní události, které člověka potkávají. 

Ať jsou to události malé či velké, mohou zásadně ovlivnit život,  např.:  vážná nemoc 

nebo úmrtí blízké osoby, rozpad rodiny, ztráta zaměstnání. Je to ale i sňatek, narození 

dítěte, nebo dědictví po bohatém příbuzném, co může zásadně ovlivnit váš život. Jsou 

to prostě události, které určitou měrou ovlivňují nebo ovlivnili život člověka. Nezáleží na 

vnějším  posouzení  dané  události,  ale  na  osobním  hodnocení  a  prožívání  životní 

události. Míra ovlivnění platí stejně i pro ty malé a zdánlivě malicherné události, jako 

např.  ztráta  oblíbeného  předmětu,  opakovaně  nevydařený  víkend,  hádka  s  blízkým 

 člověkem, který  vás  ranil  v citlivém místě.  Z hlediska  profese to můžou být  drobná 

nedorozumění  na  pracovišti  nebo  neobjektivní  kritika  nadřízeného,  nepodařený 

pracovní úkol, nebo příliš mnoho rozpracovaných úkolů, ale i příliš málo práce. Ráda 

bych zde vyjmenovala alespoň některé z příčin, které se v souvislosti s touto poruchou 

uvádějí, jsou  nejčastěji tyto příčiny:

• konflikty  rolí  –  každý  člověk  v  životě  zastává  nějakou roli,  je  to  role  dítěte, 

rodiče,  manžela  nebo  manželky,  spolupracovníka,  zaměstnance  nebo 

zaměstnavatele a  pod.  V každé z  uvedených rolí  se člověk může dostat  do 

vzájemného  konfliktu.  Jako  příklad  uvádím  rozpor  v  rolích  zaměstnance  a 

rodiče. Jako zaměstnanec na úřadě musím učinit rozhodnutí, o odejmutí dávky, 

které je dle legislativy správné, ale dle role rodiče se my příčí.

•  přílišná očekávání -  na každého člověka  jsou  v životě kladena nejrůznější 

očekávání nebo naopak  člověk očekává příliš   od života, od zaměstnání,  od 

rodiny a pod. Ne vždy se však tyto očekávání vyplní.

•  nejasnosti  v  hierarchických  strukturách  -   zde  jsou  míněny struktury  jak  v 

zaměstnání tak v soukromém životě i jinde. Při nejasnostech může docházet u 

člověka k deprivacím a frustracím

• nedostatečná podpora ze strany nadřízených – každý zaměstnanec by měl cítit 

ze  strany  nadřízeného podporu  a  porozumění  ,  které  mu dodají  potřebnou 
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jistotu  a pocit naplnění z dobře vykonané práce Měl by vědět , kam se obrátit o 

radu a pomoc při střetu zájmů a možných krizových situacích

• vztahové konflikty  – mohou vznikat  jak  v soukromém tak  pracovním životě. 

Každý člověk prožívá tyto vztahové konflikty po celou dobu svého života a také 

každý člověk na tyto jevy reaguje a řeší jinak.

• nadměrné  množství  práce  v  příliš  stěsnaném  časovém  rozvrhu  –  dnešní 

uspěchaná doba přináší i tento fenomén. Člověk je zavalen prací, která se musí 

stihnout v termínu, je to však i práce v domácnosti, kde žena, ve snaze uspět 

jak v zaměstnání tak v rodině, na sebe nakládá neúměrné množství práce a 

odpovědnosti za její splnění. Při selhání pak může dojít ke krizi.

• příliš vysoká nebo rostoucí odpovědnost – vysoká míra odpovědnosti je další 

svazující fenomén doby.

•  mobbing na pracovišti atd.

Tento heslovitý seznam by mohl být dlouhý. Důležitá je však ta okolnost, že ne každá 

taková vnější zátěž musí vést k syndromu vyhoření. Ten se objevuje až tehdy, když se 

tyto zátěže dotýkají vytýčených mezí, ať fyzických, duševních či schopností a možností  

jednotlivce.

3.1.4.Fáze syndromu vyhoření

Burnout syndrom není  neměnný stav, jedná se o neustále se vyvíjející  se proces.  V 

literatuře se nejčastěji  uvádí a popisuje pět fází  vzniku syndromu vyhoření,  které se 

pokusím definovat:

1.fáze - nadšení – projevuje se nadšením, kdy do své profese člověk vkládá velké ideály. 

Denně přemýšlí, jakými způsoby zlepšit a zpestřit klientům poskytovanou službu.Hlídá 

si  nové trendy a dobrovolně zůstává přesčas  .Je  naplněn falešným pocitem,  že  dny 

strávené v práci jsou dokonalé a plně uspokojují a naplňují jeho ideály.

2.fáze – stagnace -  vytyčené ideály se nedaří  realizovat,   člověk narazí  na realitu a 
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dostavuje se zjištění, že vše je mnohem složitější než se zdálo.Začíná se vytrácet efekt z 

vynaložené práce,lidé nejsou vděční za nabízenou a poskytovanou pomoc.Vzrůstá pocit 

neuspokojení a marnosti z vykonávaného povolání.

3.fáze  –  frustrace  -  člověk  začíná  být  frustrovaný,  pracovní  nasazení  klesá,  pocity 

neuspokojenosti vzrůstají. Aktivity směrem ke klientům se pro něho  stávají zbytečné a 

nedoceněné. Také se ztrácí nechuť učit se cokoliv nového.Typickým příkladem je neděle 

večer,  kdy  představa  pondělního nástupu do zaměstnání  začne vyvolávat  u  člověka 

svíravý pocit v žaludku.

4.fáze – apatie - v  této fázi  frustrace přechází  v  apatii,  člověku začíná být pracovní 

prostředí  a  kolektiv  na  obtíž,omezuje  se  pouze  na  nejnutnější  činnost  bez  známky 

osobního nasazení. Převažuje materiální stránka, projevuje se dehumanizovaná 

percepce okolí, která slouží jako ochranný mechanizmus před dalším vyčerpáním[Kupka 

2008].

5.fáze  - vyhoření – v této fázi dochází k úplnému vyčerpání  a ztrátě pocitu smysluplně 

vykonané  práce.Mohou se  dostavovat   i  zdravotní  potíže.  Často  dochází  ke  

konfliktům   v zaměstnání, ale i v rodině. Člověk ztrácí svou empatii. V tomto 

období se u vnímavých jedinců mohou rozvinout počáteční prvky závislosti.

3.1.5.Projevy syndromu vyhoření

Syndrom  vyhoření  nevzniká  jen  z  prosté  přemíry  práce.  Rozvoj  burnout  syndromu 

riskujeme například když: shledáváme těžké říci „ne“ k dalším a dalším úkolům nebo 

odpovědnostem, jsme pod stálým tlakem náročných úkolů po delší dobu, naše vysoké 

nároky nám ztěžují  podělit  se  o práci  s  kolegy či  podřízenými,  když  jsme se  snažili  

dosáhnout příliš mnoho cílů po dlouhou dobu a když dáváme příliš velkou emocionální 

podporu po dlouhou dobu.

Jak se tedy nejčastěji vyhoření projevuje? Je to především změna v chování pracovníka 

ke klientům, ale i ke svým spolupracovníkům a kolegům. K takovým typickým projevům 

syndromu vyhoření  patří  neangažovaný vztah ke klientům, snaha vyhýbat se delším 
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kontaktům s nimi. Lpění na zavedených postupech, ztráta citlivosti pro potřeby klientů. 

Tvořivý  přístup  k  práci  je  nedostatečný,  v  úvahách  o  účinnosti  služby,  případně  o 

budoucnosti klientů převládá skepse. Vše co souvisí s profesí, se stává nesnesitelné, 

pracovní  nasazení  se  omezí  na  nejnutnější  úkoly.  Dochází  k  omezení  komunikace  s 

kolegy,  někdy  dochází  až  ke  sporům.  Všechny aktivity  jsou  zaměřeny především na 

mimopracovní činnost.

Zátěžové situace se postupně přenášejí  i  do rodinného prostředí.  Rodinní příslušníci  

poznávají, že něco není v pořádku, že se partner či partnerka mění, je podrážděný, hádá 

se, vybuchuje – houstne domácí atmosféra. Stres z povolání se přelévá do domácího 

stresu  a  naopak.  Na druhé straně  může vyrovnané  a  harmonické  domácí  prostředí 

značně zmírnit intenzitu profesionální zátěže.[Matoušek,2003].

Negativní změny se projevují i po stránce fyzické( somatické). Je to především rychlá 

unavenost, poruchy spánku, problémy s krevním tlakem, bolesti u srdce, dýchací obtíže 

nebo  častá  bolest  hlavy  a  svalů.  Samozřejmě,  že  většina  zde  uváděných  příznaků 

nemusí vždy znamenat, že jde o syndrom vyhoření. Podobné příznaky na sobě můžeme 

pociťovat například ještě řadu dní po prodělané chřipce, ale po jejich odeznění se opět 

cítíme v pohodě a bez obtíží.

Proces  vývoje  syndromu  vyhoření  může  mít  povahu  postupného  narůstání  právě 

uvedených  příznaků,  které  v  nejhorším  případě  končí  opuštěním  stresujícího 

zaměstnání.  Někdy  se  syndrom vyhoření  může  projevit  v  cyklických  vlnách,  během 

nichž pracovník nachází řešení svých těžkostí a posléze se zase propadá do pasivity a  

netečnosti .

Obecně tedy platí, že v pomáhajících profesích je obtížné najít  žádoucí výsledek práce 

a  optimální  míru  úspěšnosti  pracovníka.  Každé  hodnocení  je  zatíženo subjektivními 

pocity  hodnotitele.  Pomáhající  profese  sebou  nesou  pracovníkovu  odpovědnost  za 

klienty,  a přitom mu neposkytují  možnost mít plně pod kontrolou jejich chování. Je 

nutné,  aby  každý  pracovník,  pracující  v  pomáhající  profesi  našel  optimální  stupeň 

osobní  angažovanosti  při  práci  s  klientem.Na druhé straně bez osobního přístupu a 

asertivity  je  kvalitní  sociální  práce  nepředstavitelná.  Zde  tedy  narážíme na  styčnou 
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plochu celého problému. Ne každý pracovník je schopen tuto tenkou hranici udržet a 

nesklouznout k vyhoření. Riziko syndromu vyhoření je vyšší u některých profesí. Jedná 

se především o tyto:

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

gynekologie, rizikové obory pediatrie )

• zdravotní sestry a další zdravotní pracovníci(ošetřovatelé,laboranti)

• psychologové a psychoterapeuti

• sociální pracovníci

• učitelé na všech stupních škol

• policisté, především v přímém výkonu služby

• pracovníci pošt pracujících u přepážek a doručovatelé

• dispečeři, řidiči letového provozu, telefonistky

• právníci, především advokáti

• pracovníci věznic – dozorci a další zaměstnanci

• profesionální funkcionáři- politici, ale i manažéři

• duchovní a řádové sestry

• nezaměstnanecká kategorie u osob v kontaktu s druhými lidmi. Které jsou na 

jejich hodnocení a mohou tak být vystaveni účinkům chronického stresu- umělci

• špičkoví sportovci [Krebza, Šolcová,1998]

3.1.5.1. Syndrom vyhoření u pečujících v rodinném prostředí

Zde bych se chtěla poněkud odklonit od teorie, že syndromem vyhoření mohou trpět 

pouze zaměstnaní lidé(tedy pracující), pak nesmím zapomenout a připustí, že syndrom 
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vyhoření  se  často  týká  i  lidí  a  vztahů  v  osobním  životě  a  rodinách.  Jakékoliv  

vyčerpávající  nadstandardní a dlouhodobě trvající  situace v rodině, mohou vést až k 

syndromu vyhoření. Třeba péče o postižené dítě, častá nemoc, problémy s chováním, 

drogová závislost apod. Je velmi pravděpodobné, že syndrom vyhoření může ohrožovat 

maminku na  mateřské dovolené například s dvojčaty. Pokud je zde absence nebo malá 

podpora rodiny a okolí,  nemá žádný osobní čas, práce je stereotypní a ještě k tomu 

disponuje malou vrozenou kapacitou na zvládání stresu atd.

Mohou také nastat extrémní situace, kdy člověk bez příslušného odborného vzdělání, je 

postaven  před  situaci,  kdy  musí  pečovat  doma o  staré,  nemohoucí,  dlouhodobě či 

nevyléčitelně nemocné rodinné příslušníky.  Často to kombiuje ještě s  péčí  o  zbylou 

rodinu a dochází třeba ještě částečně do práce. Nemocný pak navíc buď není schopen 

komunikovat nebo je sám ze své nemoci zlý a podrážděný. Tak to je silná zátěž i pro 

odolného jedince. 

3.1.6.Jak předcházet syndromu vyhoření

Je-li  člověk v dobré psychické pohodě, může ve svém povolání podávat dobrý výkon. K 

tomu je mimo jiné také potřeba, aby měl dostatek síly a energie k výkonům, který ho v 

zaměstnání čekají. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí splnit celou řadu podmínek. Jednou 

ze zásadních je, obecně řečeno, hořet a nevyhořet. Pro názornost bych použila obraz 

ohníčku. Ten plápolá, hřeje a hoří. Hoří však jen tehdy, pokud má dostatek suchého,  

pěkného  dřeva.  Dostává-li  nekvalitní,  mokré  dřevo,  jen  doutná  a  skomírá.  Když  se 

zásoba  dřeva  vyčerpá,  oheň  zhasne.  Tato  metafora  upozorňuje  na  jedno  důležité 

pravidlo: je zapotřebí dostatečné množství psychické síly potřebné k dobrému výkonu 

povolání člověka. Je-li síla k dispozici, práce se daří, když chybí, nastupuje místo energie 

únava, misto síly vyčerpanost a místo radosti lhostejnost a letargie.[Křivohlavý,2005] 

3.1.6.1 Preventivní opatření v životě

Důležité  a  výhodné  je  mít  nějakého  koníčka,  který  jde  realizovat  po  práci  nebo  o 

17



víkendu. Prostě vyjet na chalupu, sportovat, dělat cokoliv, kde člověk nabere nové síly a 

přijde na jiné myšlenky. Důležité pravidlo je – nenosit si práci domů- vědět, kdy na ní 

přestat myslet a také neotvírat přes víkend počítač a nebrat pracovní telefony. Nejlepší 

je  o  dovolené  odjet  tam,  kde  prostě  není  signál.  Je  těžké  se  tyto  kroky  naučit  a 

dodržovat je. Jistě každý z nás prožit období(i já), kdy bylo těžké zapomenout na to , co  

se děje v práci. Bylo těžké zapomenout na klienty a jejich problémy. Často jsem měla 

potřebu se k jejich příběhům vracet  a řešit je i  doma. Ale to nejde, proč mají  být  

rodinní příslušníci vystaveny a zataženy do problémů cizích lidí. Je proto nutné, dodržet 

zásadu, že se zamknutím dveří od kanceláře,  uzavíráme v ní i  pracovní záležitosti.

Pokud se do stavu vyhoření (burnout) dostaneme, je možné proti němu bojovat. Lepší a 

možné mu je předcházet. Jedním z hlavních faktorů, který pomáhá předcházet stavu 

vyhoření, je žít smysluplným životem. Vyžaduje to v prvé řadě mít v životě pořádek v 

žebříčku hodnot, vědět co je nejdůležitější, co méně a až po to, co je nedůležité a je 

možné  to  oželet.  Nejde  jenom o  to,  vytýčit  si  v  životě  nějaký  cíl,  ale  mít  cíl  zcela 

konkrétně nadějný,  hmotný a reálný. Prostě dosažitelný, který evalvuje naše přání a 

tužby na reálnou hodnotu,  která nás  uspokojí.  V  tomto definování  vlastního cíle  je 

dobré brát ohledy nejen na vlastní potřeby, zájmy a osobní spokojenost, ale snažit se v 

určité rovnováze vidět, chápat a uspokojovat potřeby a zájmy i druhých lidí, zvláště pak 

těch, s nimiž žijeme v osobním kontaktu.Je to především rodina: sem patří na prvém 

místě manžel či životní druh či družka, dále pak děti, ať vlastní či nevlastí, adoptované,  

osvojené či v opatrování a rodiče. Je také důležité vymezit si okruh ,kamarádů, přátel a 

známých, kteří jsou pro nás důležití a kteří méně.

Druhým momentem v prevenci vyhoření je trvalý zájem o rovnováhu mezi tím, co nás 

zatěžuje  (jsou  to  nejrůznější  stresory)  a  tím co nám dodává zdraví  a  sílu  a  trvalou 

radost( salutory). O stresy a stresory se starat nemusíme, ty  nám přináší život sám. 

Jsou to nejrůznější  zatěžující situace, události a zásahy. O to co nám však sílu a trvalou 

radost ze života dodává, je třeba usilovat a pečovat. Tyto události nepřichází tak zcela 

samozřejmě.V souboru momentů, které nám pomáhají neupadnout do stavu vyhoření 

je i řada osobních charakteristik. [Křivohlavý, 1994].
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3.1.6.2.Pomoc rodiny a okolí

Je dobré naučit se nějakým přiměřeným způsobem problémy ventilovat a mít někoho, 

kdo poslouchá a má pochopení. Fungující rodina dává zpětnou vazbu a upozorní na 

nezvyklé  chování,  podrážděnost  a  zbytečné  konflikty,  které  postižený  syndromem 

vyvolává. Nejdůležitější pro člověka je vůbec připustit si, že to co se sním děje, není  

normální  a  začít  s  tím  něco  dělat.  Požádat  okolí  o  pomoc  a  shovívavost,  o  svém 

stanovisku k  nim a potřebě se s  nimi  vypořádat.  Naučit  se  nacházet  i  na negativní 

věcech něco pozitivního.Věci jsou často relativní a závislé na momentálním rozpoložení  

člověka. To co dnes vypadá negativně, se zítra  nebo za nějaký čas může proměnit v  

pozitivní. Základem je však vždy reálný pohled na vlastní schopnosti, možnosti, životní 

potřeby a porovnání je stím, co nabízí okolí. Pokud jdou podmínky okolí změnit, tak je 

dobré se o to pokusit. Najít nějaký kompromis, ve kterém nelze jednoduše těžit, ale ani 

ustupovat.

Stanovení plánu je vždy individuální, záleží na profesi, na stádiu syndromu vyhoření a 

pod. Pokud je zachycen ve fázi, které  se říká doutnání, tak je pomoc jednodušší, než 

když je již člověk totálně vyhořelý a pak někdy nezbývá jiná možnost, než z profese 

odejít. Jindy stačí vyměnit pracoviště i ve stejné profesi, kdy se tím může změnit jen 

charakter práce. Při těžkém syndromu je lépe odejít úplně.

3.1.7.Syndrom vyhoření a odborná pomoc

V poslední době se o syndromu vyhoření hodně píše a mluví, takže je více v povědomí 

lidí. Myslím si, že dlouhodobý trend naší uspěchané doby tomu jen napomáhá. Opět 

připomínám pomáhající profese, kde je nepoměr u práce málo placené, ale vyžadující 

obrovské  investice  nejenom  rutinní,  ale  i  emočního  nasazení,  trpělivosti,  ochoty 

naslouchat a vůbec se zabývat problémy ostatních lidí. Také práce záchranářů, hasičů 

nebo v obchodní sféře, kde vládne nesmyslný trend zvyšování výkonů. Toto vše bohužel 

vede ke zvyšujícímu se počtu osob se syndromem vyhoření.

V počáteční  fázi  syndromu vyhoření  je  možné podniknout  celou řadu preventivních 
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opatření, o kterých se již zmiňuji v předešlých statích. Pro úplnost je stručně zopakuji. 

Je  to  především  důkladný  rozbor  situace,  rozvržení  sil,  nároků  vůči  sobě,  iluzí  o 

vzájemných vztazích a  také  o  svém zaměstnání.  Další  fáze  je  zahájení  péče o  sebe 

samotné, jako je například pěstování nejrůznějších koníčků, obnovení nebo navázání 

mezilidských  společenských  styků.  Také  je  dobré  upravit  životosprávu,  zajistit  si 

dostatek spánku, mít vhodnou tělesnou aktivitu a rozmazlit se nějakou tou pozorností v 

podobě návštěvy kina, divadla či hudebního koncertu.

Kdo si nevšímá počátečních varovných signálů, dostává se do dalších fází, které musí 

nevyhnutelně  následovat.  V  této  etapě  se  proto  začne  projevovat  snížená 

angažovanost, ztráta zájmu, někdy i deprese a agresivní reakce na své okolí. Časté je i 

oploštění na emocionální a sociální úrovni. U citlivých jedinců se začnou projevovat i 

psychosomatické reakce a to zejména v oblasti srdce, krevního oběhu a trávicí soustavy. 

Nejsou vyjímkou ani myšlenky na sebevraždu.

Lidé, u kterých se syndrom vyhoření rozvinul již naplno, je nutné přikročit k vyhledání 

odborné pomoci. Jsou to především odborně vyškolení psychoanalytici, terapeuti a v 

některých  případech  i  psychiatři.  Mezi  nejúspěšnější  metody  bezesporu  patří  tzv. 

kognitivně- behaviorální terapie, která se zabývá chováním, komunikací a vztahy lidí. 

Někdy může pomoci i podpůrná farmakoterapie.

Do této fáze to však nemusí dojít. Je proto důležité mít dostatečné znalosti, nezbytnou 

dávku upřímnosti a sebekritiky vůči sobě, najít tu vůli ke změně a hlavně ochotu využít  

všechny nabízené terapeutické možnosti.

3.1.7.1.Supervize a její využití v organizaci

Co je vlastně supervize, kde se vzala a k čemu slouží? Toto jsou otázky, na které je třeba 

nejprve odpovědět. Supervizí rozumíme systematickou reflexi profesního jednání. Jejím 

nejčastějším  tématem  jsou  otázky,  problematické  oblasti  a  konflikty  se  kterými  se 

supervidovaný ve své práci s klienty setkává a které vlastními silami jen obtížně řeší. 

Dalším předmětem supervize dále mohou být například tématické oblasti interakcí v 

pracovním kolektivu, instituční nebo rámcové organizační podmínky.
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I když se mnoho autorů zabývalo tématem supervizí, neexistuje dosud žádná všeobecně 

uznávaná definice supervize nebo jednoznačný soubor metod. Pro názornost bych zde 

chtěla prezentovat několik nejznámějších definic různých autorů čí svazů:

• Supervize je celoživotní forma učení, zaměřená na rozvoj profesních 

dovedností a kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na 

aktivaci  jejich  potenciálu  v  bezpečném  a  tvořivém  prostředí.

[Matoušek,O.2003,s.349]

• Evropská  asociace  supervize  definuje  supervizi  jako  poradenský 

koncept  s  jehož  pomocí  jednotlivci,  týmy,  skupiny  a  organizace 

reflektují a optimalizují vlastní profesní jednání a struktury. S pomocí 

supervizora jsou tak řečeny profesní  problémy. V popředí zde stojí 

emocionální  vývoj,  porozumění  organizačním strukturám, kreativní 

myšlení a vývoj nových perspektiv v profesním jednání.

• [Hawkins, P.2004]

Supervize  se  tedy  zakládá  na  znalostech  a  teoriích  ze  sociologie,  sociální  práce, 

psychologie a managmentu. Slovo supervize je složeno ze dvou slov z latiny – "super",  

tj.nad,  nej (nebo také nadměrnost ,  přehnanost)  a "vision",  tj.  vidina,  zjevení  nebo 

pohled.  Podle tohoto znamená tedy supervize:  přehled, náhled a kontrolu.[Bajer,  P. 

2007]. 

•

První  známá reflexe profesních činností  byla  ve středověku kontrola kvality  v  rámci 

cechu. Ty regulovaly nejen trh, ale staraly se také o kritéria kvality a ceny. V průběhu 

17.století, především v době osvícenství se rozvíjejí nové instituty pro lékaře a soudce a 

s nimi i rozvoj profesní sebekontroly. Rozvoj supervize v oblasti sociální práce se datuje 

od  19.  století.  Byl  to  právě  vikář  Samuel  A.  Barnett,  který  se  studenty  a  mladými 

akademiky zakládají  v Londýně dům zvaný Toynbee Hall.  Metodou jejich práce bylo 

poradenství  a cílem pak podpora soběstačnosti. Barnett probíral se spolupracovníky 

individuálně vedení  jejich případů,  které  vedlo k  vyjasnění  a  podpoře.  Ve 20.  -  40. 

letech  20.století  se  zaměření  posouvá  na  klienta.  Začíná  se  prosazovat  i  forma 
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skupinové  supervize.  V  50.  -  70.  letech  v  souvislosti  s  rozvojem  sociální  práce  je  

supervize pojímána jako a složena ze tří  funkcí: řízení, výuka a podpora. Rozvíjí  se i  

metodika praxí. Hlavním úkolem je začlenění velkého množství poznatků do praxe a 

podpora dobré praxe. V posledních desetiletích aspekt kontroly ustupuje do pozadí a 

do centra zájmu se dostává vztah mezi  supervizorem a supervidovaným.Současným 

tématem v oblasti supervize jsou otázky profesionalizace supervize: jako je  oprávnění 

a kvalita supervizora.

Cílem supervize je tedy supervidovanému pomoci vzdělávat se, nabídnout podporu, 

zabránit  předčasnému  vyhoření,  posilovat  jeho  nezávislost  získáváním  nových 

dovedností  a  zvažovat   jeho  sebevědomí.  Přispět  k  naplnění  základních  etických 

pravidel  své  profese.  Plnit  očekávání  své  organizace  a  odevzdat  kvalitní  práci.

[Havrdová, Z.1999].

3.2.Charakteristika práce zaměstnanců domu seniorů

V domě seniorů se prolínají  nejrůznější  profese,  jak jsem již  uvedla na začátku své 

práce.  Nyní  bych  chtěla  práci  jednotlivých úseků představit  podrobněji,  nastínit  její 

náročnost jak fyzickou tak psychickou a ozřejmit některé aspekty tohoto povolání.

3.2.1.Práce sociální pracovnice v domě seniorů

Začnu  představením  práce  sociální  pracovnice,  což  je  funkce,  kterou  v  zařízení 

vykonávám. Sociální pracovnice má na starosti:

·     Zajišťuje příjem nových klientů včetně seznamovacího pohovoru, přijímacího protokolu a 

následné smlouvy o službách a jejich uhrazení

.    Řešení sociálně právních problémů klientů

·     Zajišťování informací a odborných podkladů pro poskytnutí kvalitních sociálních služeb 

včetně jejich zpracování

·     Zabezpečování základní sociální agendy včetně zajišťování standardní dokumentace

22



·     Vede pokladní knihu vkladních knížek a depozit 

·     Zajišťuje a zpracovává podklady pro výpočet a výplatu důchodů a odpočet vratek za 

neodebrané služby

·     Je koordinátorkou klíčových pracovníků, průvodcem kvality služby a spolupracuje na 

individuálním plánování služby s klienty

·     Zajišťuje  přeložení nebo propuštění klienta ze zařízení

·     Jedná s rodinou při úmrtí klienta, předkládá vyúčtování úhrady včetně konzultace dalšího 

postupu 

·     Vede evidenci žádostí v pořadníku čekatelů na umístění do zařízení, zajišťuje jejich 

aktualizaci a místní šetření k aktualizacím žádostí

·     Účastní se jednání s rodinou , úřady, společenskými organizacemi, soudy apod. při kterých 

hájí práva a oprávněné zájmy umístěných klientů

·     Má hmotnou a morální zodpovědnost za svěřené prostředky klientů

·     Odpovídá za ochranu osobních údajů a dat klientů

·     Zajišťuje a organizuje zájmovou a kulturní činnost klientů

·     Spolupracuje s ostatními úseky organizace

·     Dodržuje předpisy BOZP a PO  

 Pro  názornost  uvedu  některé  pracovní  postupy,  které  se  v  domě  seniorů  v  rámci 

standardů kvality užívají a do kterých jsou zapojeni i ostatní zaměstnanci v domově.

Jednání se zájemcem o službu

Zde bych chtěla popsat princip, jak se postupuje, když má senior zájem stát se  klientem 

domu  seniorů.  Ve  většině  případů  k nám  přichází  sám  zájemce  o  službu,  někdy  v 

doprovodu rodiny. V tomto případě je postup tento:

a)   Jednání  se  zájemcem  o  službu  vede  pověřený  pracovník  DS  –  tj.sociální   

pracovnice.  Tohoto  jednání  se  účastní  ještě  vedoucí  zdravotního  úsek  nebo 

ředitelka domova. Ze strany zájemce o službu jedná sám zájemce, nebo je dle 

jeho přání přítomen rodinný příslušník nebo osoba blízká zájemci. 

b)  Samotné  jednání  probíhá  v kanceláři  sociální  pracovnice,  která  celé jednání 
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vede.  Nejprve  zájemce  ústně  seznámí  se  všemi  službami,  které  zařízení 

poskytuje.  Předloží  informační  materiály,  představí  doplňkové  programy 

(  ergoterapie,  rehabilitace,  muzikoterapie,  činnost dobrovolníků  ).  Vedoucí 

zdravotního  úseku  doplní  informace  o  zdravotním  provozu  a  možnostech 

v ošetřovatelském procesu.

      Je předložen podrobný rozpis plateb a celková cena za pobyt v zařízení, dále jsou 

      nabídnuty placené fixní služby a jejich ceník.

c)   Sociální pracovnice v rozhovoru se zájemcem o službu zjišťuje, jaké jsou potřeby 

a zájmy klienta, co od organizace očekává a jaké jsou jeho osobní cíle.

      Pomůže s vyplněním jednoduchého dotazníku se základními údaji o zájemci      

     ( Záznam z návštěvy zájemce).

d)   Nemůže- li zájemce o službu  komunikovat nebo má potíže s komunikací, ( jak 

z důvodu  onemocnění  nebo  jiného)  snaží  se  sociální  pracovnice  společně 

s vedoucí zdravotního úseku nebo osobou blízkou, správně vyhodnotit verbální 

a neverbální projevy nebo písemný projev zájemce o poskytované služby. Jeho 

představy, cíle a naplnění služby, kterou od organizace očekává. Je důležité, aby 

své představy a zájmy určil zájemce, nikoli zařízení.

e)   Má-li zájemce zájem, je mu dána žádost  a vysvětleny všechny náležitosti, které 

se k žádosti dokládají  (vyjádření obvodního lékaře,  přiznaný PnP). Vyplněnou 

žádost se všemi přílohami pak přinese nebo zašle,  zpět do domova. Sociální 

pracovnice společně s vedoucí zdravotního úseku žádost bodově ohodnotí( dle 

vyjádření lékaře a sociálního šetření)  zařadí do seznamu žadatelů o službu a 

zašle budoucímu zájemci o službu: Vyjádření o zařazení do seznamu žadatelů. 

               Je-li žádost zaslána poštou :

 Pokud zájemce o službu zašle vyplněnou žádost poštou se všemi přílohami, je postup 
následující:

Je-li  zájemce  umístěn  v některém  léčebném  zařízení(  nemocnice,  LDN,PL) 

kontaktuje sociální pracovnice dané zařízení, ve většině případů je to sociální sestra,  
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se  kterou  si  domluví  návštěvu  (  sociální  šetření)  u  zájemce  o  službu.  Samotné 

sociální  šetření  poté provede sociální  pracovnice společně s vedoucí  zdravotního 

úseku  nebo  ředitelkou  zařízení.  Je-li  zájemců  o  službu  v daném  zařízení  více, 

provede se sociální šetření u více zájemců najednou.  Dále se postupuje stejně, jak 

je uvedeno v odstavci a) – e) pouze v jiném prostředí, ale se stejnými informacemi. 

Bydlí - li zájemce v soukromí, v domě s pečovatelskou službou nebo v penzionu pro 

seniory,  je  kontaktován  sociální  pracovnicí  a  požádán  o  možnost  provedení 

sociálního šetření přímo u něho doma. Je také požádán, je-li to možné byl přítomen 

někdo z rodiny nebo osoba blízká.

Dále se postupuje stejně, jak je  uvedeno v odstavci a) – e) pouze v jiném prostředí, 

ale se stejnými informacemi. 

                                           

f)    Pokud  zájemce  o  službu  požádá  o  přizvání  odborného  lékaře,  nebo  je-li 

organizace (zastoupena ředitelkou nebo sociální pracovnicí ) po místním šetření 

nerozhodná,  přizve  k jednání  o  službu  odborného  lékaře  např.:psychologa, 

logopeda, revizního lékaře a pod. Odborné vyjádření je při jednání akceptováno.

 

Pokud dojde při  sociálním šetření  ke  zjištění  důvodu nepotřebnosti  celodenní péče, 

sociální pracovnice žádost přijme, ale v následném dopise oznámí odmítnutí uzavření 

žádost,  které  odůvodní.  Následně pak  zájemci  poradí  další  poskytovatele  sociálních 

služeb v místě bydliště nebo navrhne jiné řešení  situace. Například :  Centrum denní 

péče, Pečovatelská služba, Domovinka, Domovy se zvláštním režimem, Dům Péče, Hem 

Care a pod. Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít žádost o poskytnutí 

služby z důvodu výše uvedených,  vydá o tom zájemci  o  službu,  písemné oznámení 

s uvedením důvodu odmítnutí. 

Odmítnuté žádosti jsou evidovány pracovnicí sociálního oddělení a uložené v zamčené 

skříni v kanceláři sociálního oddělení. 

Přijetí klienta do domu seniorů

Přijetí seniora do zařízení sociální péče patří k nejvýznamnějším životním rozhodnutím. 
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Proto  je  nezbytné  aby  se  na  tuto  situaci  připravil  jak  žadatel  tak  i  jeho  rodinní 

příslušníci. Může sebou přinést mnoho rizik, které je nutno předem se všemi projednat 

a upozornit i na možné negace. Může to být špatná adaptace na prostředí, neschopnost 

se začlenit, psychická labilita vedoucí až k předčasnému úmrtí seniora. Proto je nutné 

vše dopředu projednat .

Zájemce  o  službu  je  před  uzavřením  smlouvy  seznámen  se  všemi  podmínkami 

poskytování  služby.  Pracovník  zařízení(  nejčastěji  sociální  pracovnice  DS)  zjišťuje,  co 

zájemce  od  služby  očekává  a  společně  pak  formulují,  jakým  způsobem  bude 

poskytovaná služba dohodnuté cíle naplňovat.

 

Průběh jednání před přijetím klienta

 Zájemce o službu je vyzván sociální pracovnicí k návštěvě zařízení a dojednání

podmínek.  Výzva  je  provedena  písemně  a  telefonicky  upřesněna.  Jednání  vede 

soc.pracovnice, přizvána je vedoucí zdravotního provozu a ředitelka domova. Zájemce 

o službu má možnost si přivést na jednání rodinného příslušníka nebo osobu blízkou 

dle svého uvážení.

Soc.pracovnice  nejprve  uživatele  ústně  seznámí  s  chodem  organizace,  se  všemi 

dostupnými službami v organizaci a nabídne aktivizačně-terapeutické programy.

Dále  pak  předloží  rozpis  ceny  za  ubytování,  stravování  a  ceník  placených  služeb 

organizaci.

 

Ve druhé části jednání

Následuje  prohlídka celého domova,  včetně možností  volnočasových aktivit,  dílen a 

prostor určených pro společné užívání  a  ostatními  klienty.  Dále je  zájemci  o  službu 

předveden pokoj, který mu zařízení nabízí k ubytování a   k užívání. Pokud je zájemce 

s nabízenými  službami  a  ubytováním  spokojen  a  souhlasí  s podmínkami  přijetí, 

přistoupí sociální pracovnice k sepsání„ Smlouvy o poskytování sociální služby“ včetně 

úhradového dodatku, mezi zájemcem  a zařízením.

Ta je poté dána klientovi domů k řádnému pročtení. Je dohodnut termín nástupu do  
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 zařízení a v tento den dojde také k podpisu smlouvy.

Sociální  pracovnice  zjišťuje,  jaké potřeby uživatel  má,  jeho představy o poskytování 

služeb, rozsahu  a četnosti poskytování. Dále zjišťuje, co si uživatel ještě zvládne sám a 

v jakém rozsahu.  Také jeho schopnosti,  koníčky  a  zájmy.  Soc.pracovnice  také předá 

seznam věcí,  potřebných dokladů a formalit,  které  je  nutné zařídit  a  obstarat  před 

dnem přijetí  do zařízení.( viz www.ddmb.cz).

Den nástupu nového klienta, je dobrou ukázkou vzájemné provázanosti jednotlivých 

profesí a úseků v zařízení. Vedení domova dbá na to, aby se při nástupu co nejvíce 

eliminovaly negativní pocity  a vjemy klienta. Proto je nástup rozdělen na několik fází.

přijetí klienta sestrou

 Při  přijetí  klienta  do  DS  jej  službu  konající  sestra,  společně  s pečovatelkou 

doprovodí do pokoje. Převezme od něho všechny léky, které užívá, změří tlak, 

puls, váhu. Dále viz Adaptační proces.

 přijetí klienta pečovatelkou 

Pečovatelka od klienta převezme jeho prádlo k označení – pokud není označené 

z domova.  Pokud je klient chodící, provede jej po zařízení, ukáže jídelnu a  

příslušenství pokoje. Vybalí nebo pomůže společně s rodinou vybalit ošacení a  

osobní věci.

přijetí sociální pracovnicí  

Sociální  pracovnice  převezme  od  klienta  potřebné  doklady,  dohodne  platbu 

pobytu, příspěvku na péči a nabídne  služby kadeřníka nebo pedikérky. Seznámí 

klienta  s  Domácím  řádem,  vysvětlí  kdy  a  jak  se  podává  jídlo,  upozorní  na 

neomezenou dobu návštěv a volného odchodu na procházky nebo na návštěvu 

kulturních akcí nebo přátel.   

Adaptační proces 

Délka a postup  adaptačního procesu je  individuální,  a závisí  na charakteru klienta, 

jeho  zdravotním  a  duševním  stavu.  Je  úkolem  všech  pracovníků  DS  ke  každému 
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klientovi přistupovat jako k jedinečné bytosti a potřeby klienta v adaptačním procesu se 

naučit odhalovat, a být mu nápomocen.

Hlavním úkolem průvodce  je provázet nově příchozího klienta od prvního dne pobytu 

v našem Domově.

• První den pobytu 

Den  nástupu  do  DS  je  pro  klienta  nesmírně  náročným  dnem  jak  psychicky,  tak  i 

fyzicky.  Po sepsání všech náležitostí u sociální pracovnice se klienta ujímá pracovnice 

přímé péče,  která má službu na příslušném patře( je  jakýsi  průvodce).  Klientovi  se 

představí a  seznámí klienta  se svojí rolí, nabídne mu pomoc a podporu.

Úkolem pro tento den je seznámit klienta se spolubydlícími v pokoji. Představit klienta  

ostatním klientům DS při prvním společném jídle v jídelně, domluví se s klientem, jaké 

informace  o  klientovi  může  před  spolubydlícími  sdělit.  Pomůže  mu  zabydlet  se  a 

zorientovat.  Průvodce  se  snaží  nezahrnovat  klienta  přílišným množstvím informací,  

snaží spíše naslouchat klientovi,  vcítit se do jeho pocitů a obav a tyto obavy rozptýlit.

 První týden pobytu 

Sociální pracovnicí je klientovi představen klíčový pracovník - patron, který s klientem 

bude  pracovat  po  dobu  dalšího  pobytu  klienta  v našem  zařízení.  Ten  je  klientovi 

nablízku,  dochází  za  ním  a  seznamuje  ho  s Domovem.  Klientovi  jsou  představeni 

zaměstnanci Domova všech úseků.

Klientovi jsou vysvětlována pravidla žití v domově, objasňována pravidla  žití zakotvena 

v Domácím  řádu. Průvodce  si je vědom toho, že informace, které klientům v tento čas 

podá  budou  provázet  klienta  celým  pobytem  v našem  zařízení.  Správně  vysvětlená 

pravidla  v počátečním  období  života  klienta  v našem  domově  mohou  předcházet 

spoustě nepříjemností a neshod v období po adaptaci klienta.

 V průběhu prvního měsíce pobytu 

Klient je seznamován s děním v DS a postupně,  má-li  zájem, je zapojován do aktivit. 

Klíčový pracovník  se snaží v okolí klienta  nalézt vhodného společníka, “parťáka“, který 

by s klientem měl společné zájmy,  známé, nebo něco, co by je mohlo spojovat. Dle 
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počasí a zdravotního stavu je klient seznamován s okolím domova. 

Procházka, popřípadě projížďka  po městě, má za úkol seznámit klienta s obcí – obecní 

úřad, pošta, místní obchod. Po prvním měsíci by měl být klient seznámen se základními 

pravidly života, měl by mít okruh svých známých spoluobyvatel . Práce KP by měla již 

spočívat pouze v provázení z povzdálí a pomáhat pouze  v těch oblastech, o které klient 

požádá, nebo pokud KP cítí, že je to skutečně třeba.

Zvýšená péče o klienta v adaptačním procesu končí tehdy, kdy  KP  po poradě s týmem 

je ubezpečen, že klient je adaptován alespoň částečně, základní postupy v DS chápe a 

dokáže  je dle své vůle nebo schopnosti zvládnout. Další potřeby klienta se  řeší v rámci 

plánování služby. Průvodcem klienta se stává kterýkoliv pracovník ve službě.

Závěr adaptačního procesu 

Proces přestěhování  do zařízení  je často provázen pocity ztráty,  separace, odmítání, 

apatie a zloby. Na druhé straně však může také znamenat ulehčení, pohodlí a možnost 

setkání s novými přáteli.

Citlivé  řízení  takového  procesu,  aktivní  zapojení  zájemce  o  službu  do  procesu 

přestěhování,  snižuje  ve  značné  míře  celkovou  úroveň  stresu  a  zvyšuje 

pravděpodobnost pozitivního průběhu změny a získání zkušeností s rezidenční péčí.

Poskytovatel  služby  je  v ideálním  postavení  v tom  smyslu,  že  může  objasnit,  jak  je 

zařízení schopno odpovědět na individuální potřeby klienta a jejich přechod k životu 

v rámci domova.

Odchod klienta ze zařízení

Sociální  pracovnice v domově nejen přijímá,  ale i  vyprovází  klienty za zařízení.  Tyto 

jednání jsou jedny z nejobtížnějších a nejnáročnějších, jak po obsahové, tak emoční  

stránce. Klient opouští Domov seniorů ze tří důvodů :

-        návrat zpět do rodinného prostředí

-        přemístění do jiného zařízení

-        úmrtí

V prvních  dvou  případech  odchází  klient  s ukončenou  „Smlouvou  o  poskytování 
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sociálních  služeb“  se  soupisem  předávaných  věcí,  cenností,  dokladů  a  peněz  (proti 

podpisu)  s rodinným příslušníkem nebo sociální pracovnicí . Potvrzení úhrady platby 

pobytu  do  dne  odchodu  je  součástí  předávaných  věcí.  Sociální  pracovnice  zajistí 

přehlášení  důchodu  a  změny  na  České  správě  sociálního  zabezpečení,  Magistrátu 

města(pobírá –li příspěvek na péči) a  České poště. 

Úmrtí klienta

Sociální  pracovnice  informuje  pozůstalé  o  úmrtí  klienta,  vyjádří  svou  účast  nad 

hlubokou ztrátou a požádá pozůstalé o schůzku v domově seniorů. Zde jsou předány 

pozůstalým věci,  cennosti  a  hotovost  zemřelého.  Pozůstalým je  nabídnuta  možnost 

konání mše a posledního rozloučení za zemřelého klienta s docházejícím farářem přímo 

v objektu  domova  seniorů.  Je  vydáno  potvrzení  o  úhradě  platby  pobytu,  je-li 

nedoplatek nebo vratka hotovosti, vše je vypořádáno s pozůstalými klienta. 

Sociální  pracovnice  poradí  jak  postupovat  při  jednání  na  úřadech,  při  sjednávání 

pohřbu a předá potřebné doklady k jeho provedení. Dále odhlásí  důchod klienta na 

ČSSZ. Dopisem zahájí pozůstalostní řízení u Okresního soudu – dědické oddělení. 

Vkladní  knížka  klienta  je  dočasně  zablokována,  uložena  v depozitech  DS  a  stává  se 

součástí pozůstalostního řízení, které vyvolá sociální pracovnice ohlašovacím dopisem 

na Okresním soudu. Dále nahlásí na Magistrát města Mladá Boleslav – odbor sociálních 

věcí ukončení nároku na pobírání příspěvku  na péči.

Požádá o doručení parte, které je poté vyvěšeno na pietním místě v domově seniorů.     

Popis práce na jednotlivých úsecích v domě seniorů

Zde bych chtěla pro názornost  v  kostce  popsat  činnosti,  které  jsou  na jednotlivých 

úsecích  pověřenými  pracovníky vykonávány.  Tento  výčet  také  poslouží  jako názorná 

pomůcka k hodnocení náročnosti jednotlivých profesí v zařízení.

3.2.2.Zdravotní úsek 

Vedoucí zdravotního provozu vede a organizačně řídí pracovníky v přímé obslužné péči:
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1.  všeobecné sestry

2.  pracovníky sociální péče 

3.  rehabilitační pracovníky 

4.  terapeutky

 Vedoucí zdravotního provozu:

• řídí a organizuje práci podřízených pracovníků v rozsahu působnosti 

svěřeného úseku 

• stanovuje konkrétné úkoly a opatření k zajištění činnosti úseku 

• vede  pracovníky  k pracovní  kázni,  vyvozuje  důsledky  z porušování  nebo 

nedodržování  pracovních  povinností  a  případně  oceňuje  pracovní 

zásluhy(návrhy předává ředitelce zařízení) 

• vede  veškerou  zdravotní  agendu,  která  souvisí  s ordinací  lékaře  včetně 

zajištění léků pro klienty a jejich finanční vyrovnání ve spolupráci se sociální 

pracovnicí 

• odpovídá za ochranu osobních údajů osob při plnění úkolů úseku 

• plní další úkoly ukládané ředitelkou pro zajištění  a zkvalitnění činnosti úseku 

Všeobecná zdravotní sestra:

• poskytování základní a specializované ošetřovatelské péče 

• plnění ordinací lékaře a asistence při diagnostických a vyšetřovacích nebo    

            léčebných výkonech.

• vyhodnocování  potřeby  a  úrovně  soběstačnosti  klientů  sociální  péče, 

hodnocení a           ošetřování povrchu celistvosti kůže a chronických ran

• převzetí  služby  ústně  a  písemně,  předání  informací  o  stavu  klientů  se 

zhoršeným zdravotním stavem

• odběr biologického materiálu, aplikace injekcí, obkladů a mastí
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• podávání léků a provádění výkonů dle ordinace lékaře

• provádí komplexní hygienickou péči o klienty

• zajišťuje sepsání pozůstalosti a předání věcí sociální pracovnici 

• dbá na oblečení a důstojnou manipulaci s tělem zemřelého

• zajišt´uje řádnou desinfekci a sterilizaci

• sleduje osobní prádlo klientů( stav , množství a vhodnost)

• spolupracuje s ostatními SZP a má podřízené PSP , u kterých sleduje pracovní 

výkony v nepřítomnost vedoucí zdravotního úseku

• podporuje klienty k aktivní činnosti a dbá na průběžnou kontrolu jejich 

zdravotního stavu

• dbá dodržování předpisů BOZP a PO  

 

Pracovník v přímé sociální péči: 

• zajištění přímé obslužné péče o klienty, podpora jejich soběstačnosti a nácvik 

jednoduchých denních činností a průběžná kontrola klientů

• pomoc při osobní hygieně ( koupání mytí a oblékání klientů)

• převzetí  služby  ústně,  předání  informací  o  stavu  klientů  se  zhoršeným 

zdravotním stavem

• podávání stravy a pomoc při jídle ležícím klientům, kontrola pitného režimu

• podporuje klienty v aktivní činnosti

• provádí  manipulaci  s čistým  a  špinavým  prádlem,  včetně  pomoci  klientům 

s jeho uložením do skříní

• manipuluje  s biologickým  odpadem  a  dbá  na  včasné  uložení  do  odkladiště 

odpadu

• spolupracuje s ostatními PSP
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• zajišťuje pod dohledem SZP odvoz zemřelého do místnosti pro zemřelé

• zajišťuje řádnou dezinfekci 

• doprovází klienty k odbornému lékařskému vyšetření

• dodržuje předpisy BOZP a PO

 

 Rehabilitační pracovník-SZP:

• provádí léčebné úkony dle ordinace obvodního lékaře ( magnetoterapie , 

ultrazvuk laser apod.)

• vhodným způsobem informuje klienty o provádění cvičení a otázkách denního 

režimu s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu

• aplikuje  cvičební  metody  a  techniky  rozcvičování  a  to  individuálně  nebo  ve 

skupinách

• vhodným psychologickým přístupem ke klientovi vytváří podmínky pro dosažení 

jeho aktivní spolupráce

• vede potřebnou dokumentaci a spolupracuje s ostatními pracovníky

• činí všechna opatření k zabránění vzniku nákaz a specifických poškození zdraví 

zaměstnanců

• prohlubuje a zdokonaluje svoje odborné znalosti a vědomosti

• podle povahy a potřeb pracoviště plní další pracovní úkoly, kterými je v mezích 

pracovní způsobilosti  pověřen nadřízeným pracovníkem

• spolupracuje na organizování sportovních aktivit klientu

• dodržuje předpisy BOZP a PO

 Pracovník sociálních služeb –terapeut:

• provádí aktivizaci klientů
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• vede pracovně – terapeutickou dílnu

• zajišťuje výstavy prací klientů v domově a okolí

• vede prezentaci a publikaci výsledků práce klientů

• zajišťuje výzdobu domova

• pořádá a zajišťuje krátké vycházky po městě

• vede klub „Vážka“

• ve spolupráci se sociální pracovnicí zajišťuje kulturní vystoupení nebo návštěvy 

městského divadla

• koordinuje  v  domově  činnost  dobrovolných  pracovníku  ve  spolupráci  se 

sdružením Hesstia 

• spolupracuje s ostatními úseky organizace

• dodržuje předpisy BOZP a PO

 

3.2.3.Ostatní úseky v domově seniorů

K  ostatním  úsekům  patří  úsek  technicko-  hospodářského  zabezpečení,   kuchyň, 

prádelna a vrátnice.

THP úsek má na starosti veškeré finanční operace spojené s platbami klientů, nákupem 

potravin,čistících  a  pracích  prostředků,  ochranných  pomůcek  a  ošacení  pro 

zaměstnance,  platby  za  provoz  celého  zařízení  a  hlavně  sestavení,  dodržování  a 

kontrola rozpočtu organizace.

Domov seniorů má vlastní kuchyň a prádelnu. Tyto provozy zajišťují stravu pro klienty a 

zaměstnance.  Denně zde uvaří  v  průměru okolo dvě stě  devadesáti  jídel.  Výhodou 

vlastní kuchyně je možnost reagovat na přání klientů a uvařit jídla, která si přejí. Také v 

případě výskytu nejrůznějších viróz, je možno zařadit do jídelníčku dietnější stravu.

Ve  vlastní  prádelně  se  denně  vypere  celkem  sto  osmdesáti  kilogramů  prádla  a  to: 

osobního ošacení klientů, ložního prádla a pracovního oblečení zaměstnanců.
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Tento výčet profesí  jsem uvedla pro názornou skutečnost,  že všechny výše uvedené 

úseky  jsou spolu vzájemně provázané a jejich spolupráce je nezbytná. Zaměstnanci  

jsou  v denním kontaktu nejen mezi sebou, ale i s klienty domova. Na všech úsecích 

tedy dochází k nejrůznějším typům komunikace a tím i vzniku zátěžových situací 

Jsou to jevy, které mohou více či méně ovlivňovat pravděpodobnost, že  člověk, který 

má určité predispozice, jak sociální, tak individuální, nevydrží tyto náročnější situace a 

vyhoří.
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4 PRAKTICKÁ ČÁST
V praktické části bych chtěla zhodnotit použité metody při sběru dat, shrnout získané 

výsledky a navrhnout jejich doporučené možnosti řešení.

4.1.Použité metody, sběr dat a vyhodnocení

Sběr dat jsem prováděla v domově seniorů, kde pracuji na pozici sociální pracovnice.  

Nejprve  jsem  informovala  paní  ředitelku  o  tématu  mé  práce  a  požádala  o  záměr, 

provést  výzkumnou  část  v  rámci  celého  zařízení.  Po  kladné  reakci  a  ujištění  plné 

podpory z její strany, jsem se pustila do roznášení a vysvětlování dotazníků. Zprvu se 

zdálo,  že  úkol  bude  snadný,  ale  opak  byl  pravdou.  Někteří  zaměstnanci  nechtěli  o 

dotazníku ani slyšet, jiní se několikrát ubezpečovali, že je vše opravdu anonymní a bude 

to použito pouze v celkovém kontextu mé práce.  Při  těchto rozhovorech jsem měla 

možnost ověřit si v praxi, že mezilidské vztahy na pracovišti nejsou vždy v dobrém stavu 

a velmi často ovlivní  samotnou kvalitu práce a s tím spojené procesy jako emocionální 

vyčerpání, frustrace a deprivace.Na pracovišti by měl vládnout pocit bezpečí, důvěry a 

kolegiality. Chování ke kolegům by mělo být tolerantní, předávané informace věcné a 

otevřené.  Podobná  pravidla  by  měla  platit  i  v  komunikaci  nadřízený  a   řadový 

zaměstnanec. Zde by měla být cítit podpora , předávání potřebných informací k práci a 

motivování nejen ke krátkodobým cílům, ale i k dlouhodobé pozitivní perspektivě. Také 

je důležité vyjádřit se zaměstnanci spokojenost a dávat tak pozitivní zpětnou vazbu. V 

závěru  své  práce  proto  navrhnu  alespoň  základní  kroky   k  prevenci  nebo  řešení 

problémů  na  pracovišti,  včetně  doporučení  supervizních  setkání  s  nezávislým 

odborníkem.

4.1.1. Dotazník a jeho vyhodnocení

Pro svůj sběr dat jsem použila dotazník z kurzu Prevence syndromu vyhoření,  který 

pořádala firma Edupol, v.o.s. pod vedením paní Mgr. Bohumily Vokáčové.( viz. příloha 
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č.4)  Dotazník vychází z předlohy dotazníku Maslach Burnout Inventory (MBI).  Tento 

dotazník je jedním z nejznámějších ke sledování syndromu vyhoření u exponovaných 

profesí.  Pomocí  tohoto  dotazníku  můžeme  zjistit  míru  psychického  vyhoření.  BM 

vytvořily  Ayal  Pines  a  Elliot  Aronson  v  roce  1981.  Jedná  se  o  druhou  nejčastěji  

používanou  metodu  k  diagnostice  syndromu  vyhoření.  [Křivohlavý,  1998]  Původní 

dotazník se skládá z 21 položek, které se hodnotí podle sedmibodové škály typu „Jak 

často“. Je zaměřen na tři základní aspekty syndromu vyhoření a to na pocity fyzického 

vyčerpání, emocionálního vyčerpání a psychického vyčerpání. Upravený dotazník paní 

Mgr.  Bohumily  Vokáčové   má  deset  položek  v  pětibodové  škále.  Dle  ubezpečení 

přednášející, má dobrou míru shody s výsledky jiných psychologických vyšetření jako je 

např.:  spokojenost s  prací  a vlastním životem, se snahou odejít  z  práce,  s  fyzickými 

zdravotními problémy, s pocity beznaděje. Výsledky se interpretují podle hodnoty BQ 

(burnout  quocient)  a  ta  je  hodnotou  psychického  vyčerpání  postiženého  jedince. 

Výsledky  BM  jsou  hodnoceny  podle  tabulky,  která  byla  vytvořena  výše  zmíněnou 

autorkou.  Hodnoty  BQ  jsou  rozděleny  do  pěti  skupin  a  každá  skupina  určuje  míru 

ohrožení syndromem vyhoření. Skupina, která dosáhla nejnižší hodnoty BQ = 2 a méně, 

je ohodnocena dobrým výsledem BM a není ohrožena syndromem vyhoření. Naopak u 

skupiny,  která  dosáhla  nejvyššího  výsledku  BQ =  3  a  více,  je  již  přítomný  syndrom 

vyhoření s velice rozvinutými příznaky. 

Dotazník jsem rozdala v zařízení Domu seniorů v Mladé Boleslavi, kde pracuje celkem 

46 zaměstnanců. Ty jsem si rozdělila dle pracovního zařazení na úseky:

1. technicko – hospodářský úsek : zde pracují 4 zaměstnanci

2. sociální úsek: zde pracuje 23 zaměstnanců

3. zdravotní úsek: zde pracuje 6 zaměstnanců

4. ostatní úseky: zde pracuje 13 zaměstnanců

Z  celkového  počtu   46  rozdaných  dotazníků  se  vrátilo  všech  46  dotazníků.  Před 

samotným vyplnění dotazníku jsem s každým z dotazovaných zaměstnanců hovořila. 

Vysvětlila záměr svého výzkumu a zdůraznila jeho naprostou anonimitu. Rovněž jsem 

zdůraznila, že všechny získané údaje poslouží jako podkladový materiál pouze v mojí 
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absolventské práci a nebudou poskytnuty k jiným účelům. Dotazník jsem nazvala "Jsem 

kandidátem na vyhoření?" a obsahoval celkem deset otázek. Odpovědi byly nabídnuty 

v pěti bodové škále, takto: 1- zřídka, 2- občas ano, 3- napůl, 4-často, 5- téměř stále. Ke 

každé  otázce  tedy  stačilo  zakroužkovat  číslo,  rovnající  se  jedné  odpovědi  z  daných 

možností.  Dále  dotazník  obsahoval  dotaz  na  věk  respondenta,  délku  zaměstnání  v 

domě seniorů a pracovní pozici v domě seniorů. Zjišťování těchto doplňujících údajů 

bylo  důležité  pro  stanovení  dílčích  cílů  v  absolventské  práci.  Výsledky  z  vlastního 

dotazníku jsem zhodnotila a názorně převedla do tabulek a grafů.

4.1.1.1.Vyhodnocení cíle práce

Cílem práce bylo zmapovat,  v  jak rozdílné míře jsou ohroženy syndromem vyhoření 

pracovníci na jednotlivých pracovních pozicích v zařízení. Vyhodnocení dotazníku jsem 

provedla dle výsledků BM, které jsou hodnoceny podle tabulky, která byla vytvořena 

výše zmíněnou autorkou Mgr. Bohumilou Vokáčovou.

Hodnocení na jednotlivých pracovních pozicích v zařízení

Technicko-hospodářský  úsek  dosáhl  těchto  výsledků:  25%  dotazovaných  dosáhlo  v 

hodnocení   1.stupně  a  75%  dotazovaných  dosáhlo  2.stupně.(  viz  tabulka  č.1)  V 

celkovém hodnocení jsou pracovníci  technicko-hospodářského úseku skupinou, která 

dosáhla nejnižší hodnoty BQ = 2 a méně, je proto ohodnocena dobrým výsledem BM a 

není ohrožena syndromem vyhoření.  Pracovníci  na těchto pracovních pozicích (THP) 

nejsou sice vystaveny celodennímu přímému kontaktu s klienty, ale jsou členy řídícího 

manažmentu  organizace,  který  klade  důraz  na  pružnost,  připravenost  a  flexibilitu. 

Jejich vzájemná koordinace, podpora a pomoc  je na dobré úrovni, což se i projevilo v 

jejich přístupu a hodnocení BM dotazníkem.

THP Celkem 4 respondenti -tj. 100%

Hodnota BQ 1 25,00%

Hodnota BQ 2 75,00%

Hodnota BQ 3 0,00%

Hodnota BQ 4 0,00%

Tabulka č.1 Jsem kandidátem na vyhoření? -THP pracovníci.
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Sociální  úsek  dosáhl  těchto  výsledků:  z  celkového  počtu  23  dotazovaných  dosáhlo 

1.stupně BQ – 45,4%,2.stupně BQ – 40,9%,3.stupně BQ – 9,1% a 4.stupně BQ – 4.5%.V 

celkovém hodnocení dosáhlo nejnižší hodnoty BQ = 2 a méně  86,3% respondentů v 

dané skupině.( viz tabulka č.2) Jsou proto hodnoceny dobrým výsledkem BM a nejsou 

ohroženy syndromem vyhoření. Naopak u skupiny, která dosáhla nejvyššího výsledku 

BQ = 3 a více, což bylo 13% respondentů, je již přítomný syndrom vyhoření s velice 

rozvinutými  příznaky.  Pracovníci  na  sociálním  úseku  jsou  nejrizikovější  skupinou  v 

celém zařízení. Z náplně své pracovní pozice jsou v celodenním kontaktu s klienty, kde 

díky  své  empatii  a  altruismu  jsou  často  vtaženi  do  světa  svých  klientů.  Pracují  ve  

dvanáctihodinových  směnách,  kde  jsou  vystaveny  tlaku  kontinuálního  zkvalitňování 

komplexní péče a jejich práce je fyzicky i psychicky velmi náročná. Přesto jsou jejich 

výsledky v dotazníkovém šetření překvapující. Jen tak malé procento respondentů je 

ohroženo syndromem vyhoření. Tyto výsledky ukazují na dobrou vzájemnou spolupráci, 

pomoc a dobrou podporu i ze strany zaměstnavatele. Pouze 13% respondentů, kteří 

jsou  již  s  příznaky  syndromu  vyhoření  budou  patřit  do  skupiny,  která  bude 

zaměstnavatelem více sledována a bude jim nabídnuta potřebná pomoc.

Sociální úsek Celkem 23 respondentů  tj.100%

Hodnota BQ 1 45,40%

Hodnota BQ 2 40,90%

Hodnota BQ 3 9,10%

Hodnota BQ 4 4,50%

Tabulka č.2. Jsem kandidátem na vyhoření? Sociální úsek.

Zdravotní  úsek  dosáhl  těchto výsledků:  z  celkového počtu  6  dotazovaných,  dosáhlo 

1.stupně BQ – 85,70%, 2 stupně BQ  nedosáhl nikdo, ale 3.stupně BQ – dosáhlo 14,2% 

respondentů. V celkovém hodnocení dosáhlo nejnižší hodnoty BQ = 2 a méně  85,70% 

respondentů v dané skupině.( viz tabulka č.3) Jsou proto hodnoceny dobrým výsledkem 

BM  a  nejsou  ohroženy  syndromem  vyhoření.  Naopak  u  skupiny,  která  dosáhla 

nejvyššího  výsledku  BQ  =  3  a  více,  což  bylo  14,20%  respondentů,  je  již  přítomný 

syndrom  vyhoření  s  velice  rozvinutými  příznaky.  Zdravotní  úsek  patří  do  skupiny 
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pomáhajících  profesí,  které  mají  častý  kontakt  s  klienty,  vysokou  zodpovědnost  a 

zažívají  velký  tlak  ve  smyslu  neudělat  chybu.  Výsledky  jsou  velmi  dobré,  jen  malé 

procento  zaměstnanců  na  zdravotním  úseku  je  syndromem  vyhoření  ohroženo. 

Můžeme konstatovat, že jádro úseku je v pořádku.

Zdravotní úsek Celkem 6 respondentů – tj.100%

Hodnota BQ 1 85,70%

Hodnota BQ 2 0,00%

Hodnota BQ 3 14,00%

Hodnota BQ 4 0,00%

Tabulka č.3.Jsem kandidátem na vyhoření? Zdravotní úsek.

Ostatní  provozní  pracovníci  dosáhly  tohoto  výsledku:  z  celkového  počtu  13 

dotazovaných dosáhlo 1.stupně BQ – 53,80%, 2 stupně BQ – 46,10%  respondentů,3 a 4 

stupně  BQ  nedosáhl  žádný  z  respondentů.(viz  tabulka  č.4)  Jsou  proto  hodnoceny 

dobrým  výsledkem  BM  a  nejsou  ohroženy  syndromem  vyhoření.  Ostatní  provozní 

pracovníci (do této skupiny patří pracovníci kuchyně, prádelny, údržby a vrátnice) také 

přicházejí do kontaktu s klienty zařízení, ale jejich práce není tolik náročná psychicky,  

jako spíše fyzicky. To však jejich význam pro organizaci v žádném případě nesnižuje. 

Také tito pracovníci mohou být syndromem vyhoření postiženi. Zde by se však jednalo 

spíše o syndrom z vykonávání stereotypní práce. Dotazníkové šetření však nic takového 

neprokázalo. Nastavení pracovních postupů a komunikace s nadřízenými  je v organizaci 

nastavena správně.

Ostatní provozní pracovníci Celkem 13respondentů tj.100%

Hodnota BQ 1 53,80%

Hodnota BQ 2 46,10%

Hodnota BQ 3 0,00%

Hodnota BQ 4 0,00%

Tabulka č.4. Jsem kandidátem na vyhoření? Ostatní provozní pracovníci.

Vyhodnocení naplnění cíle práce:

Cílem práce bylo zmapovat rozdílnou míru ohrožení pracovníků na různých pracovních 

pozicích v zařízení syndromem vyhoření. Výše uvedené dotazníkové šetření prokázalo, 
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že  nejvíce  ohroženou  skupinou  jsou  pracovníci  v  přímé  péči.  Zde  to  bylo  13,00% 

respondentů a 14,00% se objevilo u zdravotních sester. V těchto dvou skupinách se 

jasně prokázalo,  že zde existují  pracovníci,  kteří  jsou syndromem vyhoření  zasaženi. 

Nejsou to velká čísla, ale objevila se. Pro tyto  pracovníky ve své práci dále navrhnu 

několik pomocných metod terapie.

Cíl práce byl tedy splněn. Podařilo se zmapovat rozdílnou míru ohrožení syndromem 

vyhoření  u  pracovníků  na  různých  pracovních  pozicích  a  jasně  se  prokázala  mírně 

zvýšená míra ohrožení u pracovníků v pomáhajících profesích, což jsou v tomto zařízení 

zdravotní sestry a pracovníci v přímé péči.

4.1.1.2.Vyhodnocení dílčího cíle práce

Dílčím cílem bylo zhodnotit, zda míra ohrožení vyhořením bude přímo úměrná délce 

pracovního poměru nebo věku zaměstnance. V této části své práce jsem chtěla zjistit,  

zda délka pracovního poměru v  zařízení,  kde je  poskytována přímá péče seniorům, 

může mít vyšší podíl na  vznik syndromu vyhoření u pracovníků v zařízení. Dále jsem 

chtěla zjistit, zda i věk pracovníků bude mít nějaký vliv na vznik syndromu vyhoření v  

zařízení.

Rozdělení podle věku zaměstnanců v zařízení

Věková  kategorie  20-34  let  měla  celkem  7  zástupců,  což  je  z  celkového  počtu  46 

zaměstnanců  15,20%.(  viz  tabulka  č.5)V  celkovém  hodnocení  jsou  zaměstnanci 

nejmladší věkové kategorie skupinou, která dosáhla nejnižší hodnoty BQ = 2 a méně, je 

proto ohodnocena dobrým výsledkem BM a není ohrožena syndromem vyhoření.

Věková kategorie 20-34 let  Celkem :7 respondentů- tj.100%

Hodnota BQ 1 71,40%

Hodnota BQ 2 28,60%

Tabulka č.5.Ukazatele BQ ve věkové kategorii 20 – 34 let.

Věková kategorie 35 – 44 let měla celkem 13 zástupců, což je z celkového počtu 46 

zaměstnanců 28,20%.(  viz  tabulka  č.6)  V  celkovém hodnocení  dosáhla  tato  skupina 
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poměrně  dobrých  výsledků.V  hodnotové  tabulce  BQ  1  to  bylo  30,70%,  BQ  2  pak 

61,50%.Celkově tedy dosáhlo nízké hodnoty BQ = 2 a méně 92,20% zaměstnanců v 

dané věkové kategorii. Pouze 7,80'% zaměstnanců mělo hodnotu BQ = 3 a více, což je 

vážné  ohrožení  syndromem  vyhoření.  V  doplňujícím  rozhovoru  s  touto  skupinou 

zaměstnanců vyplynulo, že u některých z nich jsou dlouho trvající rodinné problémy, 

které pak mohou ovlivňovat pracovní nasazení, kvalitu a odpovědnost zaměstnance. V 

rozporu zde však bylo tvrzení několika dotazovaných,  že do práce chodí  rády,  svých 

kolegů si váží a navzájem spolu vycházejí v dobrém..

Věková kategorie 35 – 44 let Celkem13respondentů– tj.100%

Hodnota BQ 1 30,70%

Hodnota BQ 2 61,50%

Hodnota BQ 3 7,80%

Tabulka č.6. Ukazatele BQ ve věkové kategorii 35 – 44 let.

Věková kategorie 45 – 54 let měla celkem 16 zástupců, což je z celkového počtu 46 

zaměstnanců  34,80%.  Tato  skupina  je  nejpočetnější,  co  do  zástupců  i  získaných 

výsledků.  V  této  skupině  se  prakticky  objevily  všechny  BQ  kategorie.1  stupně  BQ 

dosáhlo 56,25% respondentů, 2 stupně BQ – 25% , 3 stupně BQ – 12,50% a 4 stupně 

BQ – 6,25%. Celkově tedy dosáhlo hodnoty BQ = 2 a méně  81,25% zaměstnanců, což je 

v této věkové kategorii velmi pěkné číslo, ale zároveň je zde také 18,75% zaměstnanců,  

kteří  dosáhli  bodové  hodnoty  BQ  =  3a  více.(  viz  tabulka  č.7.)  Zde  se  ohrožení 

syndromem vyhoření projevilo nejvíce.

Věková kategorie 45-54 let Celkem 16 respondentů – tj.100%

Hodnota BQ 1 56,25%

Hodnota BQ 2 25,00%

Hodnota BQ 3 12,50%

Hodnota BQ 4 6,25%

Tabulka č.7.Ukazatele BQ ve věkové kategorii 45 - 54 let.
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Věková kategorie  55 a více  měla celkem 10 zástupců,  což je  z  celkového počtu 46  

zaměstnanců  21,80%.  V  této  skupině  došlo  k  největšímu  překvapení.  V  hodnotové 

tabulce BQ1 – to bylo 50%, BQ 2 – 40% respondentů a BQ 3 – 10%.(viz tabulka č.8)  

Celkově tedy dosáhlo nízké hodnoty BQ = 2 a méně 90% zaměstnanců v dané věkové 

kategorii. Což je číslo, které mě osobně velmi překvapilo. Pouze 10% dotazovaných v 

této věkové skupině dosáhlo hodnoty BQ 3. a u nich je ohrožení syndromem vyhoření 

vysoké.

Věková kategorie 55 a vice let Celkem 10 respondentů tj.100%

Hodnota BQ 1 50,00%

Hodnota BQ 2 40,00%

Hodnota BQ.3 10,00%

Tabulka č.8. Ukazatele BQ ve věkové kategorii 55 a více let.

Rozdělení podle délky praxe v zařízení

Délku praxe v zařízení jsem opět rozdělila do čtyř skupin, pro lepší porovnání s věkovou 

kategorií.  V  této  části  dotazníkového  šetření  jsem  se  snažila  najít  souvislosti  mezi 

délkou praxe a věkem zaměstnanců v zařízení.

První skupina – praxe v zařízení 0 -5 let měla celkem 15 zástupců, což je z celkového 

počtu  46  zaměstnanců 32,60%.  Byla  to druhá nejpočetnější  skupina a  její  výsledky 

dopadly dle očekávání.  V hodnotové tabulce BQ 1  to bylo 60% a BQ 2 – pak 40%  

dotazovaných.( viz tabulka č.9). Celkově dosáhlo nízké hodnoty BQ = 2 a méně celých 

100% zaměstnanců v dané kategorii. Tento výsledek jasně potvrdil, že praxe do 5 let, je 

v zařízení domu seniorů, bez rizika ohrožení syndromem vyhoření.

Délka praxe v zařízení  0- 5 let Celkem   15  respondentů-  tj 
100%

Hodnota BQ 1 60,00%

Hodnota BQ 2 40,00%

Tabulka č.9.Ukazatele BQ v délka praxe 0 – 5 let.
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Druhá skupina  - praxe v zařízení 6 -10 let měla celkem 8 zástupců, což je z celkového 

počtu 46 zaměstnanců 17,40%. V této skupině dosáhlo BQ 1 – 37,50% respondentů,  

BQ2 - -50% a BQ 3 – 12,50% respondentů.( viz tabulka č.10).Celkově měla tato skupina 

dobrý výsledek, protože BQ=2a méně mělo 87,50% respondentů. Což je na délku praxe 

do 10let  v pomáhajících profesích a prací  se  seniory,  velmi  dobrý výsledek.  Vysoké 

hodnoty BQ 3- dosáhlo 12,50% respondentů v dané kategorii. Není to mnoho, je to 

však již počátek varovného signálu pro zaměstnavatele. 

Délka praxe v zařízení 6-10 let Celkem8respondentů – tj.100%

Hodnota BQ 1 37,50%

Hodnota BQ 2 50,00%

Hodnota BQ 3 12,50%

Tabulka č.10.Ukazatele BQ v délce praxe 6-10 let.

Třetí skupina – praxe v zařízení 11 -20 let měla celkem 17 zástupců, což je z celkového 

počtu 46 zaměstnanců 37%. Byla to nejpočetnější skupina respondentů. V této skupině 

bylo dosaženo těchto výsledků – BQ1 – mělo 52,90%, BQ2 – 29,40%, BQ3 – 11,70% a  

BQ4 – 6% respondentů. ( viz tabulka č.11) Celkově tedy dosáhlo BQ=2 a méně 82,30% 

respondentů a BQ =3 a více 17,70% respondentů. Tento výsledek je při tak dlouhé praxi  

a náročnosti pracovního prostředí opravdu velmi překvapující. Je to ukazatelem toho, 

že pracovníci v zařízení se z náročností práce dokáží srovnat, jejich psychická a fyzická 

kondice je dobrá a své povolání berou jako poslání. BQ=3 a více v hodnotě 17,70% je v  

porovnání  s  předešlými  ukazateli  malé  číslo.  Přesto  se  však  nesmí  podcenit.  

Zaměstnanci s takto dlouhou praxí jsou velmi cenní svými zkušenostmi a odborností, 

ale  také  ve  své  podstatě  hodně  křehcí.  Riziko  sklouznutí  do  syndromu  vyhoření  je 

vysoké a proto se jim musí dostat od zaměstnavatele zvýšené péče v podobě podpory a 

terapie.
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Délka praxe v zařízení 11-20let Celkem17 respondentů tj.100%

Hodnota BQ 1 52,90%

Hodnota BQ 2 29,40%

Hodnota BQ 3 11,70%

Hodnota BQ 4 6,00%

Tabulka č. 11.Ukazatele BQ v délce praxe 11-20 let.

Čtvrtá  skupina  –  praxe  v  zařízení  20  a  více  let  měla  celkem 6  zástupců  ,  což  je  z  

celkového počtu 46 zaměstnanců 13%. Byla to nejmenší skupina respondentů a bylo 

zde dosaženo těchto výsledků: BQ1 – mělo 50% respondentů, BQ 2- 33,30% a BQ 3 – 

16,7% respondentů.( viz tabulka č.12). Celkově  dosáhlo BQ =  2 a méně 83,30%  a BQ= 

3 a více 16,70% respondentů. Tato skupina dosáhla stejně překvapivého výsledku jako 

předešlá skupina. Dlouholetí pracovníci prokázali, že dokáží zhodnotí své zkušenosti a 

vyrovnání se stresovými situacemi je pro ně lehčí nebo si s nimi dokáží lépe poradit, než 

pracovníci s podstatně kratší praxí. Malé procento ohrožené syndromem vyhoření je v 

této  kategorii  považováno  spíše  za  profesní  deformaci.Přesto  ani  toto  nesmí  být 

zaměstnavatelem podceněno.

Délka praxe v zařízení 20 a více 
let

Celkem 6 respondentů tj.100%

Hodnota BQ 1 50,00%

Hodnota BQ 2 33,30%

Hodnota BQ 3 16,70%

Tabulka č.12. Ukazatele BQ v délce praxe 20 a více let.

Vyhodnocení naplnění dílčího cíle

Dílčím cílem bylo zhodnotit, zda míra ohrožení syndromem vyhoření je přímo úměrná 

délce  pracovního  poměru  nebo  věku  zaměstnance.  Dle  dotazníkového  šetření  se 

prokázalo, že vyšší věk a s ním  spojená i délka praxe, mají na rozvoj syndromu vyhoření 

u  zaměstnanců  vliv.  Mim  předpokladem  však  bylo,  že  míra  ohrožení  nebo  výskyt 

syndromu vyhoření  u těchto zaměstnanců přinese mnohem vyšší procentní číslo, tak 

kolem  40  až  50%.  Dotazníkové  šetření  však  přineslo  velmi  překvapivé  a  potěšující 
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výsledky. Míra ohrožení  ve sledované skupině ( tj. vyšší věk a s ním spojená délka praxe 

zaměstnanců)  se  prokázala,  ale  procentně  nedosáhla  ani  jedné  třetiny  z  celkového 

počtu  respondentů.  V  průměru  bylo  dosaženo  18% a  to  i  v  ostatních  sledovaných 

skupinách.  To  znamená,  že  se  zvyšujícím  se  věkem  a  délkou  praxe  přímo  úměrně 

syndrom vyhoření u zaměstnanců ve sledovaném zařízení neroste. Dílčí cíl tedy nebyl 

naplněn, protože míra ohrožení  syndromem vyhoření  nebyla přímo úměrná délce a 

věku zaměstnanců. 

4.1.2.Shrnutí vyhodnocení dotazníku

V celkovém shrnutí  dotazníkového šetření  bych chtěla provést celkovou rekapitulaci 

získaných výsledků. Cílem práce bylo zmapovat rozdílnou míru ohrožení u zaměstnanců 

na různých pracovních pozicích v domově seniorů. Posláním tohoto zařízení je péče o 

seniory,  kteří  s  přihlédnutím  ke  svému  zdravotnímu  stavu,  nemohou  žít  ve  svém 

přirozeném prostředí, což je ve svém domově a potřebují pomoc druhé osoby. Cíl práce 

byl tedy splněn. Podařilo se zmapovat rozdílnou míru ohrožení syndromem vyhoření u 

pracovníků na různých pracovních pozicích a jasně se prokázala mírně zvýšená míra 

ohrožení u pracovníků v pomáhajících profesích, což jsou v tomto zařízení  zdravotní 

sestry a pracovníci v přímé péči( příloha č.3.).

Dílčím  cílem  pak  bylo  zhodnotit,  za  míra  ohrožení  syndromem  vyhoření  je  přímo 

úměrná délce pracovního poměru nebo věku zaměstnance. Z dotazníkového šetření 

vyplynulo,  že  tato  úměra  se  v  praxi  nepotvrdila.  Malé  procento  ohrožených 

zaměstnanců syndromem vyhoření bylo zjištěno, ale ve všech sledovaných skupinách s 

rozdílnou délkou praxe a různým věkem. Jednoznačně prokázat přímou úměrnost mezi 

věkem a  délkou  praxe  zaměstnance  nebylo  možné.  Výsledky  dotazníkového  šetření 

prokázaly  výskyt syndromu  vyhoření, ale v míře, která je pro zařízení přijatelná a pro 

zaměstnavatele ukazatelem, kde je třeba zvýšit  úsilí a podniknou praktické kroky v péči  

o své zaměstnance( příloha č.1 a 2.).
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4.1.3. Návrh terapeutických metod u syndromu vyhoření

Jedinec,  u  kterého se  objevily  příznaky  syndromu  vyhoření,  potřebuje  pomoc  a  to 

hlavně druhé osoby. Ve většině případů si již není schopen pomoci sám. V této situaci 

ani tak  nepomůže dovolená, ale je mnohem efektivnější více odpočívat. Je dobré se 

věnovat  jiným méně náročnějším záležitostem, ale především sám sobě.  Vhodná je 

výměna  zkušeností  se  spolupracovníky  nebo  přáteli,  i  když  syndromem  vyhořením 

netrpí. Tato metoda se v zařízení poměrně často aplikuje. Vzájemná intervizní setkání 

jsou poměrně častá. Zde se v našem výzkumu potvrdil i fakt, že někteří zaměstnanci, 

především ze sociální oblasti přímé péče, kteří jsou v zařízení již několik let, se těchto 

setkání neúčastní nebo o ně nemají zájem. Proto se  v této skupině pracovníků také 

objevilo procento těch, kteří jsou nebo již mají příznaky syndromu vyhoření. 

Z  rozhovoru  s  druhými  lidmi  lze  získat  informace  ke  zvládnutí  situace.  Pokud je  již 

syndrom  vyhoření  rozvinut  více,  je  nutností  vyhledat  odbornou  pomoc  psychologa 

nebo psychoterapeuta.  Jestliže  se  u  postiženého jedince  vyskytly  vážné  deprese,  je 

vhodnější vyhledat pomoc psychiatra. Tito odborníci posoudí vzniklou situaci a mohou 

doporučit další kroky. [Jobáková, 2002]. Při léčbě se používají tzv. Psychoterapeutické 

zdroje. Mezi tyto zdroje patří existenciální psychoterapie, což vyplývá ze souvislostí. V 

amerických  podmínkách  se  existenciální  psychoterapie  soustřeďuje  na  vnitřní  svět 

prožitků,  na  smysl  života,  svobody  ...  V  Evropě  se  na  tuto  metodu  utvořili  dvě 

psychoterapeutické školy. [Kebza; Šolcová,  2003]. První  z  nich je tzv. daseinsanalýza, 

která se snaží jedinci pomoci nalézt cestu k pochopení jeho existence. Klade podstatný 

důraz na jedinečnost a neopakovatelnost individuality.

Daseinsanalýza  se  nezaměřuje  na  to,  jaký  byl  jedinec  v  minulosti,  ale  na  to,  kam 

směřuje, je obrácená na budoucnost. Cílem této metody je pochopení vlastní existence 

a  naučit  se  být  sám  sebou.  Terapeut  je  zde  jako  konzultant,  který  nabízí  různá 

doporučení, nikoliv příkazy. [Kebza;Šolcová, 2003]

Dalším východiskem je také logoterapie. Tato metoda si vytýčila za cíl pomoci jedinci 

vyhledat  řešení  v  situacích  existenciální  frustrace  prostřednictvím  nalezení  smyslu 
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života, objevováním a naplňováním hodnot člověka. [Kebza; Šolcová, 2003].

Dalším léčebným prostředkem je tzv. behaviorální terapie, která  vychází s empirismu.  

Kdy všechno poznání je uskutečňováno prostřednictvím smyslů( zrak, hmat, čich, chuť). 

Cílem je změna problémového chování takovým způsobem, aby jedinec dokázal  své 

problémy lépe řešit a zvládat. Je více zaměřena na dílčí problémy.

V 70letech se začala do popředí prosazovat kognitivní terapie, která se zaměřuje na 

analýzu  a  změnu  myšlení.  Cílem  je,  aby  došlo  ke  změně  myšlení  a  rozpoznání 

iracionálních postojů. 

Nejdůležitější a nejjednodušší technika je zaměření se na vlastní zdraví a kondici, a to 

zvláště na rozumnou výživu, dostatek spánku a fyzickou aktivitu. Velikou výhodou pro 

každého z nás je, osvojí-li si základní ovládání relaxačních technik. Je dobré je používat  

pravidelně a co nejdříve po fyzické zátěži nebo před spánkem. U člověka zvyšují pocit 

kontroly  a  sebejistoty  aktivně  ovlivňovat  svůj  stav.[Tošnerová,T.2001].  Do  těchto 

preventivních  relaxačních  technik  můžeme  zařadit  muzikoterapii,  arteterapii  nebo 

nejrůznější relaxační a meditační techniky, které jsou dostupné na CD nosičích.

Doporučuje  se   také  nemít  přátele  jen  z  pracovního  prostředí,  ale  udržovat  dobré 

mezilidské vztahy s lidmi z různých profesí, zájmů či životních stylů.
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5 DISKUSE

Při  výběru  téma  absolventské  práce  jsem  vycházela  ze  svojí  pracovní  pozice  a 

pracovního prostředí, ve kterém se pohybuji. V domě seniorů, kde pracuji jako sociální  

pracovnice se prolínají různé profese, které mají jedno společné a to práci se seniory. 

Není to však práce jednoduchá, na zaměstnance jsou zde kladeny vysoké nároky jak 

fyzické, tak psychické. Poskytování  kvalitní péče, naplnění standardů kvality, dále pak 

vysoká  zodpovědnost,  častá  a  vyčerpávající  komunikace,  důraz  na  klid  a  asertivitu, 

trpělivost,  odbornost, narůstající  administrativa a velké množství vynaložené práce s 

malým nebo nulovým výsledkem( pomalé zhoršování stavu klienta), je nelehký úkol pro 

všechny zaměstnance. Práce v sociálních službách je především doménou žen a takto 

postavený pracovní kolektiv sebou nese i časté střety zájmů a stres. Proto jsem se ve 

své práci zaměřila na zmapování  výskytu četnosti  syndromu vyhoření v tomto zařízení.

Podklady pro teoretickou část  jsem hledala nejprve na  nejrůznějších internetových 

servrech.  Zde  bylo  dostatek  informací,  ale  byly  často  pouhou citací  či  odkazem na 

nejrůznější   knižní  publikace.  V  knihovně,  kde  jsem  si  vypůjčila  většinu  knih  a 

odborných časopisů, jsem zjistila, že mnoho knížek s touto tématikou je již na dlouhou 

dobu dopředu zamluvených. S toho vyplývá jediné, problematika syndromu vyhoření se 

dostává  do  popředí  zájmu  široké  veřejnosti  a  proto  je  literatura  o  něm  tak  často 

půjčovaná.

Syndrom  vyhoření  nevyhnutelně  patří  k  pomáhajícím  profesím,  prakticky  každý 

pracovník po určité době má některé jeho projevy. Nespecifickou, obecnou příčinou 

jeho vzniku jsou zvláštní nároky, které na pracovníka klade intenzivní kontakt s lidmi 

využívajícími  sociální  služby.  Profesionální  sociální  práce  přináší  pracovníkům 

nepřetržitý  kontakt  se  skupinami  lidí,  jejichž  potřeby  jsou  akcentované,  psychika  je 

v nerovnováze a jejich představa o přiměřené pomoci není vždy realistická.  Burnout 

syndrom není neměnný stav, jedná se o neustále se vyvíjející se proces. V literatuře se 

nejčastěji  uvádí  a  popisuje  pět  fází  vzniku  syndromu  vyhoření:  nadšení,  stagnace, 
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frustrace, apatie a vyhoření. Jak se tedy nejčastěji vyhoření projevuje? Je to především 

změna v chování pracovníka ke klientům, ale i ke svým spolupracovníkům a kolegům. K 

takovým  typickým  projevům  syndromu  vyhoření  patří  neangažovaný  vztah,  snaha 

vyhýbat se kontaktům, neangažovanost  a ztráta asertivity. Bohužel se tento stav často 

přenáší i do soukromého  a rodinného života jedince.

Literatura uvádí,  že v počáteční  fázi  syndromu vyhoření je  možné podniknout celou 

řadu preventivních opatření,  je  to především důkladný rozbor  situace,  rozvržení  sil,  

nároků vůči sobě, iluzí o vzájemných vztazích a také o svém zaměstnání. Další fáze je  

zahájení  péče o sebe samotné. Tedy zahájení kvalitní duševní hygieny, jako je například 

pěstování nejrůznějších koníčků, obnovení nebo navázání mezilidských společenských 

styků.  Také  je  dobré  upravit  životosprávu,  zajistit  si  dostatek  spánku,  mít  vhodnou 

tělesnou aktivitu a rozmazlit se nějakou tou pozorností v podobě návštěvy kina, divadla 

či hudebního koncertu. Pokud však syndrom vyhoření propukl již v plné míře, je nutné 

vyhledat pomoc odborníků.

V  praktické  části  jsem  použila  upravený dotazník  (příloha  č.4)  paní  Mgr.  Bohumily 

Vokáčové, který  měl deset položek v pětibodové škále. Dle ubezpečení přednášející,  

měl  dobrou  míru  shody  s  výsledky  jiných  psychologických  vyšetření  jako  je  např.: 

spokojenost  s  prací  a  vlastním  životem,  se  snahou  odejít  z  práce,  s  fyzickými 

zdravotními  problémy,  s  pocity  beznaděje.  Dále  dotazník  obsahoval  dotaz  na  věk 

respondenta,  délku  zaměstnání  a  pracovní  pozici  v  domě seniorů.  Zjišťování  těchto 

doplňujících údajů bylo důležité pro stanovení dílčích cílů v absolventské práci .

Z mé práce vyplývá, že personál v domě seniorů, je celkově v dobrém morálním stavu. 

Syndromem vyhoření  je   zasaženo pouze malé procento respondentů,  kterým bude 

nutné v budoucnu  věnovat více podpory a pozornosti od zaměstnavatele. Celkově jsem 

byla velmi mile překvapena s dosaženými výsledky, které i přes náročnost pracovního 

prostředí, dopadly nad očekávání dobře. Struktura kolektivu a ani různá délka praxe 

nebyly potvrzeny jako hlavní podmiňující faktory syndromu vyhoření. 

Dotazníkové šetření v organizaci dopadlo dobře, jak se potvrdilo, organizace se stará 

kvalitně  o  své  klienty  a  vedení  domova  zase  dbá  o  své  zaměstnance.  Zajišťuje  a 
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podporuje  jejich  profesní  růst,  sestavuje  vzdělávací  plány,  které  konzultuje  s  jejich 

potřebami  a  vytváří  příjemné pracovní  prostředí.  Rezervy,  které  dle mého názoru v 

organizaci  budou,  jsou  v  poskytování  kvalitní  supervize,  ať  týmové,  skupinové  či 

individuální.  Tato  činnost  či  pomoc  nezávislého  odborníka  by  měla  být  se 

zaměstnavatelem předmětem dalšího vyjednávání. Domnívám se, že kvalitní supervize 

by zde mohla být nápomocna pracovníkům při řešení některých pracovních i osobních 

problémů.  

          

ZÁVĚR
Syndrom vyhoření je fenomén, který se ve společnosti objevil  a plíživě se vkrádá na 

nejrůznější pracoviště. Přináší sebou vážné komplikace, na které všichni od vyhořelého, 

přes  kolektiv  zaměstnanců  až  po  klienty  doplácí.  Proto  je  nesmírně  důležité  tento 

fenomén  řešit  a  jako  nejlepší  řešení  se  nabízí  prevence,  kterou  by  neměl  žádný 

zaměstnavatel zanedbat. Vždy je nutné si uvědomit, že pokud se něco nezdaří dnes, 

může  to  vyjít  zítra.  Pracovní  pohoda,  zdraví  zaměstnanců  a  spokojenost  kolektivu 

umožní lepší kvalitu a produktivitu práce. Naopak neřešené problémy, nemoci, špatné 

vztahy a popírání  důležitých potřeb,  vedou k pracovním komplikacím, nemocnosti  a 

fluktuaci zaměstnanců.

Každý  prozíravý  zaměstnavatel  by  se  měl  zajímat  o  potřeby  svých  zaměstnanců  a 

předcházet  všem problémům, které  mohou vzniknout.  Syndrom vyhoření  je  velkým 

problémem a to nejen pro vyhořelého člověka, ale i pro jeho okolí. Člověk zasažený 

tímto syndromem může ovlivnit mezilidské vztahy na pracovišti, ale i samotnou kvalitu 

práce. To není pro žádného zaměstnavatele dobrá bilance. Jak proti tomuto jevu zdárně 

bojovat?  Radikální  opatření  typu  propuštění   vyhořelých  zaměstnanců  a  nabírání 

nových,  není  zrovna  nejefektivnější  řešení.  Zaškolení  a  zapracování  nového 

zaměstnance není levné, navíc zaměstnavatel nemá jistoto, že zaměstnanec po určité 
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době neodejde. Proto se z mnoha důvodů vyplatí, aby zaměstnavatel  učinil  alespoň 

základní kroky  k řešení problémů na pracovišti a zjištění výskytu syndromu vyhoření. Z 

tohoto důvodu bych chtěla svou práci, kterou jsem zaměřila právě na zjištění výskytu 

syndromu vyhoření v zařízení domu seniorů, nabídnout zaměstnavateli  jako základní 

materiál pro zjištění četnosti jeho výskytu. Snažila jsem se vytvořit práci, která bude 

mapovat  výskyt  syndromu  na  jednotlivých  pracovištích,  ale  zároveň  poskytne 

zaměstnancům dostatek anonimity na vyjádření svých názorů a potřeb.

Pracovník, který pracuje v pomáhajících profesích, má opravdu náročnou práci. Je to 

však práce záslužná a pro ostatní potřebná. Bohužel je však její součástí i častý výskyt 

tohoto  syndromu.  Celé  situaci  nepomáhá  ani  stát,  ani  veřejné  mínění,  které  stáří  

považuje  za  něco obtěžujícího  a  zatěžujícího.  Navíc  mzdová  politika  není  k  tomuto 

odvětví příliš štědrá a proto zde pracují převážně lidé, kteří mají empatie k potřebným a 

berou své povolání jako poslání.

Nejnovější výzkumy poukazují na to, že syndrom vyhoření se nemusí objevovat pouze v 

pomáhajících  profesích,  ale  i  u  dalších  zaměstnaneckých  kategoriích,  jako  např.: 

advokáti,  úředníci,  sportovci,  učitelé  či  umělci.  Je  proto   v  zájmu  nejen  těchto 

pracovníků,  ale  nás  všech,  aby  jsme  svými  silami  předcházeli  syndromu  vyhoření.  

Nebraly příznaky tohoto onemocnění na lehkou váhu, zaměřili se na zdravý životní styl, 

sport, relaxaci a pohodu v rodinném prostředí a těmito opatřeními zlepšili svůj život a 

pomohli především sami sobě. 
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Резюмe

Синдром истощения нервной системы у работников дома престарелых.

Темой моей заключительной  роботы ,, Синдром истощения нервной системы у 

работников  дома  престарелых  „ я  взяла  специально,  потому  что  в  таком 

заведении я работаю много лет и свои знания решила применить в своей работе. 

Проблема  старения  и  тяжолый  труд  обслуживающего  персонала  мне  хорошо 

известен, потому что я его несколько лет выполняла. Теперь уже 8 лет работаю 

социальным работником дома престарелых.

Cиндромoм  истощения нервной системы неизбежно страдает обслуживающий 

персонал и практически каждый работник по истечении определённого времени 

имеет  его  проявления.  Неспецифической,  всеобщей  причиной  возникновения 

синдрома  истощения  нервной  системы  являются  необычные  условия,  которые 

вызывают интенсивный контакт с людьми, которые нуждаются в помощи.

Целью  моей  работы  было  установить  в  какой  степени  страдают  истощения 

нервной  системы  работники  на  разных  рабочих  местах  в  доме  престарелых. 

Важным заданием было определить влияет ли длительность работы или возраст 

работающего персонала в доме престарелых.

Свою  работу  я  разделила  на  две  половины: практическую  и  теоретическую.В 

теоретической части я определила характеристику синдрома истощения нервной 

системы, его причины, проявления, возникновение и фазы течения. Для лучшего 

понимания  возникновения  причин  синдрома  я  показала  объём  работы  на 

определённых рабочих местах в доме престарелых.

В практической части для своего исследования я использовала анкету,  которую 

рaздала всем работникам дома престарелых. В анкете я использовала вопросы из 

области эмоцuй и удовлетворения своей работой. Сравнивая анкеты я выяснила, 
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что  синдромом  истощения  нервной  системы  страдают  работники  в  доме 

престарелых на всех рабочих местах только в единечных случаях, и у работников, 

которые  приближаются  пенсионному  возрасту.  Условия  работы  в  доме 

престарелых у этих работников разные. Выводы моей работы подтвердили,  что 

длительность  работы и  возраст  влияют  на  приобретение синдрома истощения 

нервной системы.

Своей  работой  я  доказала,  что  работа  с  пожилыми людьми  тяжела  не  только 

физически но и психически. Однако эта работа очень нужна обществу,  а люди, 

которые  её  исполняют  заслуживают  уважения  не  только  окружающих,  но  и 

общества.
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA č.1.

Graf č.1.Souhrný graf délky praxe a hodnot BQ v jednotlivých kategoriích.

Hodnota BQ1 Hodnota BQ2 Hodnota BQ3 Hodnota BQ4

praxe0-5 60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

praxe6-10 37,50% 50,00% 12,50% 0,00%

praxe 11-20 52,90% 29,40% 11,70% 6,00%

praxe 20 - více 50,00% 33,30% 16,70% 0%

Tabulka č. 13. Výsledné porovnání délky praxe a hodnot BQ v jednotlivých kateforiích.

PŘÍLOHA č.2.

Graf č. 2. Souhrnný graf věku a hodnot BQ v jednotlivých kategoriích.
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Hodnota BQ 1 Hodnota BQ2 Hodnota BQ3 Hodnota BQ4

Věk 20-34 71,40% 28,60% 0,00% 0,00%

Věk 35-44 30,70% 61,50% 7,80% 0,00%

Věk 45-54 56,25% 25,00% 12,50% 6,25%

Věk 55 a více 50,00% 40,00% 10,00% 0,00%

Tabulka č. 14. Výsledné porovnání  věku a hodnot BQ v jednotlivých kategoriích.

PŘÍLOHA č.3.

Graf č.3. Souhrný graf pracovních pozic a  dosažených hodnot BQ .

Hodnota BQ1 Hodnota BQ2 Hodnota BQ3 Hodnota BQ4

THP 25,00% 75,00% 0,00% 0,00%

Soc.úsek 45,50% 40,90% 9,10% 4,50%

Zdr.úsek 85,70% 14,30% 0,00% 0,00%

Ostatní 53,80% 46,10% 0,00% 0%

Tabulka č.15. Výsledné porovnání hodnot BQ na jednotlivých pracovních úsecích.
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PŘÍLOHA Č.4.

Dotazník  pro zaměstnance domu seniorů

Vážená paní, vážený pane,

tímto dotazníkem se  na Vás  obracím se  žádostí  o  pomoc při  získávání  informací  se 

zpracováním absolventské práce na téma: „Syndrom vyhoření u zaměstnanců domu 

seniorů“.  Dotazník  je  dobrovolný  a   anonymní.  Cílem  tohoto  šetření  je  zmapovat 

emocionální  stav  pracovníků,  kteří  pracují  se  starými  lidmi.  Dotazník  obsahuje  10 

otázek. Každá má výběr z 5 odpovědí.  Prosím u každé otázky označte vždy jen jednu 

odpověď.   Při  zpracování  dotazníku  bude  zachována  naprostá  mlčenlivost  o 

informacích získaných v souvislosti s vyplněním dotazníku.

Šrajerová Marcela
IV. ročník Vyšší odborné školy a Střední zdravotnické MILLS, s. r. o., Čelákovice

Jsem kandidátem na vyhoření?

1=zřídka 2=občas ano 3=napůl 4=často 5=téměř stále

1 Jsem unavený(á), i když mám dost spánku. 1 2 3 4 5

2 Cítím se smutný(á) bez jasného důvodu. 1 2 3 4 5

3 Snadno se rozčílím a utrhuji se na lidi. 1 2 3 4 5

4 Vyhýbám se lidem v práci a v soukromém životě. 1 2 3 4 5

5 Dostávám se do konfliktů 1 2 3 4 5

6 Moje výkony v práci nejsou nejlepší 1 2 3 4 5

7 Komunikace s lidmi mě vyčerpává 1 2 3 4 5

8 Nemohu se soustředit na práci tak, jako dříve. 1 2 3 4 5

9 Moje pracovní pocity zasahují do mého soukromého života 1 2 3 4 5

10 Zdá se mi, že moje práce nemá smysl. 1 2 3 4 5

Věk:
Délka zaměstnání v DS:
Pracovní pozice v DS: THP,    Sociální úsek,   Zdravotní úsek,   Ostatní provozní pracovníci

Děkuji za Váš čas a Vaši spolupráci při vyplňování dotazníku.
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