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Abstrakt
Obsahem této bakalářské práce, je výzkumná studie zkoumající vztah mezi
úrovněmi syndromu vyhoření, které prožívají zdravotní sestry pracující v České
republice, Kostarice, Španělsku a některých státech USA. Formou online dotazníku, byla
zjišťována míra jejich empatie, emocionální vazby a úroveň vzdělání. Dotazník byl
sestaven pomocí Copenhagen Burnout Inventory (CBI) pro zdravotnický personál,
Interpersonal reaktivity index (IRI) pro měření dispozice empatie, Experiences in Close
Relationships - Relationship Structures (ECR-RS) k posouzení vazebných vzorců v různě
blízkých vztazích, a jako další nastroj, byly použity Emoční teploměry - jednoduchý
rychlý modulární screeningový nástroj pro detekci a monitorování emočních stavů v
klinické praxi. Součástí dotazníku byly také anamnestické otázky k analýze
demografických údajů. Dotazník byl rozeslán formou emailu sestrám pracujícím ve výše
jmenovaných zemích. Skupina byla tvořena vzorkem 1123 zdravotních sester,
zastoupených ve studii, v období od září 2018 do ledna 2019.

Abstract
The content of this thesis is a research study investigating the relationship between
burnout levels experienced by nurses working in the Czech Republic, Costa Rica, Spain
and some US states. Through an online questionnaire, their degree of empathy, emotional
attachment, and level of education were determined A questionnaire was developed by
using the Copenhagen Burnout Inventory (CBI) in health personnel, Interpersonal
Reactivity Index (IRI) to measure of dispositional empathy, Experiences in Close
Relationships - Relationship Structures (ECR-RS) to assess attachment patterns in a
variety of close relationships and an Emotion Thermometers tool a simple rapid modular
screening tool for detection and monitoring of emotional disorders in clinical practice.
Part of the questionnaire are an anamnestic questions to also analyze the demographic
data. The questionnaire was sent by email to nurses working in the above countries. The

group comprised a sample of 1123 nurses represented in the study from September 2018
to January 2019.
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1 ÚVOD
Již několik let jsem přemýšlela o rozdílech ve vzdělávání v ošetřovatelství i přístupu lidí
pracujících ve zdravotnických oborech v České republice v porovnání s dalšími zeměmi na
světě. O to více a intenzivněji po změnách na poli zdravotnictví, k nimž v České republice došlo
v posledních letech.
Po zahájení svého studia na Univerzitě Karlově jsem se měla možnost setkat s mnoha
zdravotnickými profesionály, kteří nebyli spokojeni ve své práci, a to na takové úrovni, která
mě překvapila. Na podkladě těchto zjištění, jsem se začala zajímat o fenomén nazvaný syndrom
vyhoření.
Proto jsem se také rozhodla sjednotit tyto dvě myšlenky: sociální i kulturní vzdělávací
rozdíly různých zemí a problém vyhoření u zdravotních sester, který je již zkoumán po celém
světě.
Epidemiologicky se ukázalo, že sociální a environmentální faktory mohou přispět k
výskytu mnoha lidských nemocí. Stres je součástí dnešního každodenního života, do té míry,
že je považován za nemoc naší civilizace. V současné době poukazují mnohé teorie na přímou
souvislost mezi organizačním a pracovním stresem a blahobytem zaměstnanců.
Riziko psychických poruch ovlivňujících zdraví pracovníků se zvyšuje v souladu s
rostoucími požadavky na zaměstnance a změny v ošetřovatelství.
Nezbytnost studovat právě syndrom vyhoření, souvisí s potřebou studovat procesy
pracovního stresu, protože ty ovlivňují kvalitu pracovního života zaměstnanců, jejich
sebepozorování. To má významné dopady na organizaci i hodnotu odvedené práce (např.
absenci v zaměstnání, změny pracovních míst, snížení produktivity práce, pokles její kvality
atd.). Je možné, že nám bližší zkoumání této problematiky nabídne jasnější pohled na tyto
aspekty, ve srovnání s různými druhy aktivit, jejich organizací, rozdělením, náhledu jiné
kultury i studia.
Vzhledem k tomu, že k nejvyššímu výskytu syndromu vyhoření dochází u profesionálů
pracujících v oblasti služeb zaměřených na zdraví a sociální sféru, má zhoršení kvality právě
jejich práce dopad na společnost obecně.
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1.1 Cíle práce
Zjistit, zda se liší syndrom vyhoření zdravotní sestry, empatie, attachment a demografické
faktory v jednotlivých zemích (ČR, USA, Kostarika, Španělsko).
Navíc určit prevalenci a související sociodemografické a pracovní faktory syndromu
vyhoření u zdravotních sester jmenovaných zemí.

14
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2 TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE
2.1 SYNDROM VYHOŘENÍ
2.1.1 Historie a definice syndromu vyhoření
Anglický termín „burnout“, neboli „vyhoření“, se poprvé objevil jako sociální problém
související s ekonomickým a kulturním vývojem šedesátých let v USA. Poprvé byl použit v
klinickém smyslu na počátku 70. let Herbertem Freudenbergerem (Schaufeli, 2017).
Freudenberger byl psychologem v alternativním zdravotnickém zařízení (St Mark’s Free
Clinic), kde byly ošetřováni drogově závislí lidé. Tam Freudenberger zaznamenal, že mnozí z
dobrovolníků, s nimiž pracoval, zažili postupné emoční vyčerpání a ztrátu motivace i odhodlání
(Schaufeli, 2017).
Obecně tento proces trval přibližně rok a byl doprovázen celou řadou duševních a fyzických
symptomů. K označení tohoto zvláštního duševního stavu vyčerpání použil slovo, které bylo
používáno hovorově, a které odkazovalo na účinky chronického užívání drog: "vyhoření"
(Schaufeli, 2017).
Nezávisle na Freudenbergerovi, studovala způsoby, jak se lidé vyrovnávají s emočním
vzrušením při výkonu své práce, Christina Maslach, výzkumná pracovnice sociální
psychologie, která za tímto účelem oslovila skupinu veřejných obhájců v letech 1978-1979 v
Los Angeles v Kalifornii. Jako výsledek těchto rozhovorů se dozvěděla, že zkoumaní
pracovníci se často cítili emočně vyčerpaní, že roste jejich negativní vnímání a pocity týkající
se jejich klientů, a že v důsledku těchto emočních nepokojů, prožívají krizové situace v odborné
způsobilosti (Schaufeli, 2017).
V Kalifornii narazili na stejný termín jako Freudenberg: "burnout" a jakmile ho přijali,
zjistili, že jejich respondenti tento „odborný výraz“ okamžitě převzali, a tak se v hovorovém
slangu zrodil nový pojem (Schaufeli, 2017).
Po svém vzniku v USA v 70. letech, se koncept v 80. letech rozšířil i do Evropy a v 90.tých
letech minulého století pak i do zbytku světa.
Dá se říct, že globalizace, privatizace a liberalizace způsobily rychlé změny v moderním
pracovním životě – těmi je nutnost získat nové dovednosti, přijmout nové druhy činností,
15
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dosahovat stále vyšší produktivity práce i vyšší vzdělaní. Obecné zrychlení dynamiky života
může způsobit vyhoření.
Vyhoření je syndrom vyvolaný stresem. Jedna z nejdůležitějších a nejpoužívanějších
definic popisuje vyhoření "jako syndrom emočního vyčerpání, depersonalizace a redukovaného
osobního úspěchu, který může nastat mezi jednotlivci, kteří pracují s lidmi" (Maslach, Jackson
& Leiter, 1996 str 192).
Jedna z definic, která mě zaujala, protože si myslím, že vysvětluje koncept hlubším a
jasnějším způsobem pro širší přijetí, je: „Syndrom vyhoření je emoční a fyzické vyčerpání
vyplývající z kombinace vystavení se environmentálním a vnitřním stresům a nedostatečnému
zvládnutí a adaptačním dovednostem. Kromě známky vyčerpání vykazuje osoba s vyhořením
stále negativnější postoj ke své práci, nízkou sebeúctu a osobní devalvaci“ (Miller-Keane,
2003).
Aby si lidé mohli jednoduše představit, co se děje s člověkem, který trpí syndromem
vyhoření, dá se metaforický význam vysvětlit takto: „vyhořet“ může někdo jen tehdy, pokud
dříve "silně hořel". Ano, je to právě tak: angažovanost, nadšení a zájem o něčí práci jsou
nezbytnými předchůdci vyhoření.

2.1.2 Vývojové fáze syndromu vyhoření
Riziko rozvoje vyhoření se zvyšuje spolu s přetížením v práci, nedostatkem kontroly,
nedostatečným uznáním a odměnou, nedostatečnou podporou a důvěrou, nevyřešenými
konflikty v zaměstnání, nespravedlností a nesouladem hodnot mezi pracovníkem a jeho
nadřízeným, a vzájemnými neshodami mezi spolupracovníky na pracovišti. Vyhoření však
mohou iniciovat i psychosociální faktory v soukromém životě zaměstnance.
Burnout syndrom se postupně vyvíjí. Psycholog Herbert Freudenberger a Gail North
rozdělili proces do 12 fází. Tyto fáze nemusí nutně následovat v daném pořadí jedna po druhé.
Mnoho obětí jednotlivé etapy přeskočí; jiní se ocitnou souběžně v několika najednou. Délka
jednotlivých fází procesu se rovněž liší od pacienta k pacientovi (Kraft, 2006).
Nutkavá snaha po sebeprosazení; první fáze je charakterizována jako stav, ve kterém hrají
hlavní roli ambice. Lidé si musí dokazovat, že dělají vynikající práci, nejen sami před sebou,
16

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

ale také před svými kolegy. Nakonec se potřeba prezentovat se, doslova ukázat se, změní v
odhodlání a nutkání s nešťastnými pocity.
Začínají pracovat více a tvrději; aby uspokojili své vysoké osobní očekávání, přebírají na
sebe stále více práce a úkolů. Jsou „posedlí“ myšlenkou zařídit si všechno sami, což nakonec
odráží jejich pocit "nenahraditelnosti".
Zanedbávání vlastních potřeb; všechen jejich čas pohltí práce, není a neexistuje nic kromě
zaměstnání, vše ostatní je posuzováno jako nedůležité. Jiné potřeby – spánek, jídlo nebo kontakt
s přáteli a rodinou, je odsunuto do pozadí. Říká se, že tyto oběti jsou důkazem hrdinského
výkonu.
Vyhrocení konfliktů; problémy jsou odmítány. Lidé mohou cítit paniku, nervozitu, i
vlastní ohrožení.
Revize hodnot; hodnoty jsou zpřeházené, přátelé a rodina jsou zapomenuti, koníčky jsou
považovány za nepodstatné. Jediným středobodem je práce.
Odmítnutí vznikajících problémů; nesnášenlivost, vnímání spolupracovníků jako
hloupých, líných, náročných nebo nedisciplinovaných. Nastupuje cynismus a agrese; vznikající
problémy jsou považovány za způsobené časovým tlakem a prací, ne změnami v životním
postoji (Kraft, 2006).
Odnětí; malý nebo neexistující společenský život, potřeba pocitu úlevy od stresu v podobě
alkoholu/drog.
Zvláštní změny chování; změny v chování jsou zřejmé, přátelé a rodina si dělají starosti.
Depersonalizace; nevidí sebe sama ani jiné jako významné a už není schopen vnímat
vlastní potřeby.
Vnitřní prázdnota; pocit prázdnoty uvnitř. Hledání „pomocných“ aktivit pro její
překonání: přejídání, sex, alkohol nebo drogy; míra uspokojení je často nadhodnocená.
Deprese; pocit ztráty a nejistoty, vyčerpání, budoucnost je ponurá a temná.
Syndrom vyhoření; může zahrnovat totální duševní a fyzický kolaps; čas pro poskytnutí
lékařské péče (Kraft, 2006).

17
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2.1.3 Diagnóza syndromu vyhoření
Pro měření úrovně vyhoření v různých profesích existuje několik dostupných nástrojů,
které jsou validovány a přeloženy do několika jazyků. Níže je stručné vysvětlení 4 z těchto
metod. Formální diagnóza syndromu vyhoření však není možná, protože neexistují uznávaná
ani univerzální klinická kritéria pro její specifikaci.

Maslach Burnout Inventory
Jedná se o nejrozšířenější nástroj na světě, který má vysokou vnitřní konzistenci a
spolehlivost téměř 90 %. Je tvořen 22 položkami ve formě potvrzení, pocitů a postojů
profesionála v jeho práci a směrem k pacientům. Jeho funkcí je měřit profesionální opotřebení.
(Maslach, Jackson a Leiter, 1996).

The Copenhagen Burnout Inventory
Dotazník se třemi dílčími dimenzemi: Osobní vyhoření – otázky jsou formulovány tak,
aby na ně mohl odpovědět doslova kdokoliv (zahrnuje skutečně velmi obecnou stupnici),
vyhoření související s prací – předpokládá se, že respondent aktivně pracuje za mzdu, a
vyhoření související s klientem (může být použit jiný nebo podobný termín, pokud je to vhodné,
jako jsou pacienti, studenti, vězni atd.). Tři samostatné části dotazníku byly navrženy tak, aby
mohly být použity v různých oblastech. V CBI je jádrem vyhoření únava a vyčerpání
(Kristensen et al., 2005).

Burnout Measure
Jedná se o druhý nejčastěji používaný nástroj hodnocení syndromu vyhoření ve
výzkumných studiích. Byl vyvinut autory Pinesem a Aronsonem v roce 1988 (Enzmann et al.,
2008). Pro tyto tvůrce je syndrom vyhoření definován jako stav tělesného, duševního a
emočního vyčerpání způsobeného dlouhou angažovaností v emočně náročných situacích.
Skládá se z 21 položek, ve třech podstupnicích, sedmi bodech s rozsahem od „nikdy“ k „vždy“.
Tento parametr vyjadřuje stavy tělesného, emočního a duševního vyčerpání (Enzmann et al.,
2008).
Tento nástroj podléhá kritice z toho důvodu, že zachycuje pouze určitý aspekt vyčerpání
a jedná se spíše o měření obecné pohody (Enzmann et al., 2008).
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Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo
(CESQTPD) Dotazník pro hodnocení syndromu vyhoření
Prostřednictvím tohoto nástroje jsou vyhodnocovány emoce a postoje osob související
s jejich pracovními zkušenostmi. Tyto proměnné jsou odhadovány čtyřmi stupnicemi spolu s
celkovým skóre nástroje (Gil-Monte, 2011).
Skládá se z 20 položek, které jsou posuzovány pomocí pětibodového formátu frekvenční
odezvy, od „nikdy“ až po „velmi často“. Existují dvě verze: hlavní (CESQT), která musí být
aplikována na všechny pracovníky, kteří vykonávají svou práci v přímém kontaktu s lidmi, a
alternativní verzi (CESQT-DP) zaměřenou na ty profesionály, kteří nepracují v přímém
kontaktu s lidmi (Gil-Monte, 2011).
Položky jsou distribuovány v následujících měřítcích:
1. Iluze jako náhražka za práci, touha jednotlivce dosáhnout pracovních cílů, protože
předpokládá zdroj osobní spokojenosti i součást profesionální sebe účinnosti.
2. Psychické opotřebení, vzhled emočního a fyzického vyčerpání vzhledem k tomu, že
na pracovišti je třeba se denně „vypořádat“ s lidmi, kteří představují nebo způsobují problémy.
3. Indolence, přítomnost negativních postojů lhostejnosti a cynizmu vůči zákazníkům
4. Vina, vzhled pocitů viny za chování a negativní postoje rozvíjené v práci (Gil-Monte,
2011).
Poslední revize Mezinárodní klasifikace onemocnění (ICD-10-2008) nepopisuje
syndrom vyhoření jako individuální diagnózu, je ale uvedena jako doplňující diagnóza podle
kapitoly XXI – Problém spojený s obtížemi při vedení života (Life-management), kódovaný
jako Z 73.0 (stav vitální vyčerpanosti) (Laštovka et al., 2017).
Stejně tak Diagnostický a statistický manuál duševních poruch, páté vydání (DSM-5) tj.
aktualizace v roce 2013, Americké psychiatrické asociace, nezahrnuje syndrom vyhoření. Podle
některých odborníků je syndrom vyhoření stavem emočního a fyzického vyčerpání, který se do
velké míry překrývá s depresí. Většina vědců se však domnívá, že vyhoření by mělo být lépe
považováno za poruchu související s výkonem pracovní činnosti (DSM-5, 2013) (Laštovka et
al., 2017).
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Syndrom vyhoření nebyl dosud oficiálně přijat jako nemoc z povolání ani ve většině
zemí EU, i když podle průzkumu Eurobarometru v roce 2014 57 % respondentů uvedlo, že
hlavní zdravotní a bezpečností riziko na pracovišti, kterému jsou vystaveni a kterému čelí, je
stres (Laštovka et al., 2017).
Absence jasné, individuální diagnózy a definice pro syndrom vyhoření a následné
použití mnoha různých diagnóz, jako je úzkost, deprese nebo porucha přizpůsobení, může vést
k nejasnostem v tom, jak je popisována. Tento problém pravděpodobně vyplývá z
mezinárodního nesouhlasu s etiologií a diagnostickými kritérii vyhoření. Z tohoto důvodu
omezuje přístup k léčbě, pokrytí postižení a uspořádání pracovních podmínek na pracovišti
právě nedostatek oficiální diagnostiky (Laštovka et al., 2017).

2.1.4 Prevence a intervence syndromu vyhoření
Opatření k prevenci vyhoření mohou být diferencována podle preventivního přístupu a
úrovní prevence. Preventivní přístupy, které je třeba vzít v úvahu, jsou jak úpravy pracovního
prostředí (prevence okolností), tak také zlepšení schopnosti jedince vyrovnat se se stresem
(preventivní opatření v oblasti chování). Podle WHO může být úroveň prevence rozdělena do
primárních preventivních opatření (vyhýbání se/odstranění faktorů, které způsobují
onemocnění pacienta), sekundární opatření (včasné rozpoznání/intervence zjevného
onemocnění) a terciární opatření (zvládnutí důsledků onemocnění, rehabilitace a relapsové
profylaxe) (Weber, & Jaekel, 2000).
Koncepce behaviorálních preventivních opatření prezentovaných v literatuře se zaměřují na
primární prevenci a jsou "doménou" psychologie. Může být použita kombinace primární a
sekundární prevence. Je možné rozlišovat mezi činnostmi, které se zaměřují na organizaci a
řízení práce a na návrhy zaměřené především na osoby, případě skupiny (Weber, & Jaekel,
2000).
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Tabulka 1 – Strategie prevence (Weber, & Jaekel, 2000)
Primární prevenci

Opatření na pracovišti

opatření

zaměřené

na

osob
Zlepšení vypořádání se
stresem

vytvoření/zachování"
zdravého pracovního
prostředí"

Provádění zkoušek
vhodnosti" před výcvikem
v zaměstnání.

učení relaxačních technik

uznání výkonu (chvála,
ocenění, penězi)

Delegování odpovědnosti
(učení se říkat "ne")

školení manažerů ("klíčová
role" šéfa v prevenci
vyhoření).

specifické programy
doprovázející práci osob z
rizikových skupin
pravidelné lékařskopsychologické sledování
z povolání

Záliby (sport, kultura,
příroda)
snaží se udržet stabilní
partnerství/společenské
vztahy
profylaxe frustrace (snížení
falešných očekávání)

Vysoké osobní, sociální a organizační náklady spojené s pracovním stresem a
vyhořením způsobily, že mezinárodní organizace, jako je Evropská unie a WHO, stále více
trvají na důležitosti prevence a zásahu na pracovišti. V tomto smyslu začínají některé služby
prevence pracovních rizik rozvíjet programy zaměřené na proměnné samotné organizace práce.
Tento typ programů je obvykle shrnut pod názvem Programy řízení stresu (Rodríguez, 2011).
Je obtížné rozlišit preventivní opatření proti vyhoření a snahy o léčbu poruchy. Pokud
jsou zavedena preventivní opatření, nedojde k vyhoření; pokud je porucha chování již aktivní,
může být použit stejný preventivní plán jako terapeutická metoda (Felton, 1998).
J. S. Felton stanovil některá doporučení v jeho publikaci „Burnout jako klinická entita
– důležitá pro pracovníky ve zdravotnictví!“ (Burnout as a clinical entity-its importance in
health care workers) (Felton, 1998).
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Jednání, diskusní setkání pracovních týmů, umožňují zvýšit a zlepšit komunikaci mezi svými
členy, musí být charakterizována tolerantním prostředím pro vyjádření myšlenek, stížností,
návrhů nebo otázek, podporovat výměnu idejí, které pomáhají při vytváření rozhodnutí. Pokud
jsou nápady poskytovány jako možný zdroj řešení aktuálních problémů, měli by koordinátoři
nebo nadřízení, podniknout okamžité kroky, aby účastníci vnímali, že poskytnuté návrhy jsou
registrovány.
Týmová práce, umožňuje změnu práce tak, aby byly přiděleny nové úkoly, funkce byly
otočeny a zodpovědnost byla zvýšena nebo snížena, to slouží k osvěžení každodenních činností,
které mají být vykonávány.
Návštěvy supervizorů a koordinátorů, jedná se o strategii prevence, umožňuje pracovníkům
nabýt pocitu, že jejich práce má pro oddělení smysl a umožňuje objasnit pochybnosti a
poskytnout vysvětlení funkcí různých členů nebo skupin obecně, nejenže sleduje kvalitu práce,
ale také posiluje atmosféru důvěry a výměny názorů.
Aspekty související s prací, zavedení flexibilních pracovních plánů, které zaměstnancům
umožní postarat se o domácí práce, o rodinu i vlastní osobu.
Rozhodovací procesy, zařadit do procesu pracovníka, aby mu bylo umožněno vyrovnávání
odpovědnosti, dát mu pocit podpory a sounáležitosti.
Mezi další preventivní metody patří školení a získávání informací, programy pomoci
pracovníkům, vytváření intervenčních skupin, rané odborné poradenství a jiné.
Členové pracovní skupiny musí při výkonu své práce získávat osobní a profesní růst a
instituce musí umožňovat, aby byly oba procesy prováděny současně a tím byla
maximalizována prevence vyhoření (Felton, 1998).

2.2 Profesní charakteristika povolání sestry v kontextu vyhoření
Pacient je první prioritou zdravotní sestry. Sestra se stará o pacienty a pomáhá řídit
fyzické potřeby, předcházet nemocem a léčit zdravotní problémy.
Další funkcí zdravotní sestry je podporovat a hájit nejlepší zájmy pacienta a zachovat
jeho důstojnost v průběhu léčby a poskytované péče. Je přímo zapojena do rozhodovacího
procesu léčby pacientů, je důležité, aby sestry byly schopny myslet kriticky i ve chvíli, kdy
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vyhodnocují příznaky pacientů a identifikují potenciální problémy. Aby sestra mohla vydat
doporučení a přijmout vhodná opatření, musí být připravena přijmout odpovědnost za to, že
pacienti lépe porozumí svému zdraví, nemocem, lékům a léčbě. Sestra by měla mít čas edukovat
pacienta a jeho rodinu, nebo pečovatele, co mají dělat a co očekávat, když opustí nemocnici
nebo kliniku.
Musí se také ujistit, že pacient nabyl přesvědčení, že je ve svém úsilí uzdravit se
podporován a v případě potřeby ví, kde a u koho hledat další informace.
Z toho vyplývá, že sestra zaujímá roli ošetřovatelky, pomocnice, edukátorky, poradkyně
a obhájkyně práv, navíc ještě role nositelky změn, vedoucí, manažerky a v neposlední řadě i
výzkumnice (Farkašová, 2006).
Sestry jsou v kontaktu se zdravými lidmi v různých fázích jejich života, jsou vystaveny
emocím nemocných a také smrti, tento kontakt může být přerušovaný v ambulantních
konzultacích nebo nepřetržitou péčí v průběhu pracovních dnů 8 až 12 hodin. Čelí změnám
v provozu i v rozvrzích, změnám různých pracovních pozic i pracovních týmů, odpovědnosti,
a jsou vystaveny riziku své profese.
Tato komunita byla vždy vystavena pracovnímu přetížení, často ve formě po sobě
jdoucích dvojitých směn, zpracovávání stejného množství práce s nedostatkem personálu nebo
dokonce vykonávání takových činností, které nejsou v popisu jejich práce.
Pacienti v závislosti na situaci, v níž se nacházejí, mohou být nároční, nervózní, bojící
se, nespolupracující a v reakci na tyto pocity, v důsledku své léčby, psychickým či fyzickým
bariérám nebo kvůli postupujícímu onemocnění, mohou mít problémy s komunikací. To vše
dává sestrám velkou zodpovědnost, což může vyvolat tlak a stres.
Skupina ošetřovatelů a sester představuje vysoké riziko rozvoje syndromu vyhoření,
protože jejich zaměstnání je vystaveno těžké pracovní zátěži a interakci s pacienty, kteří jsou
stresováni a emocionálně vypjatí (McHugh, 2011).
Vztah mezi pracovními podmínkami zdravotních sester a bezpečností pacientů byl
uznán Ústavem lékařství ve Washingtonu DC, ve zprávě "Keeping patients safe: transforming
the work environment for nurses" (McHugh, 2011).
McHugh et al., (2011) provedl studii s cíli, nejprve porovnat vyhoření a míru
spokojenosti s praxí u sester v různých intra a extrainstitucionálních scénářích a rolích přímé
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nebo nepřímé péče s pacientem, za druhé změřit vliv pracovního prostředí a podmínky pro
syndrom vyhoření a za třetí porovnat míru spokojenosti zdravotních sester se vztahem k míře
spokojenosti pacienta (McHugh, 2011).
Spokojenost s prací zahrnovala aspekty jako výše platu, výhody, příležitosti k postupu,
nezávislost a profesní status.
Na základě této studie byla označena značná část zdravotních sester v nemocnicích a
pečovatelských domovech s přímým kontaktem s pacientem, jako "vyhořelá", nespokojená se
svou prací a s výhodami svého zaměstnavatele. Skupina, která byla nejvíce spokojená a měla
nejmenší výskyt syndromu vyhoření, byla ta, která neposkytovala přímou péči. Bylo také
zjištěno, že vysoké procento případů syndromu vyhoření u sester pracujících v nemocnicích,
souviselo s nízkou úrovní spokojenosti klientů a s náznaky problémů s kvalitou poskytované
péče (McHugh, 2011).

Attachment
Attachment je pojem, který vystihuje velmi komplexní blízkou vazbu mezi dítětem a
matkou, popřípadě prvotním pečovatelem či mateřskou postavou. Attachment zahrnuje
vzájemné pocity, porozumění, sdílení emocí, přijetí, trvalost a lásku. Tato vazba se vytváří
v interakci s dospělým, který o dítě pečuje, a postupně se zvnitřňuje. Stává se vnitřní
psychologickou „bezpečnou základnou“. Místem vnitřně zažívaného bezpečí, které dítěti
poskytuje rodičovská postava (Vrtbovská, 2010).
Otcem teorie spojené s významem citového pouta pro vývoj zdravé osobnosti je John
Bowlby (1907–1990), jeden z nejvýznamnějších psychiatrů, psychoanalytiků a teoretiků
moderní psychologické vědy. Zabýval se etologií (chováním zvířat), ale zejména vývojovou
psychologií. Jeho výzkum vychází z předpokladu, že každý jedinec má vlastní „vazebný
systém“ který je spojovacím článkem evolučního přežití (Malach-Pines, 2004). Tato teorie
předpokládá, že děti formují vnitřní modely svých postojů k ostatním na základě svých vztahů
s primárním pečovatelem, který slouží jako bezpečná základna a poskytuje podporu a ochranu
v dobách ohrožení a strachu (Bowlby, 1982; 1988). Výsledek časných vazebných vztahů se
přenáší do dospělosti ve formě vnitřních modelů pro mezilidské vztahy, které poskytují základ
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očekávaného chování jednotlivce i ostatních v současných a budoucích vztazích (Malach-Pines,
2004).
Na začátku devadesátých let objevily Bartholomewová a Horowitzová (1991) novou
možnost pojetí typologie citové vazby. Upustily od tradičního dělení do kategorií, a na základě
dimenze úzkostnosti (anxiety) a vyhýbavosti (avoidance), určily čtyři typy vazby typické pro
dospělost: jistý (secure); ustrašený (fearful); roztržitý (preoccupied) a odmítavý (dissmissing).
Jistý typ citové vazby se projevuje u jedinců nízce skórujících v obou základních dimenzích.
Úzkostný typ – roztržitý, skóruje vysoce v úzkostnosti a nízce v dimenzi vyhýbání se. Odmítavý
typ naopak skóruje vysoce v dimenzi vyhýbavosti, ale nízce v úzkostnosti. Poslední typ
ustrašený nebo strachuplný, se vyznačuje vysokým skórem v obou dimenzích (Mikulincer &
Pereg, 2007).
Jistý typ je popsán jako jedinec schopný dobře a bezpečně navázat vztahy s ostatními,
přičemž zde zbývá dostatek prostoru pro vhodnou míru autonomní činnosti. Osoba s
bezpečným typem připoutání, ukazuje zdravý vzor chování, projevující se schopností pracovat
samostatně nebo společně s ostatními tak, že vytváří flexibilní, vzájemné vztahy s různými
lidmi. „Charakter a síla jsou jádrem autonomní a nezávislé činnosti“. Tato síla charakteru,
kterou najdeme u bezpečného typu, pomáhá těmto lidem vytvořit si spolehlivou sociální
podpůrnou síť, kterou mohou v případě potřeby využít. Umožňuje jim pracovat efektivně a
komfortně i ve chvíli, kdy musejí konat samostatně.
S ohledem na procesy, které vedou k těmto stabilním mezilidským vztahům, se tito
jednotlivci spoléhají na základní myšlenky ve vazebném systému: uznávají emocionální
vzrušení, žádají o podporu druhých a doufají v úspěšné zvládnutí situace (Mikulincer & Sheffi,
2000). Bezpečný či jistý typ osobnosti, hledá podporu u výrazných charakterů ve svém životě
a má důvěru ve své vlastní dovednosti. Rozvíjí tak úspěšnější a konstruktivnější plány při
zvládání svých činností. Tito jedinci mají také pozitivnější očekávání týkající se zvládnutelnosti
stresu a mají důvěru v dobré úmysly druhých (McNeil et al., 2014).
V méně dokonalém dětství, které prožívá většina jedinců, se u dětí vyvíjí jeden ze tří
nejistých stylů připoutání: ustrašený (angl. fearful); roztržitý (angl. preoccupied) a odmítavý
(angl. dissmissing). U dospělých se tyto vyhýbavé typy projevují spíše extrémní „fobií afektu“,
omezují odhalování svých pocitů před ostatními ze strachu z odsouzení nebo odplaty. Jsou hrdí
na to, že jsou stoičtí a nezávislí.
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Výzkum, který vypracoval Malach-Pines v roce 2004 ukazuje, že v pěti různých
studiích, které zahrnovaly širokou škálu účastníků z různých kultur, profesí a sociálních vrstev,
bylo zjištěno, že bezpečný styl vazby koreluje negativně s vyhořením, naproti tomu nejistý typy
koreluje pozitivně s vyhořením. Jinými slovy: čím bezpečnější je styl vazby, tím menší je
pravděpodobnost vyhoření. Čím méně jistý je styl vazby, tím pravděpodobnější je vyhoření
(Malach-Pines, 2004).
Výsledky také naznačují, že dobře zdokumentovaná aplikace teorie vazby na stres a
ovládání stresu je rovněž v případě vyhoření relevantní. Jeden ze způsobů, jak začlenit teorii
vazby do teorie vyhoření, výzkumu a aplikace, je existenciální koncepční rámec, který spojuje
vyhoření s kritickými zkušenostmi z dětství (které určují volbu konkrétní kariéry) a potřebu
najít v životě svůj význam (způsobuje vyhoření, když tato potřeba není uspokojena) (MalachPines, 2004).
Z hlediska výzkumu zaměřeného na výskyt syndromu vyhoření u dospělých, má smysl
v této souvislosti zkoumat vliv různých stupňů jisté a nejisté citové vazby na jejich osobnost
(Pines, 2004).

2.3 Empatie
V psychologickém slovníku je empatie definována jako „umění dovedně zacházet s
emocemi, vciťovat se do situace druhé osoby, emocionální ztotožnění se s jejím viděním,
cítěním, chápáním, schopnost číst i neslovní projevy druhého, chápat o co usiluje, čemu se chce
vyhnout, co pečlivě skrývá; souvisí se schopností naslouchat a vnímat neverbální komunikaci“
(Hartl, Hartlová, 2004, s. 127).
Empatie je označována za psychologický konstrukt, který má centrální funkci z hlediska
lidského chování a prožívání. Představuje elementární podmínku sociální komunikace a
mezilidské interakce, také je základem pro vytváření relevantních interpersonálních vztahů.
Společnost má určitá očekávání vůči pomáhajícím profesím. Schopnost empatie je s
profesí sestry téměř automaticky spojována. Zejména ve vztahu k pacientovi. Často je ovšem
opomíjeno, že empatie je také žádoucí součástí týmové komunikace. Sestry pracující
v kolektivu, týmu, které vnímají jeho atmosféru a pracovní vztahy jako dobré, mohou být na
konci směny vyčerpány fyzicky, ale po psychické stránce na tom budou lépe než ty, které jsou
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nespokojené se vztahy a atmosférou v týmu, v němž pracují. Takové společenství lidí je pro
jeho člena zdrojem nové energie, nebo naopak jejím pohlcovačem (Křivohlavý, Pečenková,
2000).
Jako příčinu zanedbávání pacientů a nedostatečné ochoty komunikovat bývají na
základě velkého množství studií uváděny dvě základní skupiny faktorů: (1) nadměrná pracovní
zátěž, syndrom vyhoření a neuspokojivé pracovní podmínky a (2) nedostatečné vzdělání a
trénink v komunikaci (Schubert et al., 2013; Reader, 2013; Ptáček, et al., 2013).
Empatie při komunikaci s pacientem má i své hranice, musí být profesionální, taková,
která prospěje pacientovi, ale zároveň neublíží psychice pečovatele. Takovému empatickému
chování je zapotřebí se učit. Patří k němu i profesionální empatická účast, která se vyjadřuje
hlavně slovně, ale s citlivostí v hlase, jinak vyzní falešně a pacientovi spíše ublíží (Linhartová,
2007). O úrovni empatické komunikace nerozhoduje jen schopnost porozumění a diferenciace
emočních stavů, významnou roli sehrává i motivace. Empatie se zaměřuje na fyzickou
přítomnost, pozorování a naslouchání pacientovi, tento kontakt je nezbytný k pochopení světa
a situace pacienta.

Škály empatické komunikace
Robert Carkhuff diferencoval empatickou komunikaci do pěti úrovní (CarkHuff,1969):
•

Nízká úroveň – v komunikaci pomáhající osoby je empatie zastoupena jen
minimálně, pomáhající osoba často mění předmět hovoru a uděluje předčasné rady.

•

Středně nízká úroveň – pomáhající osoba reflektuje pouze explicitně klientem
vyjádřené informace, emočním obsahům se ve své komunikaci pomáhající osoba
vyhýbá.

•

Úroveň reciproční empatické reakce – pomáhající osoba sdílí s klientem totožný
způsob porozumění i prožívaní určité události, jejich reakce lze označit jako
reciproční pomáhající osoba sdílí s druhou osobou způsob porozumění, jejich reakce
jsou si vzájemně velmi blízké. Pomáhající osoba se však nesnaží dostat pod povrch
sdělených informací a ani do vztahu nic víc nepřináší.

•

Středně vysoká úroveň – pomáhající osoba se střední úrovní empatické dovednosti
dokáže správně identifikovat i porozumět implicitní obsah klientovy zprávy, týkající
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se jeho prožívání. Pomáhající osoba vede k rozvoji sebeuvědomění a hledání
významu prožitků, včetně těch hlouběji uložených.
•

Vysoká úroveň – diferenciace reakcí podle momentálních potřeb klienta,
rozpoznání explicitních i implicitních emocí, propojení aktuálních pocitů s
minulými zkušenostmi, identifikace skrytých významů, cílů či témat patří k
nejvyššímu stupni rozvoje empatické komunikace. Dokáže vytvořit vhodné
podmínky pro osobní růst druhé osoby, dokáže identifikovat skryté významy a
rozpoznat souvislosti mezi aktuálními pocity a zkušenostmi z minulosti (Kubicová,
2006).

2.4 Vzdělávací procesy a rysy ošetřovatelské profese
2.4.1 Vzdělávací proces a rysy ošetřovatelské profese v Kostarice
První zmínky o výuce zdravotních sester v Kostarice, se datují do předminulého století,
kdy byla v roce 1898 založena škola pro porodní asistentky. Ta byla slavnostně otevřena v roce
1899 (Mora, 2014).
Později, v roce 1917, byla v nemocnici San Juan de Dios otevřena škola ošetřovatelství
pod vedením lékařské fakulty. Ošetřovatelská škola a škola pro porodní asistentky pracovaly
samostatně pod vedením prezidenta lékařské fakulty, ale porodní ošetřovatelé měli možnost
vstoupit do ošetřovatelského sboru oboru porodnictví. Následně byly obě školy sloučeny s
tříletým učebním plánem (poslední rok pro obor porodnictví), s udělujícím diplomem „Sestra a
porodník“ (Mora, 2014).
Od roku 1945 začalo v Kostarický zdravotním systému docházet k zásadním změnám,
které (změně v epidemiologickém profilu), vyžadovaly pomoc mezinárodních organizací, jako
je například Světová zdravotnická organizace (WHO), která pomohla modifikovat model
zdravotní péče. Jedním z konkrétních doporučení bylo, že ve vedení školy ošetřovatelství by
měla být zdravotní sestra, která by měla pro tuto pozici potřebné vzdělání. V roce 1948 se tak
stalo. Další návrh motivoval k úpravám učebních osnov, byly představeny nové předměty a
také první laboratoř pro praxi studentů (Mora, 2014).
V roce 1951 se WHO zavázala pomoci následujícím způsobem: poskytnout technický
personál pro realizaci moderního učebního plánu v ošetřovatelství, byl otevřen stipendijní
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program pro školení kostarických sester v ošetřovatelské pedagogice a specializaci v některých
oblastech ošetřovatelství a byly poskytnuty učební materiály a laboratorní vybavení pro výuku
ošetřovatelství (Mora, 2014; Vega, 2013).
V roce 1951 se škola ošetřovatelství stala nezávislou na lékařské fakultě, dostala i
administrativní nezávislost, spadala pod oficiální kontrolu ministerstva veřejného zdraví, a jako
podmínka přijetí byla požadována maturita, dále byl zřízen postgraduální kurz porodnictví
(Mora, 2014; Vega, 2013).
V červenci 1952 byl přijat vzdělávací program pro ošetřovatelky, a to dohodou mezi
vládou Kostariky a Světovou zdravotnickou organizací (Vega, 2013).
Od roku 1963 bylo ve Škole ošetřovatelství umožněno studovat i studentům mužského
pohlaví první absolvoval v roce 1966 (Mora, 2013).
V roce 1966 univerzita v Kostarice souhlasila se začleněním Ošetřovatelské školy jako
přidružené školy lékařské fakulty, poté v roce 1972 podpořila vláda řízení vedené školou
ošetřovatelství tak, aby se stala školou připojenou k fakultě lékařství, a nakonec je od roku 1977
lékařská fakulta rozdělena do dvou škol: fakulty ošetřovatelství a lékařské fakulty (Mora, 2014).
V současné době má kostarická veřejná vysoká škola bakalářské studium pod jménem
„Licenciatura“ v ošetřovatelství s trváním 5 let pro obor všeobecná sestra. Šest soukromých
vysokých škol s názvem „Bachillerato“, což je bakalářský titul v ošetřovatelství s trváním 3
roky a „Licenciatura“ v délce studia 4 až 5 let. Tyto druhy studia se, bohužel, nedají, přesně
definovat podle českého vzdělávacího systému. CENDEISSS (Centrum pro strategický rozvoj
a informace o zdraví a sociálním zabezpečení) je zodpovědné za tréninkový program pro
ošetřovatelky s délkou trvání 11 měsíců., dále v programu pro technické asistenty v primární
péči (během jednoho semestru), jsou vyškoleni pro práci v primární péči, přímo v komunitě,
v rodině. Oba programy nabízejí plné stipendium pro všechny studenty, jejich počet závisí na
aktuálních potřebách země, nemocnice a kliniky vybírají kandidáty, kteří musí mít dokončeno
středoškolské vzdělání (Kostarika, Decreto ejecutivo N° 37286, 2012).
Formální požadavky na praxi pro všeobecné sestry v Kostarice jsou: absolvovat
univerzitní vzdělání za předpokladu, že příslušný veřejný subjekt řádně schvaluje titul a
vysokou školu. Kromě toho, musí být držitelem licence udělené Národním Sdružením
ošetřovatelství v plném rozsahu požívající svých práv členství s platnou stávající licencí a ta
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nesmí být pozdržena z jakéhokoli důvodu a posledním požadavkem je fyzická a psychická
způsobilost k výkonu ošetřovatelství (Kostarika, Decreto ejecutivo N° 37286, 2012).
.
Obecně má, podle vysokoškolského profilu, všeobecná sestra tato oprávnění:
•

Analyzovat a znát národní, regionální a místní zdravotní situaci.

•

Provádět výzkum aspektů týkajících se zdravotního problému a jeho alternativních
řešení jak na institucionální úrovni, tak v komunitách.

•

Aplikovat koncepci zdraví jedinců jako celostní společně s ostatními členy.

•

Poskytovat ošetřovatelskou péči jednotlivcům na základě zdravotní péče.

•

Poskytovat zdravotní péči jednotlivci v různých fázích životního cyklu.

•

Podílet se na správě zdravotnických služeb, které jsou součástí národního zdravotního
systému (Kostarika, Decreto ejecutivo N° 37286, 2012).

Úrovně ošetřovatelských pozic jsou:
Vedoucí ošetřovatelství národních institucí, vedoucí ošetřovatelství regionálních institucí,
ředitelé, zástupci ředitelů, supervizoři, specializované sestry, vedoucí jednotky nebo služby,
všeobecné sestry, asistenti ošetřovatelství (ošetřovatel).
U sester a ošetřovatelek nesmí být pracovní doba vyšší než 48 hodin týdně, pracovní
den pro pracovníky v 24hodinových směnách je osm hodin denně podle následujících směn:
první posun: od 6 do 24 hodin; druhá směna: od 14:00 do 22:00; třetí směna: od 22 hodin
jednoho dne do 6 hodin následujícího dne (Kostarika, Decreto ejecutivo N° 37286, 2012).

2.4.2 Vzdělávací proces a rysy ošetřovatelské péče ve Spojených státech
amerických (USA)
Ve stejné chvíli, kdy v St Thomas' Hospital v Londýně úspěšně odstartovala škola
Florence Nightingale, začala v USA válka – válka občanská (Andeson, 1981).
V historii lékařské a ošetřovatelské péče, přinášely války vždy pokroky, které posouvaly
úroveň a kvalitu tohoto oboru stále výš. Ani tato občanská válka nebyla výjimkou. Některá
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forma ošetřovatelská péče byla poskytována vojákům prostřednictvím katolických a laických
ošetřovatelů a ošetřovatelek, ale nejvíce péče poskytly netrénované, ale vlastenecké ženy
s dobrým odhadem a osobním přístupem. Bolestná potřeba vyškolených zdravotních sester
podnítila vývoj prvních skutečných ošetřovatelských škol ve Spojených státech (Andeson,
1981).
V roce 1872 byla ve Spojených státech otevřena první ošetřovatelská škola New
England Hospital for Women, a o rok později se Linda Richardsová stala první absolventkou
oboru zdravotní sestra. Byla vyškolena podle modelu Florence Nightingale, který zahrnoval
praxi založenou na důkazech a systematickém sběru dat jako součást péče o pacienty (Andeson,
1981).
V roce 1873 byly založeny první tři americké "Nightingale" sesterské školy. První byla
v New Yorku – Training School v nemocnici Bellevue, kde studenti absolvovali jeden rok teorie
ošetřovatelství s praxí a jeden další rok výlučné praxe. Mnoho ošetřovatelských vedoucích
pracovníků z počátku 20. století ji absolvovalo právě zde (Andeson, 1981).
Druhou, takto zaměřenou otevřenou školou, byla Connecticut Training School v New
Haven State Hospital. Lékaři a sestry z této školy sestavili učebnici ošetřovatelství s názvem
New Haven Manual of Nursing. Byla vydána v roce 1879, a stala se široce používanou knihou
ve výuce ošetřovatelství. Tato škola později také získala vysokoškolský statut (Andeson, 1981).
Třetí škola byla otevřena v Massachusetts, ve všeobecné nemocnici, aby poskytovala
vzdělávací a kariérní příležitost pro ženy. Rozdíly v tomto programu spočívaly v tom, že
z povinností studentů byly odstraněny domácí úkoly (Andeson, 1981).
První krok v univerzitních ošetřovatelských programech byl v roce 1899, kdy Univerzita
v Columbii – Columbia University, otevřela kurz ekonomiky nemocnic. V roce 1907 byla
prvním profesorem v ošetřovatelství na této univerzitě jmenována paní Adelaide Nuttingová
(Andeson, 1981).
Postupně vzrůstaly požadavky pro přijetí v ošetřovatelských školách, do učebních osnov
byly přidány předškolní kurzy základních a behaviorálních věd tak, aby studenti získali
základní teorii ještě předtím, než začnou s výukou. Zvláštní výcvik byl vyžadován u
zdravotních sester, které chtěly vstoupit do veřejného zdravotního nebo okresního
ošetřovatelství, protože byly nutné odborné znalosti o preventivním zdraví (Andeson, 1981).
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V roce 1908 se na University of Minnesota přidala fakulta ošetřovatelství jako součást
univerzitního programu. Tato škola byla první, která poskytovala základní ošetřovatelskou
přípravu pod záštitou univerzity a byla organizována pod vedením lékařské a chirurgické
fakulty. Jednalo se o tříletý program, který ovšem nenabídl žádný titul, přesto, že se fakulty a
studenti řídili univerzitními standardy pro přijetí, postup, promoci a výuku (Andeson, 1981).
V roce 1916 byly na Columbia Teachers College a na Univerzitě v Cincinnati otevřeny
dva pětileté programy vedoucí k získání bakalářského titulu.
Dalším hlavním vývojem v ošetřovatelství v této době, byl pohyb směrem k regulaci
ošetřovatelské praxe ze strany jednotlivých států Unie. První státní zákon upravující vzdělávání
a praxi ošetřovatelství byl v roce 1903 v Severní Karolíně. Sestry se ve většině států staly
aktivními, aby se organizovaly a prosazovaly přijetí těchto zákonů. Zákony definovaly
ošetřovatelskou péči, stanovily minimální požadavky na ošetřovatelské školy a poskytovaly
licenci pro absolventy zdravotních škol (Andeson, 1981).
Před účastí USA ve druhé světové válce v roce 1941, kdy narůstalo nepřátelství a
nepokoje, uznal Kongres potřebu vybudování základny ošetřovatelského personálu. US Cadet
Nurse Corps vznikla 1. července 1943. Později bylo zjištěno, že tento program, který platil
studentům měsíční stipendium a veškerou výuku, knihy a poplatky a urychlil jejich výchovu k
ošetřovatelství, byl nakonec ke škodě, ačkoli jeho původní záměr byl dobrý. Během provozu
v období od července 1943 do října 1945 se ho zúčastnilo celkem 179 000 studentů a 1100 škol
(Andeson, 1981).
V roce 1948 pro konečné zlepšení, bylo zapotřebí zavést učební osnovy a standardy
vysokoškolského vzdělávání. Z toho důvodu byl navržen Program pro ošetřovatelskou profesi,
který zahrnoval dvě úrovně ošetřovatelské přípravy – odbornou sestru se čtyřletým
vysokoškolským vzděláním a praktickou sestrou s devíti až dvanáctiměsíčním vzdělávacím
programem (Andeson, 1981).
Typy současného ošetřovatelského personálu ve Spojených státech
•

Certifikovaný ošetřovatelský asistent (CNA), 75hodinový odborný kurz

•

Licencovaná praktická sestra (LPN), roční kurz odborné přípravy

•

Registrovaná sestra (RN), Diplom v ošetřovatelství: absolvování tříletého
osvědčení nemocniční ošetřovatelské školy.
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Associate of Science in Nursing: jedná se o dvou až tříleté studium na vysoké škole
s velkým důrazem na klinické znalosti a dovednosti (Clement, 2018).
Bachelor of Science in Nursing (Bakalář): absolvování Univerzity, čtyřletého nebo
pětiletého programu udělujícího titul BSN nebo BN se zvýšeným důrazem na vedení a výzkum,
stejně jako klinicky zaměřené kurzy (Clement, 2018).
Generic-entry Master of Science in Nursing: jednoletý až tříletý program pro studenty,
kteří mají bakalářský nebo vyšší titul v jiném akademickém oboru než ošetřovatelství (Clement,
2018).
Registrované sestry obvykle pracují v dopoledních, poledních nebo nočních
směnách/rotacích. Rozvrh registrované sestry je obecně závislý na tom, pro koho pracuje, denně
mohou pracovat mezi 3-12 hod, ošetřovatelé na plný úvazek obvykle pracují asi 40 hodin týdně,
ale sestry, které pracují 12 hodin denně, mohou pracovat 36 hodin týdně (Rogers et al., 2004).

2.4.3 Vzdělávací proces a rysy ošetřovatelské péče ve Španělsku
Oficiální počátky ošetřovatelské profese ve Španělsku pocházejí z roku 1857, kdy se v
zákoně o veřejných školách uvádí kvalifikace praktiků, zdravotních sester a porodních
asistentek (Navarro, 2015).
Později, v roce 1904, Zákon o všeobecné zdravotní výchově reguluje ošetřovatelskou
profesi legislativně a zavádí povinnost získat pro možnost pracovat ve zdravotnictví oficiální
titul (Navarro, 2015).
V květnu 1915 byla vytvořena nová kategorie zdravotní péče (ošetřovatelství), která se
lišila od povolání vytvořeného v roce 1857 (praktikant). Od té doby je ošetřovatelská profese
institucionalizována ve třech označeních (praktik, porodní asistentka a zdravotní sestra).
Oprávnění vykonávat povolání zdravotní sestry získávají všichni absolventi, kteří absolvovali
zkoušku odborné způsobilosti. V první třetině 20. století, došlo k vytvoření dalších
průkopnických škol (Navarro, 2015).
Až do roku 1940, bylo pro přijetí do této školy požadováno úplné zakončení školy
základní

Teoreticko-praktické učební osnovy byly prakticky stejné: sedmdesát subjektů pro

sestry a sedmdesát osm pro praktiky (Navarro, 2015).
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V roce 1952 byly studijní plány pro praktiky, sestry a porodní asistentky sjednoceny v
jednu: zrodil se obor technický zdravotnický asistent (ATS).
Toto sjednocení v jediném titulu, znamená navýšení odborné úrovně, propojení studií
s lékařskými fakultami a rozšíření formací se specializací (Navarro, 2015).
V roce 1952 se změnily požadavky na přijetí na čtyřletou střední školu a dobu trvání
studia ATS na tři roky. Účast mužů v tomto studijním oboru byla velká. Ženy byly přiděleny
do nemocničních služeb, aby poskytovaly přímou péči nemocným. Muži pracovali v klinických
laboratořích, radiologii atd. (Navarro, 2015).
V roce 1977 vznikly univerzitní ošetřovatelské školy, které vedou k odborné přípravě
sestry s vysokoškolským diplomem, nyní jsou nazývány D.U.E Diplomado Universitario en
Enfermería (Diplomovaná sestra) (Navarro, 2015).
V současné době se s uplatněním Boloňského plánu na španělských univerzitách,
objevují noví absolventi ošetřovatelství se čtyřletým vysokoškolským vzděláním.
Ošetřovatelky, s pracovním zařazením „pomocný ošetřovatelský personál“, jež získaly
absolvováním dvou akademických přípravných kurzů střední odbornou přípravu a titul –
nikoliv vysokoškolský – byly rekvalifikovány. Nyní mají vyšší odbornou přípravu
s aktualizací/úpravou svých funkcí.
Ve Španělsku jsou podle zákona registrované sestry zodpovědné za řízení, hodnocení a
poskytování ošetřovatelské péče zaměřené na podporu, udržování a obnovu zdraví, jakož i
prevenci nemocí a zdravotního postižení (BOE-A-2001-20934).
Všechny registrované sestry jsou vyškoleny k výkonu funkcí ošetřovatelské péče,
administrativy, výuky a výzkumu. Je zde také funkce Supervizor sestry, jehož úkolem je
dohlížet a organizovat práci a pracovní prostředí (BOE-A-2001-20934).
Ve Španělsku se praktikují 12hodinové denní a noční směny, stejně jako antistresové
směny, to znamená 2 až 3 dny pracovat 7 hodin, ráno od 8 hodin do15 hodin, nebo odpoledne
od 15 hodin do 22 hodin plus 1 den noční směna, a to 10hodinová pracovní směna od 22 do 8
hodin a pak 3 až 4 dny odpočinku. Je zde také možnost pracovat pouze na nočních směnách
(Moreno et al., 2013) (BOE-A-2001-20934).
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2.4.4 Vzdělávací proces a rysy ošetřovatelské péče v ČR
V roce 1874 byla vybudována první ošetřovatelská škola v Habsburské monarchii, bylo
to spíše krátkodobý kurz mezi 6-8 měsíci, obsahovala teoretickou a praktickou část. Škola
fungovala nepravidelně a k výuce používala jako výukový materiál „Knihu o ošetřování
nemocných“ od Florence Nightingalové. Svou činnost ukončila v roce 1881 (Staňková, 1996).
V roce 1914 bylo legalizováno zřízení dvouletých ošetřovatelských škol při
nemocničních zařízeních, které byly schopny zajistit praktickou výuku. K přijetí bylo
požadováno ukončení občanské školy nebo odborné všeobecné vzdělání. Výuka prvního
ročníku byla věnována teoretické části a druhého praktickému výcviku. Po jejím absolutoriu
byl absolventkám udělen titul „Diplomovaná ošetřovatelka“ (Jarošová, 1999).
V r. 1916 byla v Praze otevřena Státní dvouletá ošetřovatelská škola, přijímací řízení
probíhalo formou zkoušky z inteligence, matematiky, českého jazyka a psychologie. První rok
se vyučovala teoretická část a druhý rok probíhala praktická výuka ve Všeobecné nemocnici v
Praze. Studium bylo ukončeno Státní diplomovou zkouškou a složením slibu Florence
Nightingalové. Její absolventi získali titul „Diplomovaná ošetřovatelka nemocných“. Z prvního
ukončeného studijního programu, v roce 1918, odešlo s diplomem deset absolventek, které se
poté staly klíčovými osobnostmi v rozvoji československého ošetřovatelství. V září 1920 byl
ze Spojených států amerických (USA) převzat nový směr na obor ošetřovatelství, a do českého
zdravotnictví ho přišly implementovat americké ošetřovatelky (Jarošová, 1999).
Po deseti letech vedení ČSČK byla škola v roce 1931 převedena pod státní správu pod
názvem Česká státní ošetřovatelská škola. Studium bylo dvouleté. Rozvoj školy byl přerušen
německou okupací. V roce 1936 byla otevřena Masarykova státní škola zdravotní a sociální
péče, která přijímala jen dívky s maturitou (Kafková, 1992).
Po druhé světové válce byl stav českých nemocnic velmi špatný. Rychle se musel
vyškolit další ošetřovatelský personál. Z tohoto důvodu byly zřízeny krátkodobé kurzy
(Kafková, 1992).
Do roku 1948 bylo studium na ošetřovatelských školách dvouleté a řídilo se podle
ustanovení zmiňovaného rakouského ministerstva vnitra č. 193 z roku 1914. Ustanovení
diktovalo podmínky pro přijetí studentek, určilo věkové hranice pro uchazečky od 18–30 let.
Musely mít výborný zdravotní stav, zvládnout psychologické testy a přednost byla dávána
svobodným. Ke změně došlo v roce 1948, kdy se změnil zákon, který platil od 1. září 1948 do
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7. května 1953. Vytvořil se systém obecného a odborného vzdělávání. Do systému vyšších
odborných škol byly zařazeny Ošetřovatelské školy jako vyšší sociálně zdravotní školy, pod
vedením ministerstva školství a vznikaly ve všech větších městech. Uchazeči byli přijímáni ke
čtyřletému studiu po dokončeném základním vzdělání. Učební osnovy zahrnovaly odborné
předměty a všeobecně se rozdělovaly na ošetřovatelky, dětské sestry, zdravotnické pracovnice,
porodní asistentky, zdravotní laboranty a zubní laboranty. Studium mělo dva roky společný
základ a ve třetím ročníku si mohli studenti, vybrat zaměření dle svého zájmu. Vzdělání končilo
státní maturitní zkouškou. Dvouleté ošetřovatelské školy byly podle nového zákona do roku
1950 součástí vyšší sociální zdravotní školy. Pak vznikly střední odborné školy, které byly
přejmenovány na Střední zdravotnické školy. Žáci v nich získávali všeobecné středoškolské
vzdělání a odbornou přípravu. Ve studiu na dva roky se připravovala mládež po ukončeném
základním vzdělání. Později se ukázalo, že na tuto náročnou profesi je třeba se připravovat ve
zralejším věku. Zdravotnické školy byly zřizovány při větších nemocnicích. Studium bylo
rozděleno na dva obory – obor ošetřovatelství a obor pro přípravu porodních asistentek. Ve
školním roce 1956/1957 bylo na zdravotnických školách otevřeno pomaturitní vzdělávání pro
studentky, které měly vystudovánu Střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1954 byly
zahájeny doškolovací kurzy pro obory zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotní laborant, zubní
laborant, lékárenský laborant, rentgenový laborant a rehabilitační pracovnice. Pro uchazeče o
studium z řad pracujících, byly ve školním roce 1956/1957 otevřeny tři formy studia, a to
večerní studium, dálkové studium a externí studium (Kutnohorská, 2010; Kafková, 1992).
V šedesátých letech minulého století patřila sestra k „váženým“ profesím, a
ošetřovatelství se stává samostatným vědním oborem s teoretickou základnou, kterou lze
uplatnit v praxi (Kafková, 1992).
Čtyřleté středoškolské studium prošlo na počátku 21. století velkou změnou: v roce
2007 ukončily obor všeobecná sestra poslední absolventky a v dalších letech již tuto školu
maturitní zkoušku ukončili „zdravotní asistenti“. Od roku 1996 se na vyšších školách otevíralo
studium pro obory Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná
sestra pro intenzivní péči, Diplomovaný fyzioterapeut, Diplomovaný zdravotní laborant,
Diplomovaný radiologický asistent, Diplomovaný ergoterapeut, Diplomovaný farmaceutický
asistent, Diplomovaná porodní asistentka a Diplomovaný zubní technik. Budoucí pracovníci ve
zdravotnictví jsou připravováni v bakalářských a magisterských studijních oborech na
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akademické půdě. Bakalářská forma studia ošetřovatelství je dostupná od 90. let 20. století.
Zanedlouho se otevřela také navazující magisterská forma studia (Kutnohorská, 2010).

2.5 Přehled dříve realizovaných studií
V průběhu této práce bude prezentováno několik studií realizovaných zaměřených na
syndrom vyhoření, mezi nimi jsou následující:

•

Copenhagen Burnout Inventory: Nový nástroj pro hodnocení vyhoření
vypracován autory Tage S. Kristensen, Marianne Borritz, Ebbe Villadsen, &
Karl B. Christensen v roce 2005.

•

Pracovní stres a syndrom vyhoření v nemocnicích: srovnání různých
zdravotnických profesí v regionální nemocnici na Tchaj-wanu vypracován
autory Li-Ping Chou, Chung-Yi Li a Susan C Hu v roce 2014.
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EMPIRICKÁ ČÁST PRÁCE

3.1 Metodika
Dotazník pro bakalářskou práci byl vytvořen pomocí nástroje survio.com ve třech
jazycích: v angličtině, češtině a španělštině. (Survio je snadno ovladatelná on-line platforma
pro tvorbu dotazníků, která je dostupná v 15 jazycích po celém světě. Funguje na principu
online služby a její součástí jsou i nástroje na distribuci a kompletní analýzu odpovědí z
dotazníků). Skládá se z celkem 79 otázek a má 5 částí, z nichž první část je anamnestický
dotazník. Ten obsahuje 17 otázek. Součástí dotazníku byly demografické a proměnné
životního stylu, otázky 1-5: pracoviště, věk, pohlaví (M/Ž), váha a výška, podle nich byl
vypočítán BMI, otázky 6-10 se týkaly let vzdělání (základní + středoškolské + vysokoškolské),
nejvyšší dosažené vzdělání (střední škola, vyšší odborná nebo vysoká škola, bakalář nebo
magistr), pracovní zařazení (sestra všeobecná, praktická, staniční/vrchní), rodinný stav
(svobodná/ý, vdaná/ženatý, vdovec, žije s partnerem), roky praxe, a otázky 11-17 zkoumaly
životní styl a zdravotní stav a to ve spojení s otázkami týkající se průměrných dnů nemoci za
rok, užívaných léků proti bolesti za týden, problémů se spánkem týdně, pravidelného sportování
(ano/ne), kouření (ano/ne), pravidelného uzívaní alkoholu (ano/ne), přemyšlení o změně
profese (ano/ne).
Druhá část je Interpersonální index reaktivity (IRI), dotazník vytvořil Davis
(1980;1983;1996) za účelem integrace multidimenzionality empatie do čtyř teoretických
složek: První je přijímání perspektivy (Perspective-Taking) PT (otázky č. 3, 8, 11, 15, 21, 25
a 28.), která je definována schopností psychologického přijetí z pohledu toho druhého. Druhou
škálou je empatický zájem (Empathic concern) EC (otázky č. 2, 4, 9, 14, 18, 20 a 22), který
hodnotí schopnost sdílení pocitů druhých v jejich neštěstí a projevování soucit k nim. Třetí
škálou je osobní distres (Personal distress) PD (otázky č. 6, 10, 13, 17, 19, 24 a 27), který
hodnotí pocity osobní úzkosti a neklidu v napjatém mezilidském prostředí. Poslední čtvrtou
škálou je fantazie (Fantasy) FS (otázky č. 1, 5, 7, 12, 16, 23 a 26), která hodnotí schopnost
představování si sebe samých ve fiktivních filmech, knížkách a hrách (Davis, 1983).
Každá dimenze má sedm položek, což představuje celkem 28 hodnot. Jedná se o nástroj
s vlastním hodnocením na Linkertově škále od A (Vůbec mě nevystihuje) až po E (Vystihuje
mě výborně).
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V dotazníku se odpovídá označením jedné z možností: A respondent hodnotí otázku
možností „Vůbec mě nevystihuje“ a má hodnotu 0, B má hodnotu 1, C má hodnotu 2, D
s hodnotou 3, nebo E kde respondent hodnotí otázku možností „Vystihuje mě výborně“ a má
hodnotou 4, ale v otázkách č. 3, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 18 a 19 je hodnota písmen reverzně obrácena
A=4, B=3 C=2 D=1 a E=0.
Pro dosažení výsledku empatie v jednotlivých škálách, se odpovědi sčítají, tím získáme
hrubý skór (HS) pro každou škálu, s tímto výsledkem vypočítáme medián a tímto způsobem
získáme míru empatie. Čím byl skór vyšší než medián, tím byla vyšší míra empatie v dané
kategorii.
V našem výzkumu jsme rozdělili míru empatie podle mediánu, a tím jsme zjistili míru
empatie v kategorii low/higth u celkového skóre a u každé země zvlášť. Pokud hodnota byla
nižší než medián, tak byla daná oblast empatie nižší. Když byla hodnota vyšší než medián, byla
daná oblast v empatii vyšší.
Třetí část The Copenhagen Burnout Inventory (CBI) je dotazník pro syndrom
vyhoření a skládá se ze tří škál (osobní vyhoření (PB), vyhoření související s prací (WRB) a
vyhoření související s klientem (CRB), hodnotí se součtem jednotlivých odpovědí v
jednotlivých oblastech, pro každou část zvlášť. Na základě toho vypočítáme hrubý skór (HS),
který ukazuje stav vyhoření u zdravotního personálu. Pro všechny tři škály platí, že pokud je
hrubý skór HS=300 nebo vyšší, hodnotí se jako „vyhoření“ v dané škále (Kristensen, 2005).
Čím je skóre jednotlivých škál vyšší, tím je vyšší pravděpodobnost syndromu vyhoření
(Kristensen, 2005). Druhá možnost, jak se syndrom vyhoření může v dotazníku CBI hodnotit,
je pomocí průměru jednotlivých škál. Z hrubého skóru se vypočítá průměr jednotlivých škál
dotazníku.
Na základě výzkumu PUMA bylo zjištěno, že limity pro zdravotní sestry byly
následující: v první škále PB (osobní vyhoření) je M=36,9 - pokud je tato hodnota vyšší, trpí
respondent syndromem vyhoření. Ve škále WRB (pracovní vyhoření) je M=35,0 – pokud je
tato hodnota vyšší trpí respondent syndromem vyhoření, ve třetí škále CRB (vyhoření vůči
pacientům) je M= 29,7 – pokud je tato hodnota vyšší, trpí respondent syndromem vyhoření
(Kristensen, 2005).
Osobní vyhoření (PB) se týká příznaků fyzického nebo duševního vyčerpání, které není
vždy spojeno s danou konkrétní situací v pracovním prostředí a vztahuje se na každého.
Vyhoření související s prací (WRB) se týká symptomů vyčerpání, které souvisí s prací subjektu
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a vztahuje se na každého pracovníka. Vyhoření související s klientem (CRB) se týká příznaků
vyčerpání souvisejících s prací s klienty a vztahuje se na zaměstnance v práci v oblasti lidských
služeb, jako jsou zdravotní sestry a učitelé (Kristensen, 2005).
V této studii se tedy „klienty“ rozumí „pacienti“. CBI zahrnuje 6 otázek týkajících se
osobního vyhoření, 7 otázek týkajících se vyhoření souvisejícího s prací a 6 otázek týkajících
se syndromu vyhoření souvisejícího s klientem (celkem 19 otázek).
V dotazníku byla vybrána jen jedna odpověď, z pěti možných. Jde o Lickertovu škálu
Tato stupnice je hodnocena od hodnoty 100 po hodnotu 0. V otázkách č. 1, 3, 4, 7, 10, 11, 13,
14, 16, 17, 18 a 19, odpovědi (hodnota) jsou: vždy (100), často (75), někdy (50), zřídka (25),
nikdy/ téměř nikdy (0). V otázkách č. 2, 5, 6, 8, 9, 12, 15 je hodnota 100 vyjádřena „ano“, 75
vyjádřena „spíše ano“, odpověď „nevím“ má hodnotu 50, dále „spíše ne“ se rovna 25 a hodnota
0 je vyjádřena „ne“ (Kristensen, 2005).
V našem výzkumném šetření jsme použili vlastní hodnoty, a to průměry jednotlivých
škál, a pro jednotlivé země celkový průměr celého souboru.
Předposlední část výzkumného dotazníkového šetření je Experiences in Close
Relationships – Questionnaire of Relational Structures – ECR-RS (Fraley et al,. 2011). Je
zaměřen na dvě dimenze – attachmentovou vyhýbavost (šest položek) a

attachmentovou

úzkostnost (tři položky). Podle rozdělení na dvě základní dimenze – úzkostnost (angl. anxiety)
a vyhýbavost (angl. avoidance), byly vytvořeny čtyři typy vazby typické pro dospělost: jistý
(angl. secure); ustrašený (angl. fearful); zaujatý (angl. preoccupied) a odmítavý (angl.
dissmissing). Jistý typ citové vazby se projevuje u jedinců nízce skórujících v obou základních
dimenzích. Úzkostný typ – roztržitý – skóruje vysoce v úzkostnosti a nízce v dimenzi
vyhýbavosti. Odmítavý typ naopak skóruje vysoce v dimenzi vyhýbavosti, ale nízce v
úzkostnosti. Poslední typ ustrašený nebo strachuplný se vyznačuje vysokým skórem v obou
základních dimenzích (Mikulincer & Pereg, 2007).
Jedná se o nástroj pro sebehodnocení, který se skládá z devíti položek (odpovědi se
pohybují na Lickertově stupnici se sedmi body, od 1 = silně nesouhlasím do 7 = silně
souhlasím), používá se k hodnocení stylů vazeb ve vztazích s lidmi, kteří jsou jim blízcí:
MATKA, OTEC, PARTNER/KA A PŘÍTEL/KYNĚ. Vyhodnocení výsledků vypovídá o míře
úzkostnosti nebo míře vyhýbavosti k jednotlivým osobám. Průměrem skórů u vyhýbavosti i
úzkostnosti se dostaneme ke všem čtyřem typům blízkých osob, výsledkem je skóre globální
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vyhýbavosti či úzkostnosti. Psychometrické vlastnosti ECR-RS dosáhly vysokých hodnot
reliability Cronbachovo alfa od 0,85 do 0,92 (Fraley et al., 2011).
Skóre vyhýbavosti lze vypočítat zprůměrováním položek 1–6, zatímco položky 1, 2, 3 a 4. se
reversně hodnotí, to znamená, že odpověď 7 se počítá jako 1; 6 se počítá jako 2, a tak dále.
Skóre úzkosti může být vypočteno zprůměrňováním položek 7–9. Tyto dva výsledky by měly
být vypočteny zvlášť pro každou vztahovou osobu. Pak vypočítáme medián a s mediánem
budeme dál zpracovávat výsledky. Pokud byla hodnota nižší než medián, šlo o nízkou
úzkostnost a vyhýbavost. V případě, že byla hodnota vyšší než medián, šlo o vyšší úzkostnost,
čí vyhýbavost. Z celkového skóre se vypočítá medián, a tak se populace rozdělí na kategorii s
nízkou nebo vysokou vyhýbavostí či úzkostností.
Poslední část výzkumu jsou Emoční teploměry. Jedná se o jednoduchý, rychlý
modulární screeningový nástroj pro detekci a sledování emočních poruch v klinické praxi.
Vytvořil jej prof. Alex J. Mitchell a má jednoduchý vizuálně analogový design. Pro většinu
pacientů (včetně starších lidí a dětí), je dotazník jednoduchý, snadno se vyplňuje a rychle se
vyhodnotí. Je tvořen několika položkami vystihujícími emoční stavy jako například úzkost,
depresi, zlost a potřebu pomoci a další. Jedná se o barevný teploměr se stupnicí 0-10 pro každou
položku (Mitchell, 2007). Při statistickém vyhodnocování jsme hodnoty uváděli v milimetrech,
každá zodpovězená hodnota se násobí deseti. Nula odpovídá nejnižší míře emočního prožitku,
hodnota 10 označuje nejvyšší možnou míru pociťované emoce. Každá položka se hodnotí za
období uplynulého týdne.

O povolení použít tento dotazník, jsme s PhDr. Raudenskou,

požádaly přímo jeho autora. Pro náš výzkum byl použit emoční teploměr, upravený autorem –
prof Mitchellem, tak, aby obsahoval doménu na subjektivní měření bolesti a kvality života
respondentů. Obsahuje 6 domén: 4 položky se týkají citového rozrušení – konkrétně se jedná o
nepohodu, úzkost, depresi a zlost. Další dvě položky monitorují dopady bolesti a celkovou
kvalitu života, které s emocemi významně souvisí. V případě položky celková kvalita života
„0“ odpovídá toto hodnocení nejnižší kvalitě, „10“ nejvyšší možné kvalitě života, a proto byl
výsledek pro statistické zpracování reverzně obrácen. Celkové skóre stanovíme součtem hodnot
získaných v každé položce.
Všechny dotazníky byly použity s požadovanými povoleními autorů.
Hotové dotazníky byly zaslány zdravotnickému personálu ve čtyřech zemích:
Španělsku, Kostarice, Spojených státech amerických a v České republice.
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V Kostarice jsme požádali o pomoc se zasílaným na Colegio de Enfermeras, kde jsou
registrovány všechny sestry s platným povolením k vykonávání profese. Zde bylo vyhověno
naší žádosti a dotazník byl odeslán prostřednictví interní databáze a interní poštou s odkazem
na dotazník ve španělském jazyce. Ve Španělsku byl dotazník odeslán prostřednictví Španělské
společnosti pro ošetřovatelství v nefrologii (SEDEN).
Celkově byl dotazník ve španělštině navštíven 1131krát, pouze zobrazení dotazníků bez
odpovědí bylo 728krát, celkově bylo dokončeno 403 dotazníků, z kostarických respondentů
odpovědělo 282 a ve Španělsku 128. Celková úspěšnost ve vyplnění dotazníků byla 35,6 %.
Ve Spojených státech nám byl umožněn přístup do veřejné databáze z e-mailových adres
zdravotnického personálu do více států, který obsahoval 32 tisíc adres. Dotazník byl odeslán
zdravotníkům pomocí serveru Survio (tento server má službu, pomocí které lze hromadně
rozeslat dotazníky na zadané e-mailové adresy. Využili jsme tedy tuto možnost a rozeslali
dotazníky na kontakty získané z databáze). Dotazník byl navštíven celkem 596krát, pouze jeho
zobrazeni bez odpovědí bylo 400krát, celkově bylo dokončeno 187 dotazníků.

Celková

úspěšnost ve vyplnění dotazníků byla 32,9 %.
V České republice jsme požádali o pomoc s rozesíláním FN Motol, kde byl odkaz
elektronickou interní poštou rozeslán zaměstnancům na společnou emailovou adresu pro
zaměstnance (sestry), dále jsme požádali Českou asociaci sester, která odeslala odkaz členům
asociace. Celkový počet návštěv dotazníku byl 1227, pouze zobrazení bez odpovědí bylo
695krát. Celkový počet dokončených dotazníků byl 531. Celková úspěšnost ve vyplnění
dotazníků byla 43,3 %.

3.2

Materiál
Do empirického zpracování výzkumu bylo zahrnuto 1123 zdravotního personálu ze 4

zemí. Z toho bylo 1001 (89,14 %) žen a 122 (10,86 %) mužů. Zdravotnický personál byl
rozdělen na základě druhu oddělení na internu a chirurgii. Do kategorie „interna“ byli zařazeni
respondenti, kteří uváděli jako své pracoviště pneumologii, kardiologii, gastroenterologii,
nefrologii, hematologii, onkologii, endokrinologii, diabetologii, revmatologii a gerontologii Do
kategorie „chirurgie“ byli zařazeni respondenti, kteří uváděli jako své pracoviště gynekologii a
porodnictví, ORL, oční lékařství a stomatologii a do kategorie „jiné“ byli zařazeni respondenti,
kteří používají chirurgické metody léčení a operace.

První skupina byla skupina pracující

v ČESKÉ REPUBLICE - 531 (47,29 %) respondentů. Druhá skupina pracuje v KOSTARICE
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282 (25,11 %) respondentů. Třetí skupina ze ŠPANĚLSKA a měla 123 (10,95 %) respondentů
a čtvrtá z USA a obsahovala 187 (16,65 %) respondentů. Průměrný věk zdravotnického
personálu byl 43,7 let. Další údaje o výzkumné vzorku jsou více charakterizovány v
následujících kapitolách.

3.3 Organizace vlastního šetření a zpracování dat
Odpovědi dotazníku byly zcela anonymní a stlačením na klávesu "spustit dotazník" byl
vysloven souhlas s jeho vyplňováním. Žádost o povolení dotazníkového šetření byla schválena
těmito organizacemi: Fakultní nemocnice v Motole, Česká asociace sester, Colegio de
Enfermeras de Costa Rica, Španělská společnost pro ošetřovatelství v nefrologii (SEDEN) a
Texas Board of Nursing. Sběr dat proběhl v období od 1. záři 2018 do 18. února 2019.
Při zpracovávání bakalářské práce byly použity programy Microsoft Office Word a
Microsoft Office Excel, zejména jejich funkce pro tvorbu tabulek a grafů. K ověření hypotéz
bylo použito základních statistických metod, testy normality a analýza rozptylu.
Ke statistickému zpracování byl použit profesionální statistický program STATISTICA
firmy StatSoft Inc., verzi 9.0 a IBM SPSS Statistics verzi 23 firmy IBM Corp a statistika byla
zpracována doc. Ing. Janou Vránovou, CSc.
Pro všechny sledované kvantitativní proměnné byly spočteny základní parametry
souboru – průměr, směrodatná odchylka, medián, kvartily, minimální a maximální hodnota. Pro
kvantitativní proměnné jsme následně spočetli Kolmogorovův-Smirnovův test normality. Pro
všechny kvalitativní proměnné jsme vytvořili četnostní tabulky – absolutní počty a procenta.
Jako statisticky významné jsme považovali výsledky s p-hodnotou <0,05.
Pro hypotézy 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7– porovnání sledovaných veličin mezi jednotlivými státy
– ČR vs. KOSTARIKA vs. ŠPANĚLSKO vs. USA – jsme pro spojité proměnné použili analýzu
rozptylu (ANOVA) s následným LSD testem simultánního testování, abychom nalezli ty
dvojice států, mezi kterými existuje statisticky významný rozdíl ve sledovaných veličinách.
V případě kvalitativních proměnných jsme použili analýzu pomocí kontingenčních tabulek –
vypočet Pearsonova χ2 – testu a p-hodnoty.
Dále byla používána Multiregresní analýza. K nalezení těch proměnných, které nejvíce souvisí
a nejvíce predikují syndrom vyhoření, jsme vytvořili 3 lineární regresní modely (hypotéza 14 –
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vliv demografických proměnných, hypotéza 15 – vliv zdravotního stavu respondentů a
hypotéza 16 – vliv profesních parametrů), a to opět pro všechny soubory dohromady a pro
každý soubor zvlášť.
K zjištění konzistence všech metod jsme spočetli Cronbachova  (alfa). Nakonec jsme
provedli položkovou analýzu pro celkové skóre syndromu vyhoření.

3.4 Výsledky vlastní práce
3.4.1 Popisná statistika demograficko-anamnestický dotazník
3.4.1.1 Celkem
Ke konečnému zpracování se vrátilo n=1123 dotazníků. Deskriptivní statistka pro
všechny 4 země (soubory) souměrně je následující.
Počet respondentů v chirurgických oborech byl N=486 (43,2 %) a v interních oborech byl –
N=611 (54,41 %), nezařazeno bylo 6 respondentů (2,32 %).
Celkový počet žen v našem souboru byl N=1001, což představuje 89,13 % z celkového
počtu respondentů. Celkový počet mužů, kteří odpověděli, byl 122, což představuje 10,86 % z
celkového počtu respondentů.
Průměrný věk všech respondentů byl M=43,7 (SD 12,06), průměrná doba vzdělání byla
M=16,5 let (SD 2,25); s nejvyšší úrovní vzdělání střední škola N=238 (21,2 %); respondentů s
vyšším odbornou školou N=209 (18,6 %); bakalář získaný na vysoké škole N=269 (24,0 %); a
s magisterským, nebo vyšším vzděláním. N=406 (36,2 %). Průměrná délka praxe byla M=20,9
let (SD 12,0).
V dotazníku jsme zjišťovali i hmotnost a výšku respondentů. Ze získaných údajů byl
vypočítán index tělesné hmotnosti (BMI) a analýza ukazuje, že v průměru byla jeho hodnota
M=26,66 (SD 5,37). Respondentů s ideální váhou bylo N=448 což je největší procentuální
zastoupení - 39,9 %, následovaly odpovědi respondentů s nadváhou – N=398 (35,4 %), dále
s obezitou N=243 (21,6 %) a nakonec s podváhu N=27 (2,40 %). Index tělesné hmotnosti byl
vypočítán z následujících parametrů, podváha-méně než 18,5; ideální -18,5 - 24,9; nadváha 25,0 - 29,9; obezita-30,0 – a víc.
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Zjišťovali jsme i pracovní zařazení respondentů. Z odpovědí vyplývá, že nejnižší
zastoupení měly praktické sestry N=121 (10,8 %) dále jsou staniční nebo vrchní sestry, N=227
(20,2 %) a. nevyšší zastoupení měly všeobecné sestry N=775 (69,0 %).
V sociálním statutu dotazovaných převažovala kategorie vdaná/ženatý N=561 (50,0 %); dále
následovala kategorie: žiji s partnerem N=137 (12,2 %); svobodný/á N=231 (20,6 %),
rozvedený/á N=174 (15,5 %) a vdova/vdovec N=20 (1,8 %).
V dotazníku jsme se ptali i na životní styl respondentů. Pravidelně sportovalo méně než
polovina respondentů – ANO, sportuji, odpovědělo N=474 (42,2 %) a NE, nesportuji, N=649
(57,8 %). Kuřáků bylo méně než nekuřáků N=239 (21,3 %) a nekuřáci N=884 (78,7 %) tj. 18
% z celého souboru; pravidelně konzumovalo alkohol N=208 a většina respondentů N=915
(81,5 %) uváděla, že alkohol nepije. Průměrný počet dnů nemoci: v celém souboru bylo v
průměru uvedeno M=6,79 dnů nemoci za rok (SD 8,87). Průměrně užívali dotazovaní léky proti
bolesti v průměru N=1,22 (SD 2,5) týdně; dotazovali jsme se i kolikrát týdně měli respondenti
problémy se spánkem, výsledná hodnota byla M=2,32 dny týdnu (SD 2,35).
Dle výsledků výzkumu zdravotní personál v 29 % (N=335) uvažoval o změně profese,
ale většina – N=788 (70,2) na profesní změnu nepomýšlí.
Výsledky ukazuje tabulka 2

3.4.1.2 Česká republika
V České republice odpovědělo N=531 dotázaných; skutečný počet návštěv dotazníku
byl 1227; z toho dokončeno 531 dotazníků; nedokončených dotazníků bylo 0 a pouhé zobrazení
695, celková úspěšnost vyplnění dotazníku byla 43,3 %. Odpovědi respondentů jsme rozdělili
na chirurgické a interní oddělení. Z chirurgických oddělení bylo N=281 (52,9 %) respondentů,
z interních pak N=236 (44,4 %); nezařazených N=14 respondentů (2,63 %).
Z celkového počtu odpovědělo N=504 žen, což představuje 94,9 % z celkového počtu
respondentů. Z celkového počtu odpovědělo N=27 mužů tj. 5,08 %.
Průměrný věk všech respondentů byl M=40,5 (SD 11,7), průměrná doba vzdělání byla
M=15,17 let (SD 2,05; nejvyšší úroveň vzdělání dosaženou na střední škole mělo N=235 (44,3
%) dotázaných, s vyšší odbornou školou, (DiS), pak N=111 (20,09 %); úroveň bakalář mělo
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N=125 (23,5 %) respondentů, a magisterské vzdělání nebo vyšší mělo N=59 (11,1 %)
dotazovaných. Průměrná délka praxe byla M=19,4 let (SD 12,4).
Průměr BMI byl M=26,38 (SD 5,15). Normální/ideální hmotnost – měl nejvyšší počet
dotázaných N=227 (42,7 %); nadváhou trpělo N=174 (32,7 %) a obezitou N=115 (21,7 %);
respondentů; do kategorie respondentů s podváhou se zařadilo N=11 (2,0 %) dotázaných. Index
tělesné hmotnosti byl vypočítán z následujících parametrů, podváha-méně než 18,5; ideální18,5 - 24,9; nadváha-25,0 - 29,9; obezita-30,0 – a víc.
Zjišťovali jsme pracovní zařazení respondentů: praktických sester odpovědělo N=63
(11,9 %); staničních nebo vrchních sester bylo N=99 (18,6 %) a nejvyšší zastoupení měly
všeobecné sestry – N=369 (69,5 %).
V sociálním statusu dotazovaných bylo zjištěno nejvyšší zastoupení u položky
ženatý/vdaná N=237(44,6 %); s partnerem žilo N=88 (16,6 %); svobodných se výzkumu
zúčastnilo N=110 (20,7 %); rozvedených N=92 (17,3 %); vdova/vdovec N= 4 (0,7 %).
V dotazníku jsme se ptali na životní styl respondentů (pravidelné sportování,
konzumace alkoholu, kouření, délka nemoci v průběhu roku, užívání léků a problémy se
spánkem). Pravidelně sportovalo N=170 (32,02 %) respondentů, že nesportuje odpovědělo
N=361 (68%) dotázaných; kouření přiznalo N=188 (35,4%) a nekuřáků bylo N=343 (64,6%);
pravidelnou konzumaci alkoholu zaznamenalo N=75 (14,12%) dotázaných a většina
respondentů N=456 (85,9%) uvedla, že alkohol pravidelně nepije; v rámci zjištění průměrného
počtu dnů nemoci za rok byl zaznamenán výsledek M=7,35 (SD 9,93) což je průměrný počet
dnů nemoci v roce;

požívání léků proti bolesti bylo respondenty uvedeno v průměru

M=0,93krát týdně (SD 1,97), v otázce kolikrát týdně měli respondenti problémy se spánkem,
byla zjištěna průměrná hodnota M=2,41 dnů (SD 2,34) v týdnu.
Dle zjištěných výsledků na otázku, zda zdravotní sestry přemýšlejí nad změnou své
profese, byl zaznamenán výsledek, že většina N=390 (73,4) nad změnou své práce neuvažovala,
zdravotní sestry uvažující o změně profese byly v menšině – N=141 případech (26,6 %). Vše
ukazuje tabulka 2.

3.4.1.3 Kostarika
Z Kostariky se vrátilo N=282. Skutečný počet návštěv dotazníku byl 1151; z toho bylo
dokončeno 406 dotazníků; nedokončený dotazník nebyl žádný – 0, a pouhé zobrazení 745x.
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Celková úspěšnost vyplnění dotazníku byla 35,3 %. Rozdělení i charakteristika výzkumu
v zahraniční nesla stejné parametry jako v České republice:
V chirurgických oborech pracovalo N=116 (41,1 %) a v interních oborech pracovalo N=158
(56 %), nezařazení N=8 (2,8 %);
Celkový počet žen, které odpověděly, bylo N=277, což představuje 80,5 % z celkového
počtu respondentů. Celkový počet mužů, kteří odpověděli, byl N=55, což představuje 19,5 % z
celkového počtu respondentů.
Průměrný věk všech respondentů byl M=41,5 (SD 10,2), průměrná doba vzdělání byla
M=17,0 let (SD 1,4), nejvyšší úroveň vzdělání byla střední škola N= 1 (0,35 %), s vyšším
odborným N=5 (1,8 %); bakalářský titul (VŠ) mělo N=130 (46,1 %) a magisterské nebo vyšší
vzdělání N=146 (51,8 %) dotázaných. Průměrná délka praxe byla M=17,7 let (SD 9,8).
Průměrná hodnota BMI byla M=27,96 (SD 5,24). Normální/ideální, ideální hmotnost
mělo N=86 dotázaných, to je 30,5 %, nejvíc respondentů trpělo nadváhou N=116 (41,1 %);
obezitou pak N=78 (27,7 %); podváhou N=1 (0,35 %).
Pracovní zařazení dotázaných respondentů bylo následující: – praktické sestry N=57
(20,2 %); staniční nebo vrchní sestry N=67 (23,8 %;); nejvyšší zastoupení měla – všeobecná
sestra N=158 (56 %).
Sociální status dotazovaných byl následující – nejvyšší počet byl zaznamenán ve škále
vdaná/ženatý N=130(44,6 %); N=28 (9,9 %) žije s partnerem/kou; N=83 (29,4 %) svobodný/á;
N=38 (13,5 %); vdova/vdovec N=3(1 %).
V dotazníku jsme se ptali na životní styl respondentů (pravidelné sportování,
konzumace alkoholu, kouření, délka nemoci v průběhu roku, užívání léků a problémy se
spánkem). Sportu se pravidelně věnovalo N=127 (45 %); NE, nesportuji, odpovědělo N=155
(55 %). Na otázku, zda jsou kuřáci, reagovali respondenti s tímto výsledkem: kuřáci N=20 (7,0
%); nekuřáci N=262 (93 %). V otázce pravidelné nebo žádné konzumace alkoholu, byly
odpovědi následující: pravidelná konzumace alkoholu N=52 (18,4 %); pravidelně nekonzumuji
alkohol N=230 (81,6 %). Nejvyšší počet odpovědí byl zaznamenán u odpovědi: nekonzumuji
alkohol vůbec. V otázce na průměrnou dobu nemocnosti za rok, zněla odpověď průměrná doba
nemoci za rok je M=9,42 (SD 9,46) dnů. V otázce užívání léku proti bolesti týdne zněla
odpověď: nemocnost v průměru M=1,64krát týdně (SD 2,97). Na otázku, zda měl respondent
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problémy se spánkem a v jaké frekvenci týdně, byla odpověď že problémy se spánkem měl
M=2,28 (SD 2,33) dnů v týdnu.
Na změnu své profese pomýšlelo N=94 (33,3 %) zdravotních sester, ale většina N=188
(66,7) nad případnou změnou neuvažovalo.
Vše ukazuje tabulka 2.

3.4.1.4 Španělsko
Ze Španělska se vrátilo N=123 odpovědí. Skutečný počet návštěv dotazníku byl 1151;
z toho bylo dokončeno 406 dotazníků; nedokončený dotazník nebyl žádný – 0; a pouhé
zobrazení 745. Ze Španělska se vrátilo N=123 úplných odpovědí. Chirurgie N=2 (1,6 %);
interna N=121 (98,4 %); nezařazení N=0.
Celkový počet žen, které odpověděly bylo N=109, což představuje 88,6 % z celkového
počtu respondentů. Celkový počet mužů, kteří odpověděli, byl N=14, což představuje 11,4 % z
celkového počtu respondentů.
Průměrný věk všech respondentů byl M=46,1 (SD 9,9); průměrná doba vzdělání byla
M=16,4 let (SD 1,7); počet respondentů se středoškolským vzděláním byl zastoupen N=2 (1,62
%); vyšší odborné vzdělání mělo N=87 (70,7 %) dotázaných; bakalářský titul (VŠ) N=11 (8,9
%); magisterské nebo vyšší vzdělání 23 (18,7 %). Průměrná délka praxe byla M=23,3 let (SD
10,2).
BMI ukazuje průměrnou hodnotu M=24,79 (SD3,70).
Normální/ideální hmotnost mělo N=68 to je 55,3 %; nadváhu N=40 (32,3 %); obezitou
trpí N=10 (8,1 %) a podváhou N=4 (33,3 %).
Pracovní zařazení dotázaných respondentů bylo následující: praktické sestry N=1 (0,81
%), N=95 (23,8 %) staniční nebo vrchní sestry a nejvíc respondentů – všeobecná sestra N=158
(56 %).
Sociální status dotazovaných byl následující – nejvyšší počet byl zaznamenán ve škále
vdaná/ženatý N=70(56,9 %); s partnerem žije N=12 (9,8 %); svobodná/svobodný N=21 (17,0
%); rozvedená/rozvedený N=14 (11,4 %); vdova/vdovec N=6(4,9 %).
48

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

Na otázku životního stylu respondentů, zda pravidelně sportují – bylo odpovězeno –
ANO, pravidelně sportuji N=66 (56,6 %) a NE, nesportuji N=57 (46,3 %); na otázku, zda jsou
dotázaní kuřáci, reagovali respondenti – kuřáci N=23 (18,7 %) a nekuřáci N=100 (81,3 %).
V otázce pravidelné na pravidelnou konzumaci alkoholu, byly odpovědi následující: pravidelně
konzumuji alkohol N=16 (13,0 %). Nejvyšší počet odpovědí byl zaznamenán u odpovědi –
pravidelně nekonzumuji alkohol vůbec N07 (87,0 %). V otázce na průměrnou dobu nemocnosti
za rok, zněla odpověď – průměrný počet dnů nemoci za rok M=4,21 (SD 5,18) dnů. V otázce
užívání léku proti bolesti týdne byla odpověď – v průměru M=1,47krát týdně (SD 2,99). Na
otázku, zda má respondent problémy se spánkem a v jaké frekvenci týdně, byla odpověď:
problémy se spánkem mám M=2,53(SD 2,52) dnů v týdnu.
Na profesní změnu pomýšlelo N=34 (27,6 %) účastníků výzkumu, ale většina, N=89
(72,4), nad případnou změnou neuvažovala
Výsledky ukazuje tabulka 2.

3.4.1.5 USA
Z USA se vrátilo N=187 úplných odpovědí, kde skutečný počet návštěv dotazníku byl
596, z toho dokončených dotazníků bylo 187, nedokončených 9 a pouhé zobrazení dotazníku
400, celková úspešnost vyplnění dotazníku byla 32,9 %. Počty respondentů podle oddělení byly
následující: chirurgie N=87 (46,5 %); interna N=96 (51,3 %) a nezařazení N=4 (2,1 %).
Celkový počet žen, které odpověděly N=161, což představuje 86,1 % z celkového počtu
respondentů. Celkový počet mužů, kteří odpověděli, byl N=26, což představuje 13,9 % z
celkového počtu respondentů.
Průměrný věk dotazovaných byl N=54,5 (SD 10,5); průměrná doba vzdělání
respondentů byla M=19,3 let (SD 1,5); nejvyšší úroveň vzdělání byla uváděna – střední škola
N=0 (0 %) vyšší odborné vzdělání mělo N=6 (3,2 %); bakalářský titul (VŠ) N=3 (1,6 %) a
magisterské vzdělání nebo vyšší mělo N=178 (95,2 %) dotázaných. Průměrná délka praxe byla
M=28,1 let (SD 11,4).
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BMI ukazuje analýza průměrnou hodnotu M=26,73(SD 6,52). Normální/ideální
hmotnost má N=67, to je (35,8 %), nadváhu má N=68 (36,3 %); obezitou trpí N=10 (21,4 %) a
podváhou N=11 (5,9 %) dotazovaných.
Pracovní zařazení dotázaných respondentů bylo následující: praktické sestry N=0 (0 %);
staniční nebo vrchní sestry N=34 (18,2 %); nejvyšší počet respondentů byl uveden v kategorii
všeobecná sestra N=153 (81,8 %).
V sociálním statusu dotazovaných byl nejvyšší zastoupení vdaná/ženatý N=124 (66,3
%);

s partnerem

žilo

N=9

(4,8

%),

svobodná/svobodný

bylo

N=17

(9,1

%);

rozvedená/rozvedený bylo N=30 (16,0 %); vdovec/vdova N=7(3,7 %).
Na otázku životního stylu v respondentů, zda pravidelně sportují? v – ANO N=111 (59,4
%); NE, nesportuji N=76 (40,6 %) Na otázku, za jsou kuřáci, reagovali respondenti tímto
způsobem: kuřáci N=8 (4,3 %) a nekuřáci N=179 (95,7 %). V otázce pravidelné konzumace
alkoholu, byly odpovědi následující: pravidelně konzumuji alkohol N=65(35,3 %); nejvyšší
počet odpovědí byl zaznamenán u odpovědi pravidelně nekonzumuji alkohol vůbec N=122
(65,3 %). V otázce na průměrnou dobu nemocnosti za rok, zněla odpověď: průměrný počet dní
nemoci v roce je N=2,96 (SD 3,35). V otázce užívání léku proti bolesti týdne byla odpověď –
v průměru užívám léky na bolest M=1,22krát týdně (SD 2,72). Na otázku, zda má respondent
problémy se spánkem a v jaké frekvenci týdně, byla odpověď: problémy se spánkem mám
M=2,57 (SD 2,3) dnů v týdnu.
Na profesní změnu pomýšlelo N=66 (35,3) účastníků výzkumu, ale většina N=121 (64,7
%) nad případnou změnou neuvažovala.
Vše ukazuje tabulka 2.
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3.4.2 Popisná statistika Copenhagen Burnout Inventory (CBI)
3.4.2.1 Škála vyhoření (CBI)

a) Celkový skór CBI
V souboru z ČR (N=531) bylo podle průměru (M=49,14; SD 16,03) vyhodnoceno jako
vyhořelých v této škále 46,70 % (N=248).
V souboru z Kostariky (N=282) bylo podle průměru (M=42,28; SD 19,63)
vyhodnoceno jako vyhořelých v této škále 45,04 % (N=127).
V souboru ze Španělska (N=123) bylo podle průměru (M=41,99; SD 17,09)
vyhodnoceno jako vyhořelých v této škále 52,03 % (N=64).
V souboru z USA (N=187) bylo podle průměru (M=42,62; SD 13,97) vyhodnoceno jako
vyhořelých v této škále 43,32 % (N=81).
Nejvyšší průměr v celkovém skór syndromu vyhoření má ČR (M=49,14; SD 17,09) a
nejnižší má USA (M=42,62; SD13,97) (více tabulka 3).

b) PB (osobní vyhoření)
V souboru z ČR (N=531) bylo podle průměru (M=50,11; SD 17,35) vyhodnoceno jako
vyhořelých v této škále 54,61 % (N=290) (více tabulka 5).
V souboru z Kostariky (N=282) bylo podle průměru (M=46,48; SD 21,35)
vyhodnoceno jako vyhořelých v této škále 46,45 % (N=131) (více tabulka 6).
V souboru ze Španělska (N=123) bylo podle průměru (M=47,12; SD 18,09)
vyhodnoceno jako vyhořelých v této škále 51,22 % (N=63) (více tabulka 7).
V souboru z USA (N=187) bylo podle průměru (M=43,56; SD 16,37) vyhodnoceno jako
vyhořelých v této škále 47,06 % (N=88) (více tabulka 8).
Nejvyšší průměr u této škále měla Česka republika a zároveň nejvyšší počet vyhoření;
nejnižší průměr měly USA; a také nejnižší počet vyhoření.
Hodnoty našeho výzkumu jsou výrazně vyšší než hodnoty např. dánské populace. Na
základě výzkumu PUMA se zjistilo, že dánské zdravotní sestry měly ve škále PB (osobní
vyhoření) průměr M=36,9 (Kristensen, 2005) (více tabulka 4).
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c) WRB (pracovní vyhoření)
V souboru z ČR (N=531) bylo podle průměru (M=50,26; SD 15,20) vyhodnoceno jako
vyhořelých v této škále 69,68 % (N=370) (více tabulka 5).
V souboru z Kostariky (N=282) bylo podle průměru (M=45,01; SD 19,94)
vyhodnoceno jako vyhořelých v této škále 46,45 % (N=131) (více tabulka 6).
V souboru ze Španělska (N=123) bylo podle průměru (M=44,42; SD 17,69)
vyhodnoceno jako vyhořelých v této škále 41,46 % (N=51). (více tabulka 7)
V souboru z USA (N=187) bylo podle průměru (M=48,91; SD 13,84) vyhodnoceno jako
vyhořelých v této škále 50,80 % (N=95) (více tabulka 8).
Nejvyšší průměr v této škále měla Česká republika a zároveň nejvíce procent
v syndromu vyhoření; nejnižší průměr a také nejnižší procento v syndromu vyhoření mělo
Španělsko.
Hodnoty našeho výzkumu jsou opět výrazně vyšší než hodnoty dánské populace, na základě
výzkumu PUMA se zjistilo, že sestry měli v škále WRB (pracovní vyhoření) průměr
M=35,0 (Kristensen, 2005) (více tabulka 4).
d) CRB (vyhoření související s pacientem)
V souboru z ČR (N=531) bylo podle průměru (M=46,85; SD 21,28) vyhodnoceno jako
vyhořelých v této škále 45,39 % (N=241) (více tabulka5).
V souboru z Kostariky (N=282) bylo podle průměru (M=36,89; SD 24,54)
vyhodnoceno jako vyhořelých v této škále 44,33 % (N=125) (vice tabulka 6).
V souboru ze Španělska (N=123) bylo podle průměru (M=34,04; SD 23,52)
vyhodnoceno jako vyhořelých v této škále 46,34 % (N=57) vice tabulka 7).
V souboru z USA (N=187) bylo podle průměru (M=34,35; SD 17,58) vyhodnoceno jako
vyhořelých v této škále 42,25 % (N=79) (více tabulka 8).
Nejvyšší průměr u této škále měla Česka republika, nejnižší průměr mělo Španělsko,
ale v tom případě i nejvyšší procenta vyhoření (postižení syndromem vyhoření), nejnižší
procenta syndromu vyhoření v této škále měly USA.
Hodnoty našeho výzkumu jsou výrazně vyšší než hodnoty zjištěné u dánské populace.
na základě výzkumu PUMA se zjistilo, že sestry měly v škále CRB (vyhoření související s
pacientem) průměr M=29,7 (Kristensen, 2005) (více tabulka 4).
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Tabulka 3 Popisna statistika CBI pro všechny země

Tabulka 4 Zdroj (The Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout)
Kristensen et al., 2005

Tabulka 5 Popisna statistika CBI pro Českou republiku
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Tabulka 6 Popisna statistika CBI pro Kostariku

Tabulka 7 Popisna statistika CBI pro Španělsko

Tabulka 8 Popisna statistika CBI pro Spojené státy americké

3.4.3 Popisná statistika ECR-RS
a) Všechny státy N=1123
Vyhýbavost
Průměr vyhýbavosti k MATCE byl M=3,48 (SD 1,56); k OTCI M=4,15 (SD 1,54), k
PARTNEROVI/RCE M=2,92 (SD 1,45), KAMARÁDCE/KAMARÁDOVI M= 3,01(SD
1,20). Výsledky ukazují v celém souboru na nejvyšší attachmentovou vyhýbavost k otci.
Nejnižší vyhýbavost k partnerovi může znamenat, že rodičovské postavy už nenabývají tolik
na svém významu. Dále bylo pro zařazení do kategorií pracováno s mediánem vyhýbavosti
(Me=3,45) (výsledky ukazuje tabulka číslo 9).
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Úzkostnost
Průměr úzkostnosti k MATCE byl M=2,86 (SD 1,74); k OTCI M=2,94 (SD 1,75), k
PARTNEROVI/RCE M=3,12 (SD 1,76), KAMARÁDCE/DOVI M= 2,97(SD 1,57). Výsledky
ukazují v celém souboru na nejvyšší attachmentovou úzkostnost k partnerovi. Nejvyšší
úzkostnost k partnerovi může znamenat, že strach z opuštění matkou je v dospělém věku
nahrazen strachem z opuštění milujícím partnerem. Dále bylo pro zařazení do kategorií
pracováno s mediánem úzkostnosti (Me=3,08) (výsledky ukazuje tabulka číslo 9).

Tabulka 9 Popisná statistika Vesechny staty ECR-RS

b) Česka republika
Vyhýbavost
Průměr vyhýbavosti k MATCE byl M=3,54 (SD 1,60); k OTCI M=4,27 (SD 1,56); k
PARTNEROVI/RCE M=2,97 (SD 1,39); KAMARÁDCE/DOVI M= 3,08 (SD 1,16). Výsledky
ukazují v celém souboru na nejvyšší attachmentovou vyhýbavost k otci. Nejnižší vyhýbavost
byla zjištěna ke partnerovi/ce. Pro zařazení do kategorií pracováno s mediánem vyhýbavosti
(Me=3,58) (výsledky ukazuje tabulka číslo 10).

Úzkostnost
Průměr úzkostnosti k MATCE byl M=2,59 (SD1,46); k OTCI M=2,80 (SD 1,57), k
PARTNEROVI/RCE M=2,97 (SD 1,57), KAMARÁDCE/DOVI M=2,81(SD 1,38). Výsledky
ukazují v celém souboru na nejvyšší attachmentovou úzkostnost k partnerovi. Nejnižší
úzkostnost byla zjištěna ve vztahu k matce. Tento výsledek může znamenat, že strach z opuštění
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matkou je v dospělém věku nahrazen strachem z opuštění milovaným partnerem. Při zařazení
do kategorií bylo pracováno s mediánem úzkostnosti (Me=3,00) (výsledky ukazuje tabulka
číslo 10).

Tabulka 10 Popisná statistika-Česka Republika- ECR-RS

c) Kostarika
Vyhýbavost
Průměr vyhýbavosti k MATCE byl M=3,39 (SD 1,48); k OTCI M=4,12 (SD 1,45), k
PARTNEROVI/RCE M=3,01 (SD 1,45); KAMARÁDCE/DOVI M= 3,16 (SD 1,28). Výsledky
ukazují v celém souboru na nejvyšší attachmentovou vyhýbavost k otci a nejnižší k
partnerce/partnerovi. Při zařazení do kategorií bylo pracováno s mediánem vyhýbavosti
(Me=3,45). (výsledky ukazuje tabulka číslo 11)

Úzkostnost
Průměr úzkostnosti k MATCE byl M=3,62 (SD1,94); k OTCI M=3,30 (SD 1,90), k
PARTNEROVI/PARTNERCE M=3,65 (SD 1,91), KAMARÁDCE/KAMARÁDOVI M=
3,45(SD 1,38). Výsledky ukazují v celém souboru na nejnižší attachmentovou úzkostnost k otci
a nejvyšší k partnerovi. Nejvyšší úzkostnost k partnerovi může to znamenat, že strach z
opuštění matkou je v dospělém věku nahrazen strachem z opuštění milovaným partnerem. Při
zařazení do kategorií bylo pracováno s mediánem úzkostnosti (Me=3,00) (výsledky ukazuje
tabulka číslo 11).
Byly nalezeny rozdíly mezi zeměmi v attachmentu vyhýbavosti.
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Tabulka 11 Popisná statistika-Kostarika- ECR-RS

d) Španělsko
Vyhýbavost
Průměr vyhýbavosti k MATCE byl M=3,08 (SD 1,48); k OTCI M=3,82 (SD 1,33), k
PARTNEROVI/RCE M=2,53 (SD 1,28), KAMARÁDCE/KAMARÁDOVI M=2,75 (SD1,06).
Výsledky ukazují v celém souboru na nejvyšší attachmentovou vyhýbavost k otci. Nejmenší
vyhýbavost k partnerovi může znamenat, že rodičovské figury už nenabývají tolik na významu.
Při zařazení do kategorií bylo pracováno s mediánem vyhýbavosti (Me=3,12) (výsledky
ukazuje tabulka číslo 11).

Úzkostnost
Průměr úzkostnosti k MATCE byl M=3,50 (SD1,89); k OTCI M=3,41 (SD 1,81), k
PARTNEROVI/CE M=3,78 (SD 1,83), KAMARÁDCE/DOVI M= 3,85 (SD 1,65). Výsledky
ukazují v celém souboru na nejnižší attachmentovou úzkostnost k otci. Nejvyšší úzkostnost
ke kamarádce může to znamenat, že strach z opuštění matkou je v dospělém věku nahrazen
strachem z opuštění kamarádkou. Dále bylo pro zařazení do kategorií pracováno s mediánem
úzkostnosti (Me=3,75) (výsledky ukazuje tabulka číslo 12).
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Tabulka 12 Popisná statistika-Španělsko- ECR-RS

e) USA

Vyhýbavost
Průměr vyhýbavosti k MATCE byl M=3,53 (SD 1,61); k OTCI M=4,02 (SD 1,70), k
PARTNEROVI/RCE M=2,91 (SD 1,68), KAMARÁDCE/DOVI M= 2,74(SD 1,22). Výsledky
ukazují v celém souboru na nejvyšší attachmentovou vyhýbavost k otci. Nejmenší vyhýbavost
ke kamarádce Při zařazení do kategorií bylo pracováno s mediánem vyhýbavosti (Me=3,39)
(výsledky ukazuje tabulka číslo 13).

Úzkostnost
Průměr úzkostnosti k MATCE byl M=2,10 (SD 1,48); k OTCI M=2,52 (SD 1,80), k
PARTNEROVI/RCE M=2,31 (SD 1,58), KAMARÁDCE/DOVI M=2,15 (SD 1,34). Výsledky
ukazují v celém souboru na nejvyšší attachmentovou úzkostnost k otci. Zjištěná nejnižší
úzkostnost ke kamarádce může znamenat, že strach z opuštění matkou, je v dospělém věku
nahrazen strachem z opuštění otcem. Tento výsledek se dá interpretovat tak, že v našem
souboru respondentů z USA jsou otcové pro dotazované v určitém ohledu důležitější než
milující partneři. Při zařazení do kategorií bylo pracováno s mediánem úzkostnosti (Me=1,92)
(výsledky ukazuje tabulka číslo 13).
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Tabulka 13 Popisná statistika-USA- ECR-RS

f) Celková vyhýbavost a celková úzkostnost
Vyhýbavost
Průměr attachmentu vyhýbavosti v ČR byl M=3,47 (SD 0,98); V Kostarice M=3,42
(SD 0,92); ve Španělsku M=3,11 (SD 0,94); v USA M= 3,30(SD 1,04). Výsledky ukazují
v celém souboru na nejvyšší průměr attachmentu vyhýbavosti v ČR a nejnižší ve Španělsku.

Úzkostnost
Průměr attachmentu úzkostnosti v ČR byl M=2,79 (SD 1,13); v Kostarice M=3,50 (SD
1,54); ve Španělsku M=3,63 (SD 1,57); v USA M= 2,27 (SD 1,19). Výsledky ukazují v celém
souboru na nejvyšší průměr attachmentu v úzkostnosti v Kostarice a nejnižší v USA.

Studie autora Umemura et al. (2017) s celkovým počtem respondentů N = 2578 a ve
srovnání s naším výzkumným šetřením N=1123, si jsou průměrech jednotlivých škál velmi
podobné. Ve srovnání s ostatními zeměmi se ve výzkumu najdou rozdíly, ale také shody.
Například v úzkostnosti mají Kostarika a Španělsko mnohem vyšší průměr vůči všem
respondentům naproti tomu průměry v ČR a USA se v této kategorii velmi podobají (více tab
č. 13A) (Umemura et al., 2017).
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ČESKA
REPUBLIKA N=531

Matka (Průměr (SD))

3,48(1,56)

3,54(1,60)

3,39(1,48)

3,34(148)

3,53(1,61)

3,56(1,70)

Otec (Průměr (SD))

4,15(1,54)

4,27(1,56)

4,13(1,45)

3,82(1,33)

4,02(1,70)

4,17(1,69)

Partner/ka (Průměr (SD))

2,92(1,45)

2,97(1,39)

3,01(1,45)

2,53(1,28)

2,91(1,69)

2,51(1,23)

Kamarád/ka (Průměr (SD))

3,01(1,20)

3,08(1,16)

3,16(1,28)

2,75(1,06)

2,74(1,22)

2,62(1,16)

Matka (Průměr (SD))

2,86(1,74)

2,59(1,46)

3,62(1,94)

3,50(1,89)

2,10(1,48)

2,28(1,59)

Otec (Průměr (SD))

2,94(1,75)

2,80(1,57)

3,30(1,90)

3,41(1,81)

2,52(1,80)

2,59(1,71)

Partner/ka (Průměr (SD))

3,12(1,76)

2,97(1,57)

3,65(1,92)

3,78(1,83)

2,32(1,58)

3,34(2,76)

Kamarád/ka (Průměr (SD))

2,97(1,57)

2,81(1,38)

3,45(1,68)

3,85(1,65)

2,15(1,34)

2,76(1,51)

ECR-RS

KOSTARIKA
N=282

ŠPANESLKO
N=123

Studie
(Tomotaka et
al.,2017)
N=2593

VŠECHNY STÁTY
N=1123

USA N=187

Vyhýbavost

Úzkostnost

Tabulka 13-A ECR-RS Vlastní průměry a průměry (Umemura et al., 2017)
ERC-RS – druhy attachmentu
Do kategorií byli respondenti z každé země zařazeni podle mediánu úzkostnosti a
vyhýbavosti a to následovně:
Jistý (secure): nízká vyhýbavost a nízká úzkostnost zdravotnického personálu byl zjištěn
v ČR N=172 (29,1 %); v Kostarice N=80 (28,47 %); Španělsku N=38 (30,89 %) a USA 68
(36,56 %).
Ustrašený/strachuplný (fearful-avoidant): vysoká vyhýbavost i úzkostnost a tu má v ČR
N=161(30,32 %); v Kostarice N=79(28.11 %); ve Španělsku N=34(27.64 %) a v USA
N=67(36,02 %) zdravotníků.
Zaujatý (preoccupied): vysoká úzkostnost a nízká vyhýbavost, tento typ byl zastoupen
následovně: v ČR N=92 (17,33 %); v Kostarice N=61(21,71 %); Španělsku N=25(20,33 %); v
USA N= 25(13,44 %) zdravotního personálu.
Odmítavý (dissmissing): vysoká vyhýbavost, ale nízká úzkostnost je v ČR N=106
(19,96 %); v Kostarice N=62 (21,98 %); ve Španělsku N=26 (21,13 %) a USA N=27 (14,43 %)
zdravotnického personálu (viz graf A1).
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Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

Počet zdravotních sester a typy attachmentu pro každou zemi
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Zaujatý (preocupied)

KOSTARIKA N=282

ŠPANESLKO N=123

Distancování(Dismissive)

USA N=187

ERC-RS – attachment jistý a nejistý
Do kategorie nejistý attachment byly zařazeny 3 typy nejistého attachmentu a to:
Ustrašený/strachuplný (fearful-avoidant): vysoká vyhýbavost i úzkostnost
Zaujatý (preoccupied): vysoká úzkostnost a nízká vyhýbavost
Odmítavý (dissmissing): vysoká vyhýbavost ale nízká úzkostnost.
Nejvíce respondentů ze všech zemí bylo zastoupeno v kategorii: nejistá citová vazba.
Nejvyšší počet měla Kostarika N=202 (71,63 %); dále v Česká republika N=359 (67,61 %);
Španělsko N=85 (69,11 %); a nejméně respondentů v kategorii nejistá citová vazba měly USA
N=119 (63,64 %).
Do kategorie „jistý attachment“ byly zařazeny jen respondenti, které měli jistý (secure): nízkou
vyhýbavost a nízkou úzkostnost Jistá citová vazba byla v České republice zjištěna u N=172
(32,39 %); v Kostarice N= 80 (8,37 %); ve Španělsku N=38 (30,89 %) a USA N=68 (36,36 %)
(viz graf A2).
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JISTÁ A NEJISTÁ citová vazba
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3.4.4 Popisná statistika IRI
PT (přijímání perspektivy)
V ČR byl ve škále PT zjištěn medián Me=1,57; Kostarika Me=2,57; Španělsko
Me=2,71; USA Me=2,66; nejvyšší průměr byl zjištěn ve Španělsku a nejnižší v ČR. To
znamená, že ve škále PT, která měří schopností psychologického přijetí z pohledu druhého,
jsou na tom nejhůř sestry z ČR a nejlépe sestry ze Španělska, to znamená, že schopnost české
sestry přijímat perspektivu z pohledu druhých (dívat se na dané skutečnosti pohledem druhých),
je mnohem nižší. Ve výzkumu slovenských sester, mělo PT hodnotu 2,48 (Bánov et al., 2011),
což je podobné jako výsledky zjištěné v Kostarice, nižší než v USA a Španělsku a mnohem
vyšší než v ČR. To znamená, že respondenti ze všech ostatních zúčastněných zemí, měli vyšší
schopnost vnímat perspektivu z pohledu druhých než účastníci z ČR. Vnímání pocitů z pohledu
pacienta, je pro sestru důležitá schopnost, neboť jí může pomoci vcítit se do jeho situace. Vyšší
úroveň přijímání perspektivy souvisí s vyšší úrovní sociálního fungování jedince. Vyšší skór v
přijímání perspektivy je spojena s nižší mírou nejistoty, úzkosti a nervozity. A také pozitivně
souvisí s vyšší mírou sebeúcty (viz tabulky 14,15,16,17,18).
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EC (empatický zájem)
V ČR byl v této škále zjištěn medián Me=1,28; v Kostarice Me=2,85; ve Španělsku
Me=3,14; v USA Me=2,85. Nejvyšší průměr byl opět zjištěn ve Španělskou a nejnižší opět v
ČR. To znamená, že ve škále EC, která hodnotí schopnost sdílení pocitů druhých v jejich
neštěstí a projevování soucit k nim, jsou na tom nejhůře zdravotní sestry z ČR a nejlépe
zdravotní sestry ze Španělska. Ve výzkumu Bánovčinové a Bubeníkové (2011), měly slovenské
sestry EC hodnotu 2,75 (Bánovčinová a Bubeníková, 2011), což je velmi podobný výsledek
jako v Kostarice, menší než v USA a Španělsku a mnohem vyšší než v ČR. To znamená, že
všichni respondenti ze zúčastněných států měli vyšší schopnost sdílení pocitů druhých v jejich
neštěstí a projevování soucitu než ČR. Posuzování tohoto druhu empatie, odhaduje schopnost
zdravotnického personálu vcítit se do pocitů pacienta v jeho těžkých chvílích. Jde o důležitou
součást práce zdravotního personálu, neboť i tato schopnost ovlivňuje pohled pacienta na práci
zdravotníků. Ve výsledku výzkumu v této škále můžeme u ostatních zemí pozorovat výrazně
vyšší výsledky v prožitcích lítosti, soucitu, rozrušení nebo starostlivosti vůči pacientům, kteří
se cítí být nešťastní, mají problémy nebo se cítí být zneužíváni, než ukazují výsledky u
respondentů z ČR (viz tabulky 14,15,16,17,18).
PD (osobní distres)
Tato škála vyhodnocuje pocity osobní úzkosti a neklidu v napjatém mezilidském
prostředí. ČR měla medián Me=2,57; Kostarika Me=1,14; Španělsko Me=1,28; USA Me=0,85.
Nejvyšší zjištěný medián měla ČR a nejnižší USA. To znamená, že český zdravotní personál
ze zkoumaného souboru pociťuje v krizových či emocionálně vypjatých situacích výrazně větší
obavy, neklid, nervozitu či pocity bezmoci a má mnohem větší sklon ztrácet v nich nad sebou
kontrolu. Tento výsledek je z mého pohledu velmi alarmující. Zdravotníci by si měli umět ve
vypjatých situacích zachovat kontrolu nad svými pocity, zůstat klidnými a nedávat najevo
nervozitu. Ta je následně přenášena na pacienta, a to zhoršuje vzniklou situaci, i jeho zdravotní
stav. U slovenských sester měl PD hodnotu 1,85 (Bánovčinová a Bubeníková, 2011), tento
výsledek je vyšší než zjištěné hodnoty u souboru z Kostariky, USA a Španělska a mnohem
menší než u ČR (viz tabulky 14,15,16,17,18).
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FS (Fantasy)
Škála FS, která hodnotí schopnost představování si sebe sama ve fiktivních filmech,
knížkách a hrách. Vyšší úroveň fantazie souvisí s úrovní verbální inteligence, s tendencí k
emocionální reaktivitě a s úrovní senzitivity k druhým lidem. V našem výzkumu měla
následující výsledky: ČR Me=2,14; Kostarika Me=1,71; Španělsko Me=2,28; USA Me=1,71.
Nejvyšší medián mělo Španělsko. To znamená, že se dotázaní respondenti více oddávají
dennímu snění, více se fantazijně identifikují či konfrontují s románovými nebo filmovými
postavami a nechávají se více pohltit dějem knih, filmů či divadelních představení, než
zúčastnění respondenti z Kostariky a USA, kteří mají nejnižší výsledek v této škále. Ve
výzkumu u slovenských sester mělo FS hodnotu 1,96 (Bánovčinová a Bubeníková, 2011), což
je vyšší než v Kostarice a USA, ale nižší než ve Španělsku a ČR. Tento výsledek dokazuje, že
v Evropě a na Slovensku (ve slovenské studii), mají respondenti vyšší sklon k fantazii (viz
tabulky 14,15,16,17,18).
IRI-Celkový skór
ČR měla medián Me=1,85; Kostarika Me=2,00; Španělsko Me=2,32; USA Me=2,03.
Nejvyšší hodnotu celkového skóru v IRI mělo Španělsko a nejnižší ČR. To znamená, že skupina
respondenti z ČR můžou ukazovat nízkou hladinu empatie. Neumění se vcítit do pocitů
pacienta, ve vypjatých situacích reagovat nervózně, nemít kontrolu nad svými pocity. Na
základě těchto výsledků má skupina respondentů z ČR větší sklon k získání syndromu
vyhoření.
Míra empatie podle výzkumů může výrazně ovlivňovat syndrom vyhoření, další
zpracování korelací s empatií a CBI se budeme věnovat v dalším výzkumu.
Graf B ukazuje IRI hodnoty pro všechny státy.
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Graf průměrů a int. spolehlivosti (95,00%)
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Tabulka 14 Popisná statistika- VŠECHNY STATY - IRI

Tabulka 15 Popisná statistika- Česka Republika - IRI
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+ Tabulka 16 Popisná statistika- Kostarika - IRI

Tabulka 17 Popisná statistika- Španělsko - IRI

Tabulka 18 Popisná statistika- USA - IRI

3.4.5 Výsledky testování hypotéz
Hypotéza č. 1: Existuje rozdíl mezi skupinami zemí v demografických proměnných: věk,
pohlaví a sociální status.
Hypotéza se vztahuje k porovnání zkoumaného vzorku všech států s ohledem na věk,
pohlaví a sociální status (vdaná/ženatý, svobodná/ý, rozvedená/á, vdovec/vdova) – více je toto
zmíněno v popisné statistice.
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a) Věk
Na základě LSD testu můžeme konstatovat, že ve zkoumaném vzorku respondentů
v kategorii VĚK existují statisticky významné rozdíly.
Rozdíly ve Věku a jejich signifikance zjištěná ve výzkumu, je následující: hodnoty mezi
Španělskem (M=46,01 SD 9,9) a všemi ostatními zeměmi, p<0,001; dále mezi Španělskem
a Českou republikou (M=40,5 SD11,7) p<0,001; pak mezi Španělskem a Kostarikou (M=
41,5 SD10,2); p<0,001; a mezi Španělskem a USA (M=54,47 SD 10,5); p<0,0001;
Španělsko a USA mají ve výzkumu zastoupenu starší populaci mezi USA (M=54,47 SD
10,5) a Českou republikou (M=40,5 SD 11,7); p<0,0001; a mezi USA M=54,47 SD 10,5)
a Kostarikou (M= 41,5 SD10,2) (viz graf 1 a 2).
Statisticky nevýznamný rozdíl v průměru věku byl zjištěn mezi Českou republikou
(M=40,56 SD 11,7); a Kostarikou (M=40,5 SD 11,7); p= 0,26; obě skupiny se shodují ve
věku se statisticky nevýznamným rozdílem;
USA (M=54,5 SD 10,5) je nejstarší. Nejnižší věk zkoumaného vzorku v této kategorii je v
České republice (M= 40,5 SD 11,7) (viz tabulka 19 a graf 1 a 2).

LSD test; proměnná: VĚK (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=40,565 M=41,475 M=46,081 M=54,471
ČR
{1}
0,259550 0,000001 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,259550
0,000105 0,000000
ŠPANĚLSKO {3} 0,000001 0,000105
0,000000
USA
{4}
0,000000 0,000000 0,000000

VŠECHNY STÁTY
N=1123

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); VĚK (Vyhoreni Data)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Stát
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1123) =188,7233 p =0,000
Závislá:
ČR
KOSTARIKA ŠPANĚLSKO
USA
VĚK
R:482,68
R:495,47
R:631,25
R:842,00
ČR
1,000000
0,000028 0,000000
KOSTARIKA 1,000000
0,000641 0,000000
ŠPANĚLSKO 0,000028
0,000641
0,000000
USA
0,000000
0,000000
0,000000

ČESKA
REPUBLIKA
N=531

KOSTARIKA
N=282

SPANESLKO
N=123

USA N=187

Věk (Průměr(SD))
43.7 (12,06)

40,5 (11,7)

Tabulka 19 Rozdily ve Věku
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b) Pohlaví
Dle výpočtu pomocí pearsonova Chí-kvadrátu (chí-kvadrát = 41,87, sv=4; p <0,0001); byly
získané rozdíly v kategorii POHLAVÍ mezi všemi státy statisticky významné (viz tabulka 20).
Bylo zjištěno, že ve všech dotázaných zemích se výzkumu zúčastnil vyšší počet žen než
mužů (viz graf 3). Nejvíce respondentek ženského pohlaví měla Česká republika a to 94.9 %;
nejméně pak Kostarika a to 80,5 %; ve Španělsku to bylo 88,6 % a v USA 86,1 % respondentek.
V České republice byl zaznamenán nejnižší počet odpovědí v mužské populaci – 5,08 %;
naproti tomu nejvyšší zastoupení mužů měla Kostarika - 19,5 % (viz tabulka 20 a graf 3).
2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
POHLAVÍ POHLAVÍ Řádk.
Pearsonův chí-kv.
Stát
Ž
M
součty
M-V chí-kvadr.
ČR
504
27
531
Fí
Sloupcov
50,35%
22,13%
Kontingenční koeficient
Řádko
94,92%
5,08%
Cramér. V
KOSTARIKA
227
55
282
Kendall. tau b & c
Sloupcov
22,68%
45,08%
Spearmanovo poř. R
Řádko
80,50%
19,50%
ŠPANĚLSKO
109
14
123
Sloupcov
10,89%
11,48%
Řádko
88,62%
11,38%
USA
161
26
187
Sloupcov
16,08%
21,31%
Řádko
86,10%
13,90%
Celk.
1001
122
1123

Statist. : Stát(4) x POHLAVÍ(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
41,87016
df =3 p=,00000
42,09628
df =3 p=,00000
,1930912
,1895892
,1930912
b=,1285175 c=,0928406
,1383039
t=4,6755 p=,00000

Tabulka 20 POHLAVÍ- četnost a statistika

Kategoriz. histogram : Stát x POHLAVÍ
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Graf 3 rozdíly v pohlaví
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c) Sociální status
Dle výpočtu pomocí pearsonova Chí-kvadrátu (chí kvadrát=74,92, sv=12; p <0,0001); jsou
zjištěné rozdíly v kategorii SOCIÁLNÍ STATUS mezi všemi státy statisticky významné (tab.
21).
Nejvyšší počet v kategorii ženatý/vdaná (Ž/V) má soubor z USA N=124 tj. 66,3 %. Tento
výsledek můžeme odůvodnit tak, že dotázaná populace v USA, která reagovala na dotazníky,
má nejvyšší hodnotu v kategorii věk. Nejnižší zastoupení v kategorii ženatý/vdaná mělo ČR.
Nejvyšší procentuální zastoupení u respondentů žijících s partnerem (ŽvP) má Česká republika
- 16,6 %; a nejnižší USA 4 %; nejvíce odpovědí v kategorii svobodný/svobodná (S) bylo
zjištěno u populace v Kostarice a to 29,3 %; a nejméně opět v USA 17 (9,1 %); nejvyšší počet
v kategorii rozvedená/rozvedený (R) byl zjištěn v ČR a to 17,3 %; a nejméně ve Španělsku 11,4
%; nejvyšší počet v kategorii ovdovělý(á) bylo zjištěno v Španělsku 6 (4,88 %); a nejméně
v ČR 4 (0,75 %).
Rozdíly se vyskytují v četnosti, v kategoriích se opakují.
Více tabulka 21 a graf 4.

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
RODINNÝ RODINNÝ RODINNÝ RODINNÝ RODINNÝ Řádk.
STAV
STAV
STAV
STAV
STAV
součty
Stát
Ž/V
ŽsP
S
R
O
ČR
237
88
110
92
4
531
Sloupcov
42,25%
64,23%
47,62%
52,87%
20,00%
Řádko
44,63%
16,57%
20,72%
17,33%
0,75%
KOSTARIKA
130
28
83
38
3
282
Sloupcov
23,17%
20,44%
35,93%
21,84%
15,00%
Řádko
46,10%
9,93%
29,43%
13,48%
1,06%
ŠPANĚLSKO
70
12
21
14
6
123
Sloupcov
12,48%
8,76%
9,09%
8,05%
30,00%
Řádko
56,91%
9,76%
17,07%
11,38%
4,88%
USA
124
9
17
30
7
187
Sloupcov
22,10%
6,57%
7,36%
17,24%
35,00%
Řádko
66,31%
4,81%
9,09%
16,04%
3,74%
Celk.
561
137
231
174
20
1123

Statist.
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.
Fí
Kontingenční koeficient
Cramér. V
Kendall. tau b & c
Spearmanovo poř. R

Tabulka 21 Rodinný stav - četnost a statistika
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Statist. : Stát(4) x RODINNÝ STAV(5) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
74,92065
df =12 p=,00000
75,82919
df =12 p=,00000
,2582920
,2500845
,1491249
b=-,081739 c=-,073160
-,095433
t=-3,210 p=,00137
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Počet pozorování

Kategoriz. histogram : Stát x RODINNÝ STAV
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Graf 4 rozdíly v rodinném stavu

Hypotézu přijímáme ve všech zkoumaných proměnných, kde jsou rozdíly mezi
jednotlivými skupinami statisticky významné, s výjimkou rozdílu mezi Kostarikou a Českou
republikou, kde rozdíl v proměnné VĚK není patrný.

Hypotéza č. 2 Existuje rozdíl mezi zeměmi ve zdravotním stavu zkoumaného vzorku
zdravotních sester: BMI, průměr dnů nemoci za rok, léky proti bolesti, problémy se
spánkem, sport, kouřeni, konzumace alkoholu.
a) BMI
Na základě výpočtu Kruskal-Wallisuv testu, existují významné rozdíly v proměnné BMI
mezi všemi státy (chí kvadrát= 36,82; p <0,001); kromě České republiky a USA kde jsou
rozdíly nesignifikantní (p= 1,0) (více tab. 22).
V BMI byly zjištěny rozdíly mezi zeměmi, kdy lze pozorovat, že v Kostarice je nejvíce
respondentů s nadváhou N= 116 (41,1 %) oproti ostatním státům, kde bylo zjištěno, že nejvíce
je respondentů s ideální/normální hmotností. V USA je téměř stejný počet respondentů
s nadváhou N=68 (36,3 %) a s ideální/normální hmotností N=67 (35,8 %). Ve Španělsku je
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počet respondentů trpících obezitou jen N=10 (8,20 %). Zde byl zjištěn statisticky významný
rozdíl v porovnání s ostatními zeměmi, kde je obezita zastoupena vždy více jak 20 %.
V testování LSD Least Significance difference) test, byl zjištěn statisticky významný rozdíl
mezi Kostarikou (BMI průměr 26,3) a Českou republikou (M= 26,38); p <0,0001; i obráceně;
mezi Kostarikou a Španělskem (M=24,79); p <0,0001 i obráceně; mezi Kostarikou a USA
(M=26,72); p=0,013 i obráceně. Jenom mezi Českou republikou (M=26,3) a USA (M=26,7);
p=0,43 není statisticky významný rozdíl.
Tyto výsledky najdeme v grafech 6,7 a 8.
LSD test; proměnná: BMI (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=26,380 M=27,968 M=24,795 M=26,731
ČR
{1}
0,000053 0,002964 0,438068
KOSTARIKA {2}
0,000053
0,000000 0,013680
ŠPANĚLSKO {3} 0,002964 0,000000
0,001757
USA
{4}
0,438068 0,013680 0,001757

ČESKA
REPUBLIKA
N=531

VŠECHNY STÁTY
N=1123
BMI (N (%))
Podváha
Ideální
Nadváha
Obezita

27 (2,40)
448 (39,9)
398 (35,4)
243 (21,6)

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); BMI (Vyhoreni Data)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Stát
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1116) =36,82637 p =,0000
Závislá:
ČR
KOSTARIKA ŠPANĚLSKO
USA
BMI
R:541,40
R:645,45
R:446,50
R:549,06
ČR
0,000074
0,020289 1,000000
KOSTARIKA 0,000074
0,000000 0,009343
ŠPANĚLSKO 0,020289
0,000000
0,037840
USA
1,000000
0,009343
0,037840

11 (2,0)
227 (42,7)
174 (32,7)
115 (21,7)

KOSTARIKA N=282

1 (0,35)
86 (30,5)
116 (41,1)
78 (27,7)

SPANESLKO
N=123
4 (3,3)
68 (55,3)
40 (32,3)
10 (8,1)

Tabulka 22 Rozdily ve BMI

Graf průměrů a int. spolehlivosti (95,00%)
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Graf 5 Rozdíly v BMI mezi skupinami zemí
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USA N=187

11 (5,9)
67 (35,8)
68 (36,3)
40 (21,4)
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Krabicový graf dle skupin
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Graf 6 Rozdíly v BMI mezi skupinami zemí
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Graf 7 BMI četnost mezi skupinami zemi

b) Sport
Dle výpočtu pomocí pearsonova Chí-kvadrátu v kontingenční tabulce (chí
kvadrát=52,70; sv=3; p <0,0001); byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými
státy v kategorii SPORTUJI PRAVIDELNĚ ANO/NE (viz tabulka 23).
Z výzkumu vyplývá, že aktivně se sportu nevěnuje (sportuji pravidelně NE), nejvíce
respondentů v České republice (N=361 tj 68 %) a dále v Kostarice (N=155 tj 55 %).
74

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

Nejvíce se sportu aktivně věnují (sportuji pravidelně ANO) respondenti ze Španělska (N=66 tj
56,6 %); a z USA (N=111 tj 59,36 %) (viz tabulka 23 a graf 8).

Statist. : Stát(4) x SPORT(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
52,70100
df =3 p=,00000
52,91768
df =3 p=,00000
,2166305
,2117196
,2166305
b=,2009462 c=,2303936
,2162481
t=7,4157 p=,00000

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
SPORT SPORT Řádk.
Pearsonův chí-kv.
Stát
Ne
Ano
součty
M-V chí-kvadr.
ČR
361
170
531
Fí
Sloupcov
55,62% 35,86%
Kontingenční koeficient
Řádko
67,98% 32,02%
Cramér. V
KOSTARIKA
155
127
282
Kendall. tau b & c
Sloupcov
23,88% 26,79%
Spearmanovo poř. R
Řádko
54,96% 45,04%
ŠPANĚLSKO
57
66
123
Sloupcov
8,78% 13,92%
Řádko
46,34% 53,66%
USA
76
111
187
Sloupcov
11,71% 23,42%
Řádko
40,64% 59,36%
Celk.
649
474
1123

Tabulka 23 SPORT - četnost a statistika

Kategoriz. histogram : Stát x SPORT
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Graf 8 sportu v každé zemi
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c) Kouření
Dle výpočtu pomocí pearsonova Chí-kvadrátu (chí-kvadrát=129,87; sv=3; p <0,0001);
v proměnné kouření byly zjištěny statisticky významné rozdíly u všech čtyř zastoupených zemí
(viz tabulka 24).
Ve všech zkoumaných zemích většina respondentů ve svých odpovědích uvedla, že jsou
nekuřáci. Nejvyšší počet zjištěných kuřáků (respondentů, kteří pravidelně kouří) je v České
republice (N= 188 tj 35,40 %). V USA bylo zjištěno, že nekouří (N=179 tj 95,72 %) z
oslovených dotázaných, podobně jako v Kostarice (N=262 tj 92,91 %) a ve Španělsku (N=100
tj. 81,30 %) (viz tabulka 24 a graf 9).
Ze zjištěných výsledků výzkumu vyplývá, že většina dotázaných ve všech zemích jsou
nekuřáci.

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
KOUŘÍTE KOUŘÍTE Řádk.
Pearsonův chí-kv.
Stát
Ne
Ano
součty
M-V chí-kvadr.
ČR
343
188
531
Fí
Sloupcov
38,80%
78,66%
Kontingenční koeficient
Řádko
64,60%
35,40%
Cramér. V
KOSTARIKA
262
20
282
Kendall. tau b & c
Sloupcov
29,64%
8,37%
Spearmanovo poř. R
Řádko
92,91%
7,09%
ŠPANĚLSKO
100
23
123
Sloupcov
11,31%
9,62%
Řádko
81,30%
18,70%
USA
179
8
187
Sloupcov
20,25%
3,35%
Řádko
95,72%
4,28%
Celk.
884
239
1123

Tabulka 24 KOUŘENÍ - četnost a statistika
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Statist. : Stát(4) x KOUŘÍTE(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
129,8762
df =3 p=0,0000
143,4771
df =3 p=0,0000
,3400751
,3219665
,3400751
b=-,283703 c=-,269568
-,305307
t=-10,73 p=0,0000
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Kategoriz. histogram : Stát x KOUŘÍTE
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Graf 9 Kouření v každé zemi

d) Alkohol
Dle výpočtu pomocí pearsonova Chí-kvadrátu, (chí-kvadrát=41,95; sv=3; p <0,0001); v
proměnné alkohol byly zjištěny statisticky významné rozdíly u všech čtyř zastoupených zemí
(viz tabulka 25).
Na otázku, zda pravidelně konzumují alkohol se ukázalo, že v USA pije pravidelně
alkohol N=65 tj. 34,76 % a to je nejvíce ze všech zúčastněných zemí. V ostatních zemích
odpovídali „ano, konzumuji alkohol pravidelně“: ČR N=75 tj. 14,12 %, Kostarika N=52 tj.
18,14 %, Španělsko N=16 tj 13,01 %; ve všech těchto zemích je to méně než 15 % respondentů
(viz tabulka 25 a graf 10).

77

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
ALKOHOL ALKOHOL Řádk.
Pearsonův chí-kv.
Stát
Ne
Ano
součty
M-V chí-kvadr.
ČR
456
75
531
Fí
Sloupcov
49,84%
36,06%
Kontingenční koeficient
Řádko
85,88%
14,12%
Cramér. V
KOSTARIKA
230
52
282
Kendall. tau b & c
Sloupcov
25,14%
25,00%
Spearmanovo poř. R
Řádko
81,56%
18,44%
ŠPANĚLSKO
107
16
123
Sloupcov
11,69%
7,69%
Řádko
86,99%
13,01%
USA
122
65
187
Sloupcov
13,33%
31,25%
Řádko
65,24%
34,76%
Celk.
915
208
1123

Statist. : Stát(4) x ALKOHOL(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
41,95399
df =3 p=,00000
37,59308
df =3 p=,00000
,1932844
,1897721
,1932844
b=,1334653 c=,1203620
,1436285
t=4,8593 p=,00000

Tabulka 25 Alkohol - četnost a statistika

Počet pozorování

Kategoriz. histogram : Stát x ALKOHOL
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Graf 10 Alkohol v každé zemi
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e) Léky proti bolesti
Na základě výpočtu Least Significance difference test (LSD), lze konstatovat, že mezi
dotázanými respondenty ze všech 4 zemí, v odpovědi na otázku „Kolikrát týdně užíváte léky
proti bolesti?“ existují statisticky významné rozdíly, a to mezi Kostarikou (M=1,64; SD 2,97)
a Českou republikou (M= 0,93; SD1,97); p <0,001. Dále mezi Španělskem (M=1,47; SD2,99)
a Českou republikou (M=0,93; SD 1,97); p=0,033 (viz tabulka 26). Mezi ostatní zeměmi nejsou
rozdíly signifikantní.
V Kostarice bylo zjištěno, že respondenti užívají léky proti bolesti v průměru (M=1,64;
SD 2,97) týdně, a to je nejvíce ze všech zemí, dále ve Španělsku (M=1,47 SD 2,99). To
znamená, že nejvíce užívají léky proti bolesti v Kostarice a Španělsku. Nejnižší frekvenci
užívání léků uvádí respondenti z ČR a to (M=0,93; SD1,97); dále v USA (M=1,22; SD 2,72).
To znamená, že v ČR užívají respondenti léky proti bolesti jen v průměru 0,93 týdně. Výsledky
ukazuje histogram, tj. graf 11 a krabicový graf 12; oba grafy jsou vypracovány dle průměru (viz
tabulka 26 a graf 11 a 12).

LSD test; proměnná: LÉKY PROTI BOLESTI (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=,93785 M=1,6383 M=1,4715 M=1,2246
ČR
{1}
0,000154 0,033333 0,178201
KOSTARIKA {2}
0,000154
0,537683 0,079960
ŠPANĚLSKO {3} 0,033333 0,537683
0,395625
USA
{4}
0,178201 0,079960 0,395625

VŠECHNY STÁTY
N=1123

ČESKA
REPUBLIKA
N=531

KOSTARIKA N=282

SPANESLKO
N=123

USA N=187

Leky proti bolesti/tyden (Průměr (SD))
1,22 ( 2,51)

0,93 (1,97)

Tabulka 26 Rozdíly ve využívaní léky proti bolest
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Graf průměrů a int. spolehlivosti (95,00%)
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Graf 11 Léky proti bolesti

Krabicový graf dle skupin
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Graf 12 Léky proti bolesti

f) Dny nemoci v roce
Na základě Least Significance difference test (LSD), lze konstatovat, že mezi
dotázanými respondenty ze všech 4 zemí, v odpovědi na otázku „Kolik dní v průměru v
roce jste nemocný?“ existují statisticky významné rozdíly. Statisticky významné rozdíly
existují mezi Kostarikou (M=9,42 SD 9,46); a Českou republikou (M=7,35 SD 9,93);
p=0,001; mezi Kostarikou (M=9,42 SD 9,46;) a Španělskem (M=4,21 SD 5,18); p <0,001;
mezi Kostarikou a USA (M=2,96 SD 3,35;) p <0,00. Také mezi Českou republikou
(M=7,35 SD 9,93); a Španělskem (M=4,21 SD 5,18); p <0,001; a mezi Českou republikou
(M=7,35 SD 9,93); a USA (M=2,96 SD 3,35); p <0,001 (viz tabulka 27).
Nejvíce dnů nemoci v roce uvádějí respondenti z Kostariky (M=9,42 SD 9,46);
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následuje Česka republika, kde bylo zjištěno (M=7,35 SD 9,93) dnů nemoci v roce. To
znamená, že nevyšší průměrnou nemocnost u zdravotních sester udávají ČR a Kostarika.
Nejnižší průměrný počet dnů nemoci v roce bylo zjištěno u dotázaných v USA (M=2,96 SD
3,35); a ve Španělsku bylo zaznamenáno (M=4,21 SD 5,18) dnů nemoci v roce. Statisticky
významné rozdíly nebyly zjištěny mezi USA M=2,96 (SD 3,35) a Španělskem M=4,21 (SD
5,18), kde sign. p=0,21.
Grafické znázornění průměrů ukazuje graf 13.

LSD test; proměnná: průměr-nemoc/rok (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=7,3484 M=9,4270 M=4,2114 M=2,9679
ČR
{1}
0,001086 0,000280 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,001086
0,000000 0,000000
ŠPANĚLSKO {3} 0,000280 0,000000
0,213320
USA
{4}
0,000000 0,000000 0,213320

ČESKA
REPUBLIKA
N=531

VŠECHNY STÁTY
N=1123

KOSTARIKA N=282

SPANESLKO
N=123

USA N=187

Dny nemoc za rok (Průměr (SD))
6,79 (8,88)

7,35 (9,93)

9,42 (9,46)

4,21 (5,18)

2,96 (3,35)

Tabulka 27 Rozdíly ve průměru dny nemoci za rok

Graf průměrů a int. spolehlivosti (95,00%)
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Graf 13 Průměr nemoci za rok
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g) Problémy se spánkem
Na základě výpočtu statistické analýzy krusal-Wallisova testu- (H=2,91; p=0,4); nebyly
zjištěny statisticky významné rozdíly mezi státy v otázce, zda mají dotázaní respondenti
problémy se spánkem (viz tab. 28). LSD test neukazuje na významné rozdíly mezi Českou
republikou (M=2,4 SD 2,35) a Kostarikou (M=2,28 SD 2,33); p=0,465; mezi Českou
republikou (M=2,41 SD 2,35) a Španělskem (M=2,53 SD 2,52); p=0,592; Českou republikou
(M=2,41 SD 2,35) a USA (M=2,57 SD 2,3); p=0,404, ani mezi Kostarikou (M=2,28 SD 2,33)
a Španělskem (M=2,53 SD 2,52); p=0,320, Kostarikou (M=2,28 SD 2,33) a USA (M=2,57 SD
2,3); p= 0,186, ani mezi USA (M=2,57 SD 2,3) a Španělskem (M=2,53; SD 2,52); p=0,880
(více tabulka číslo 28 a graf 14).

LSD test; proměnná: PROBLÉMY SE SPÁNKEM (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Závislá:
Stát
M=2,4105 M=2,2837 M=2,5366 M=2,5775
PROBLÉMY SE SPÁNKEM
ČR
{1}
0,465039 0,592985 0,404665
ČR
KOSTARIKA {2}
0,465039
0,320687 0,186210
KOSTARIKA
ŠPANĚLSKO {3} 0,592985 0,320687
0,880989
ŠPANĚLSKO
USA
{4}
0,404665 0,186210 0,880989
USA
VŠECHNY STÁTY
N=1123

ČESKA
REPUBLIKA
N=531

KOSTARIKA N=282

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); PROBLÉMY SE SPÁNKEM (Vyhoreni Data)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Stát
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1123) =2,911601 p =,4055
ČR
KOSTARIKA ŠPANĚLSKO
USA
R:562,30 R:540,02
R:567,35
R:590,79
1,000000
1,000000 1,000000
1,000000
1,000000 0,581734
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
0,581734
1,000000
SPANESLKO
N=123

USA N=187

Problem se spankem (Průměr (SD))
2,42 (2,35)

2,41 (2,34)

2,28 (2,33)

2,53(2,52)

2,57 (2,3)

Tabulka 28 Problém se spánkem- průměry a statistika

Graf průměrů a int. spolehlivosti (95,00%)
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Graf 14 Problémy se spánkem
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Hypotézu přijímáme ve všech zkoumaných proměnných, kde jsou rozdíly mezi jednotlivými
skupinami statisticky významné s výjimkou na problémy se spánkem, kde nejsou statisticky
významné rozdíly.

Hypotéza č. 3. Existuje rozdíl mezi zeměmi v proměnných souvisejících s výkonem profese
sestry: oddělení, vzdělání-kategorie, délka studia, pracovní zařazení, délka praxe, změna
profese.

a) Oddělení chirurgie nebo interna
Pro zjištění tohoto rozdílu mezi zeměmi a odděleními, kde dotázané zdravotní sestry
pracují, jsme použili výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční tabulky (chí
kvadrát=118,75; SV=6; p <0,001), na základě výsledků byl zjištěn statisticky významný rozdíl
u všech čtyř zastoupených zemí v počtu zaměstnanců v jednotlivých kategoriích (více tab. 29).
Do těchto dvou zvolených skupin se nedalo zařadit 26 dotázaných. (více tab. 29)
Celkově byl obor, který měl nejvíce přirazených respondentů interna (N=611, tj 54,41
%) a chirurgie (N=486, tj. 43,2 %) (více tab. 29 a histogram15).
Pracoviště v chirurgických oborech byla signifikantně nejméně zastoupena ve Španělsku (N=
2, tj. 1,6 %). Naproti tomu nejvyšší zastoupení měla Česká republika (N=281, tj. 52,9 %), další
zemí s nejvyšším počtem dotázaného zdravotního personálu, který udává obor chirurgie je
Kostarika (N=116, tj. 41,1 %) a USA (N=87, tj. 46,5). Pracoviště interna je signifikantně
nejvíce zastoupeno ve Španělsku (N=121 tj. 98,4 %). Dále v Kostarice (N=158; 56 %); USA
(N=96, tj. 51,3 %).
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2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
Oddělení
Oddělení
Oddělení
Řádk. Pearsonův chí-kv.
CHI/INT
CHI/INT
CHI/INT
součty M-V chí-kvadr.
Stát
CHIRURGIE INTERNA Nezařazení
Fí
ČR
281
236
14
531 Kontingenční koeficient
Sloupcov
57,82%
38,63%
53,85%
Cramér. V
Řádko
52,92%
44,44%
2,64%
Kendall. tau b & c
KOSTARIKA
116
158
8
282 Spearmanovo poř. R
Sloupcov
23,87%
25,86%
30,77%
Řádko
41,13%
56,03%
2,84%
ŠPANĚLSKO
2
121
0
123
Sloupcov
0,41%
19,80%
0,00%
Řádko
1,63%
98,37%
0,00%
USA
87
96
4
187
Sloupcov
17,90%
15,71%
15,38%
Řádko
46,52%
51,34%
2,14%
Celk.
486
611
26
1123

Statist. : Stát(4) x Oddělení CHI/INT(3) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
118,7571
df =6 p=0,0000
152,9622
df =6 p=0,0000
,3251920
,3092512
,2299455
b=,1479049 c=,1308209
,1612264
t=5,4696 p=,00000

Tabulka 29 Odděleni- četnost a kontingenční tabulka

Kategoriz. histogram : Stát x Oddělení CHI/INT
300
250
200
150
100
50

Počet pozorování

0
CHIRURGIE INTERNA Nezařazení

CHIRURGIE INTERNA Nezařazení

Stát: ČR

Stát: KOST ARIKA

300
250
200
150
100
50
0
CHIRURGIE INTERNA Nezařazení

CHIRURGIE INTERNA Nezařazení

Stát: ŠPANĚLSKO

Stát: USA

Oddělení CHI/INT

Graf 15 Oddělení

b) Vzdělání
Pro zjištění, zda existuje rozdíl mezi zeměmi v kategorii VZDĚLÁNÍ, byl použiti
výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční tabulky (chí kvadrát=910,45; SV=9;
p <0,001). Na základě tohoto výpočtu byly zjištěny statisticky významné rozdíly u všech čtyř
zastoupených zemí v kategoriích střední škola, vyšší odborná škola, vysoká škola – titul bakalář
a vysoká škola – titul magistr.
Střední škola. Z celkového počtu N=1123, uváděli respondenti nejvyšší dosažené
vzdělání „střední škola“ 21 % (N=238); nejnižší počet v této kategorii byl v USA 0 % (N=0);
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následně v Kostarice 0,35 (N=1) a Španělsku 1,62 % (N=2). Nejvíce byla kategorie „střední
škola“ zastoupena v ČR 44,3 % (N=235) (více tab. A 30).
Vyšší odborná. Z celkového počtu N=1123, bylo uvedeno nejvyšší dosažené vzdělání
na vyšší odborné škole 18,6 % (N=209); nejnižší počet v této kategorii byl v Kostarice1,8 %
(N=5); následně v USA 3,2 % (N=6). Nejvíce byla kategorie „vyšší odborná škola“ zastoupena
ve Španělsku 70,7 % (N=87). Dále pak v ČR 20,9 % (N=111) (více tab. 30).
Vysoká škola – titul bakalář. Z celkového počtu N=1123, bylo uvedeno nejvyšší
dosažené vzdělání titul „bakalář na vysoké škole“ 24,0 % (N=269), ve zkoumaném vzorku
dotazovaných respondentů byla tato kategorie nejméně zastoupena v USA 1,6 % (N=3); a
Španělsku 8,9 % (N=11). Nejvíce byl tento druh vzdělání zastoupen na Kostarice 46,1 %
(N=130) a v České republice 23,5 % (N=125) (více tab. 30).
Vysoká škola – titul magistr. Z celkového počtu N=1123, bylo uvedeno nejvyšší
dosažené vzdělání „magistr na vysoké škole“ 36,2 % (N=406). Tento výsledek je procentuálně
nejvyšší z celého zkoumaného souboru a v našem vzorku byl signifikantně nejméně zastoupen
v České republice 11,1 % (N=59) a Španělsku 18,7 % (N=23); následně v Kostarice 51,8 %
(N=146) Signifikantně nejvíce byla tato výše vzdělání zastoupena v USA 95,2 % (N=178) (více
tab. 30).
Z uvedených výsledků vyplývá, že existují rozdíly ve vzdělání u zdravotního personálu
mezi zkoumaným vzorkem ze 4 zemí. Kategorii nejvyšší ukončené vzdělání „střední škola“
uvedlo v USA 0 %, a naopak téměř celý zkoumaný vzorek z USA je u zdravotního personálu
zastoupen s dosaženým vysokoškolským titulem magistr 95,2 % (N=178). Podobné výsledky
výzkumu má i Kostarika, kde SŠ měla pouze0,35 % (N=1), a signifikantně nejvíce bylo
zastoupeno magisterské vzdělání 51,8 % (N=146).
V ČR byl signifikantně nejvyšší počet u zdravotnického personálu, kteří absolvovali
střední školu (N=235 tj. 44,3 %) a nejnižší zastoupení měli respondenti s dosaženým
magisterským vzděláním (N=59, tj. 11,1 %).
V Španělsku bylo signifikantně nejvíce zastoupeno vzdělání „vyšší odborná škola“
(N=87 tj. 70,7 %), ve škále „střední škola“ byl tento počet nižší (N=2 tj. 1,62 %) (více tab. 30
a graf 16).
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2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁNÍ VZDĚLÁNÍ Řádk.
Pearsonův chí-kv.
Stát
VŠ-Bc.
SŠ
VOŠ
VŠ-Mgr. součty
M-V chí-kvadr.
ČR
125
235
111
59 Fí 530
Sloupcov
46,47%
98,74%
53,11%
14,53% Kontingenční koeficient
Řádko
23,58%
44,34%
20,94%
11,13% Cramér. V
KOSTARIKA
130
1
5
146 Kendall.
282 tau b & c
Sloupcov
48,33%
0,42%
2,39%
35,96% Spearmanovo poř. R
Řádko
46,10%
0,35%
1,77%
51,77%
ŠPANĚLSKO
11
2
87
23
123
Sloupcov
4,09%
0,84%
41,63%
5,67%
Řádko
8,94%
1,63%
70,73%
18,70%
USA
3
0
6
178
187
Sloupcov
1,12%
0,00%
2,87%
43,84%
Řádko
1,60%
0,00%
3,21%
95,19%
Celk.
269
238
209
406
1122

Statist. : Stát(4) x VZDĚLÁNÍ(4) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
910,4537
df =9 p=0,0000
949,0388
df =9 p=0,0000
,9008086
,6692966
,5200821
b=,3973606 c=,3720862
,4853362
t=18,577 p=0,0000

Tabulka 30 Vzdělaní- četnost a kontingenční tabulka

Počet pozorování

Kategoriz. histogram : Stát x VZDĚLÁNÍ
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Graf 16 Nejvyšší dosažené vzdělání

c) Délka studia
Pro výpočet byl použit krusal – Wallisův test a LSD test a na základě výpočtu
konstatujeme, že statisticky významné rozdíly v délce studia v rocích byly zjištěny u všech
zastoupených zemí (chí kvadrát =450,14; p <0,0001) (více tab. 31).
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Nejdelší průměrnou délku vzdělávání mají v USA (M=19,3; SD 1,5); za nimi následuje
Kostarika (M=17,0; SD 1,4); pak Španělsko (M=16,4; SD 1). Nejkratší průměrná délka
vzdělání je v České republice (M= 15,17; SD 2,05) (více tab. 31 a graf 17).

LSD test; proměnná: Délka vzdělání (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=15,169 M=17,078 M=16,407 M=19,341
ČR
{1}
0,000000 0,000000
0,00
KOSTARIKA {2}
0,000000
0,000556
0,00
ŠPANĚLSKO {3} 0,000000 0,000556
0,00
USA
{4}
0,000000 0,000000 0,000000

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Délka vzdělání (Vyhoreni Data)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Stát
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1121) =450,1474 p =0,000
Závislá:
ČR
KOSTARIKA ŠPANĚLSKO
USA
Délka vzdělání R:383,72
R:655,19
R:535,37
R:943,29
ČR
0,000000
0,000017
0,00
KOSTARIKA
0,000000
0,003689
0,00
ŠPANĚLSKO 0,000017
0,003689
0,00
USA
0,000000
0,000000
0,000000

ČESKA
REPUBLIKA
N=531

VŠECHNY STÁTY
N=1123

KOSTARIKA N=282

ŠPANESLKO
N=123

USA N=187

Délka Vzdělávaní (Průměr(SD))
16,5 (2,25)

15,17 (2,05)

17.0 (1,4)

16,4 (1,7)

19,3 (1,5)

Tabulka 31 Délka vzdělávání- průměry a statistika

Graf průměrů a int. spolehlivosti (95,00%)
Délka vzdělání
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Délka vzdělání

Graf 17 Délka vzdělávání

d) Pracovní zařazení
Pro zjištění tohoto rozdílu byl použit výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a
kontingenční tabulky (chí-kvadrát=70,89; sv=6; p <0,001). Na základě toho, byly zjištěny
statisticky významné rozdíly u všech čtyř zastoupených zemí v pracovním zařazení
v kategoriích praktická sestra, všeobecná sestra a staniční nebo vrchní sestra (více tabulka 32).
Praktická sestra. V celkovém počtu bylo pracovní zařazení „praktická sestra“ zjištěno
v 10,8 % (N=121). Největší zastoupení měla Kostarika 20,2 % (N=57), následovaná Českou
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republikou 11,9 % (N=63). V USA nemělo toto pracovní zařazení žádnou frekvenci 0 % (n=0),
a ve Španělsku dosahovala frekvence 0,81 % (N=1). (více tab. 32 a graf 18)
Všeobecná sestra. V celkovém skóru byla „všeobecná sestra“ zastoupena v 69,0 %
(N=775). Největší zastoupení měly USA 81,1 % (N=153); Španělsko 77,2 % (N=95); Česká
republika 69,0 % (N=369); Kostarika 56,0 % (N=158). Označení „všeobecná sestra“ je ve všech
zemích zastoupeno v nejvyšším počtu (více tab. 32 a graf 18).
Staniční/vrchní sestra. Pracovní zařazení „staniční/vrchní sestra“ bylo zastoupeno 20,2
% (N= 227); z celkového počtu všech zúčastněných respondentů ze všech zemí (N=1123).
Největší zastoupení ve zkoumaném vzorku měla Kostarika 23,8 % (N=67) a Španělsko
21,9 % (N=27). V České republice byla frekvence 18,6 % (N=99); a v USA 18,2 % (N=34)
(více tab. 32 a graf 18).

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
PRACOVNÍ PRACOVNÍ PRACOVNÍ Řádk.
Pearsonův chí-kv.
ZAŘAZENÍ ZAŘAZENÍ ZAŘAZENÍ součty
M-V chí-kvadr.
Stát
VS
PS
StS/VrS
Fí
ČR
369
63
99
531 Kontingenční koeficient
Sloupcov
47,61%
52,07%
43,61%
Cramér. V
Řádko
69,49%
11,86%
18,64%
Kendall. tau b & c
KOSTARIKA
158
57
67
282 Spearmanovo poř. R
Sloupcov
20,39%
47,11%
29,52%
Řádko
56,03%
20,21%
23,76%
ŠPANĚLSKO
95
1
27
123
Sloupcov
12,26%
0,83%
11,89%
Řádko
77,24%
0,81%
21,95%
USA
153
0
34
187
Sloupcov
19,74%
0,00%
14,98%
Řádko
81,82%
0,00%
18,18%
Celk.
775
121
227
1123

Tabulka 32 Pracovní zařazení- četnost a kontingenční tabulka
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Statist. : Stát(4) x PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ(3) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
70,89738
df =6 p=,00000
94,32310
df =6 p=,00000
,2512611
,2436866
,1776684
b=-,037665 c=-,031833
-,043048
t=-1,443 p=,14940
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Kategoriz. histogram : Stát x PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ
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Graf 18 Pracovní zařazení

e) Délka praxe
Pro výpočet byl použit krusal-Wallisův test. Na základě tohoto výpočtu konstatujeme,
že statisticky významné rozdíly v délce praxe byly zjištěny mezi všemi zeměmi (H=97,57; p
<0,0001); kromě rozdílu mezi Kostarikou a Českou republikou p=0,28. V LSD testu byl rozdíl
mezi Kostarikou (M=17,69; SD 9,8) a Českou republikou (M=19,42; SD 12,4) shledán jako
významný p=0,04 (více tabulka 33).
Nejvíce zdravotních sester s nejdelší průměrnou délkou praxe bylo v USA (M=28,1 SD
11,4); dále ve Španělsku (M=23,3; SD 10,2 %). Tyto dvě země měly respondenty v nejvyšší
věkové kategorii. V České republice byla zjištěná délka praxe třetí v pořadí (M=19,4; SD 12,4);
nejnižší zjištěnou průměrnou délku praxe má Kostarika (M=17,7; SD 9,8) (více tabulka 33 a
graf 19).
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LSD test; proměnná: Délka praxe (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=19,424 M=17,695 M=23,344 M=28,144
ČR
{1}
0,040444 0,000661 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,040444
0,000006 0,000000
ŠPANĚLSKO {3} 0,000661 0,000006
0,000324
USA
{4}
0,000000 0,000000 0,000324

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Délka praxe (Vyhoreni Data)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Stát
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 1122) =97,57513 p =0,000
Závislá:
ČR
KOSTARIKA ŠPANĚLSKO
USA
Délka praxe
R:523,26
R:475,77
R:635,59
R:751,03
ČR
0,280025
0,003330 0,000000
KOSTARIKA 0,280025
0,000032 0,000000
ŠPANĚLSKO 0,003330
0,000032
0,013231
USA
0,000000
0,000000
0,013231

ČESKA
REPUBLIKA
N=531

VŠECHNY STÁTY
N=1123

KOSTARIKA N=282

ŠPANESLKO
N=123

USA N=187

Délka praxe (Průměr(SD)
20,9 (12,0)

19,4 (12,4)

17,7 (9,8)

23,3 (10,2)

28,1 (11,4)

Tabulka 33 Délka praxe- průměry a statistika

Graf průměrů a int. spolehlivosti (95,00%)
Délka praxe
32
30
28

Hodnoty

26
24
22
20
18
16
14
ČR

ŠPANĚLSKO
KOSTARIKA

USA

Stát

Délka praxe

Graf 19 Délka praxe

f) Změna profese
Pro zjištění výsledku v otázce: „Kolik respondentů přemýšlelo nad změnou své
profese?“, byl použit výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční tabulky (chíkvadrát=7,32; SV=3; p=0,06). Na základě tohoto výpočtu, však nebyl zjištěn žádný statisticky
významný rozdíl v zaznamenaných odpovědích „ANO přemýšlím na změnu profese“ a „NE,
nepřemýšlím nad změnou své profese“ u všech respondentů ze všech zúčastněných zemí (více
tab. 34).
Nejvíce dotazovaných sester odpovědělo, že nepřemýšlí na změnu své profese. Nejvyšší
počet záporných odpovědí byl v České republice (N=390 tj. 73,45 %); poté ve Španělsku (N=89
tj. 72,36 %); Kostarice (N=188 tj. 66,67 %); USA (N=121 tj. 64,71 %) (více tab. 34 a graf 20).
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Sester, které odpovídaly, že přemýšlejí nad změnou profese, byl nejvyšší počet v USA
(N=66 tj. 35,29 %); Kostarice (N=94 tj. 33,33 %); Španělsku (N=34 tj. 27,64 %); Nejnižší počet
ze všech zemí měla Česka republika (N=141 tj. 26,55 %) (více tabulka 34 a graf 20).

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
ZMĚNA
ZMĚNA
Řádk.
Pearsonův chí-kv.
PROFESE PROFESE součty
M-V chí-kvadr.
Stát
ne
ano
Fí
ČR
390
141
531
Kontingenční koeficient
Sloupcov
49,49%
42,09%
Cramér. V
Řádko
73,45%
26,55%
Kendall. tau b & c
KOSTARIKA
188
94
282
Spearmanovo poř. R
Sloupcov
23,86%
28,06%
Řádko
66,67%
33,33%
ŠPANĚLSKO
89
34
123
Sloupcov
11,29%
10,15%
Řádko
72,36%
27,64%
USA
121
66
187
Sloupcov
15,36%
19,70%
Řádko
64,71%
35,29%
Celk.
788
335
1123

Statist. : Stát(4) x ZMĚNA PROFESE(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
7,325079
df =3 p=,06223
7,273208
df =3 p=,06369
,0807637
,0805016
,0807637
b=,0608074 c=,0645834
,0654378
t=2,1957 p=,02832

Tabulka 34 Změna profese - četnost a kontingenční tabulka

Hypotézu přijímáme ve všech zkoumaných proměnných, kde jsou rozdíly mezi
jednotlivými skupinami statisticky významné s výjimkou výsledku na dotaz případné změny
profese, kde tyto rozdíly statisticky významné nejsou.

Všechny výše uvedené proměnné a rozdíly v nich zjištěné, mohly ovlivnit další
výsledky, proto jsme se jimi zabývali podrobněji.

Hypotéza č. 4. Existuje rozdíl mezi skupinami zemí v míře vyhoření
Hypotéza se vztahuje k porovnání zkoumaného vzorku všech států s ohledem na
výsledek dotazníku CBI.
a) Celkový skór CBI
Pro výpočet byl použit test LSD (Least Significance difference) a na základě výsledku
výpočtu konstatujeme, že statisticky významné rozdíly existují mezi Českou republikou a
ostatními zeměmi p <0,001; Českou republikou (M=49,14 SD 16,03) a Kostarikou (M=42,28
SD 19,63); p <0,001; mezi Českou republikou (M=49,14 SD 16,03) a USA (M=42,62 SD
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13,97); p <0,0001; a mezi Českou republikou (M=49,14 SD 16,03) a Španělskem (M=41,99
SD 17,09) (více tab. 37 a graf). Mezi ostatními zeměmi nebyly nalezeny statisticky významné
rozdíly. Nejvyšší průměr v celkovém syndromu vyhoření má ČR (M=49,14 SD17,09) a nejnižší
má USA (M=42,62 SD13,97) (více graf 21).
Česka republika má v našem souboru nejvyšší celkové skóre vyhořeni dle CBI. Ostatní
země mezi sebou mají vzájemně podobné výsledky. Pro zdravotní personál v ČR je toto zjištění
alarmující a ukazuje nám, že je zde problém, kterým je třeba se intenzivněji zabývat.

LSD test; proměnná: CBI-CELK SKOR-PRŮMĚR (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=49,140 M=42,287 M=41,998 M=42,626
ČR
{1}
0,000000 0,000024 0,000006
KOSTARIKA {2}
0,000000
0,873689 0,830915
ŠPANĚLSKO {3} 0,000024 0,873689
0,747892
USA
{4}
0,000006 0,830915 0,747892

Tabulka 35 LSD test CBI-Celkové skóre -Průměr
Kategoriz. krabicový graf: CBI-CELK SKOR-PRŮMĚR
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Graf 21 CBI-Celkové skoré

b) Škály osobního vyhoření (CBI-PB)
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu
konstatujeme, že byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi zeměmi, a to mezi Českou
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republikou (M=50,18 SD 17,35) a Kostarikou (M=46,49 SD 21,35;) p=0,007 a mezi Českou
republikou (M=50,18; SD 17,35) a USA (M=43,56 SD16,37); p <0,0001 (více tab. 36).
Mezi Českou republikou (50,18 SD 17,35) a Španělskem (M=47,21 SD 18,9); p=0,10
nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl.
Mezi Kostarikou (M=46,49 SD 21,35) a Španělskem (M=47,21 SD 18,19); p=0,75 a
mezi Kostarikou (M=46,49 SD 21,30) a USA (M=43,56 16,37); p=0,09 - hodnota p je větší,
než naše zvolená signifikace (p=0,05), a to znamená, že mezi těmito zeměmi nejsou rozdíly
v CBI v osobním vyhoření, statisticky významné (více tab. 36 a 38 a graf 21).
Nejvyšší průměr u škály PB, a to je osobní vyhoření v dotazníku CBI, má Česká
republika, to znamená, že v ČR má zdravotnický personál nejvyšší skór syndromu vyhoření
v této kategorii, bylo zde shledáno nejvíce příznaků fyzického nebo duševního vyčerpání.
Nejvyšší průměr u škály PB, a to je osobní vyhoření v dotazníku CBI, má Česká
republika a Španělsko. Výsledek dokumentuje, že nejvíce příznaků fyzického nebo duševního
vyčerpání má právě ČR a Španělsko. Nejnižší výsledky v této škále má USA (více graf 22).
Osoba postižená vyhořením je v ohrožení několika životních aspektů. Od fyzického zdraví
(jako je únava, chronická únava nebo opakované nachlazení) přes kognitivní a emocionální
složky (nedostatek koncentrace a pozornosti, změny paměti, ztráta smyslu pro humor, pocit
odcizení a osamělosti, netrpělivost, emoční labilita, nízké sebehodnocení, úzkost, deprese,
zranitelnost, strach) a chování (rodinné a manželské konflikty, frustrace, podráždění,
nepřátelství, nesnášenlivost, nepružnost, ztráta iniciativy, pochybnosti o vlastním úsudku,
prodlužování času stráveného v práci s nízkou výkonností) ( Grazziano el al., 2010).

LSD test; proměnná: CBI-PB-PRŮMĚR (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=50,118 M=46,498 M=47,121 M=43,561
ČR
{1}
0,007599 0,103262 0,000029
KOSTARIKA {2}
0,007599
0,753912 0,090197
ŠPANĚLSKO {3} 0,103262 0,753912
0,095312
USA
{4}
0,000029 0,090197 0,095312

Tabulka 36 LSD CBI-Osobní vyhoření
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Kategoriz. krabicový graf: CBI-PB-PRŮMĚR
54

52

CBI-PB-PRŮMĚR
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Průměr±1,96*SmCh

Graf 22 CBI-Osobní vyhoření

c) U škály pracovního vyhoření (CBI-WRB)
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu
bylo zjištěno, že existují statisticky významné rozdíly mezi zeměmi. Mezi Českou republikou
(M=50,26 SD 15,50) a Kostarikou (M=45,01 SD 19,94); p <0,001 a mezi Českou republikou
(M=50,26 SD 15,50) a Španělskem (M=44,42 SD17,69); p <0,001 (více tab. 37).
Mezi Českou republikou (M=50,26 SD 15,50) a USA (M=48,91 SD 13,84); p=0,33 nebyl
nalezen signifikantní rozdíl v průměru CBI WRB.
Mezi Kostariku (M=45,01 SD 19,94) a USA (M=48,91 SD 13,84); p=0,012 a mezi
Španělskem (M=44,42 SD 17,69) a USA (M=48,91 SD13,84); p=0,020 nebyl nalezen
signifikantní rozdíl v průměru CBI WRB (více tab. 37 a graf 23).
Nejvyšší průměr u škály pracovní vyhoření má Česká republika (M=50,26 SD 15,50); to
znamená, že respondenti mají nevíce symptomů vyčerpání, které souvisí s prací, pak následuje
USA (M=48,91; SD13,48); a nejnižší výsledek má Španělsko (M=44,42 SD 17,69) (více graf
23).
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LSD test; proměnná: CBI-WRB-PRŮMĚR (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=50,262 M=45,010 M=44,425 M=48,911
ČR
{1}
0,000019 0,000457 0,338603
KOSTARIKA {2}
0,000019
0,744287 0,012817
ŠPANĚLSKO {3} 0,000457 0,744287
0,020054
USA
{4}
0,338603 0,012817 0,020054

Tabulka 37 LSD test CBI-Pracovní vyhořeni

Kategoriz. krabicový graf: CBI-WRB-PRŮMĚR
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Graf 23 CBI-Pracovní vyhoření

d) U škály vyhoření související s klientům (CBI-CRB)
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu
bylo zjištěno, že mezi průměry v jednotlivých škálách existují statisticky významné rozdíly
mezi Českou republikou a ostatními zeměmi, Českou republikou (M=46,85; SD 21,08) a
Kostarikou (M=32,02; SD 24,54); p <0,001; Českou republikou (M=46,85 SD 21,08) a USA
(M=34,35 SD 17,58); p <0,0001; a mezi Českou republikou (M=46,85; SD 21,08); a
Španělskem (M=34,04; SD 22,52); p <0,0001 (více tab. A 38 a graf 24).
Mezi ostatními zeměmi nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly (více tab. 38 a graf 24).
Nejvyšší průměr škály CBI-CRB má Česká republika (M=46,85; SD 21,08), to znamená,
že vykazuje vice příznaků vyčerpání souvisejících s prací s pacienty; nejnižší průměr v této
škále má Kostarika (M=32,02; SD 24,54) (více graf 24). Nespokojenost a vyhoření ohrožují
kvalitu prováděné práce, což vede k nárůstu chyb, konfliktů, nedostatku humanizace služeb
zákazníkům (klientům, pacientům) a nespokojenosti. Zdravotní sestry se syndromem vyhoření
zaujímají větší vzdálenost od pacienta, vyhýbají se kontaktu s ním, nebo znevažují osoby, které
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jsou kvůli své práci, v centru pozornosti zdravotníků, charakterizující pojem je depersonalizace
(Grazziano el al., 2010).

LSD test; proměnná: CBI-CRB-PRŮMĚR (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=46,853 M=34,900 M=34,045 M=34,358
ČR
{1}
0,000000 0,000000 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,000000
0,714846 0,790961
ŠPANĚLSKO {3} 0,000000 0,714846
0,900722
USA
{4}
0,000000 0,790961 0,900722

Tabulka 38 LSD test CBI-CRB
Kategoriz. krabicový graf: CBI-CRB-PRŮMĚR
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Graf 24 CBI-CRB

e) CBI – Vyhořelý/nevyhořelý podle průměru
CBI-PB Pro zjištění tohoto rozdílu mezi zeměmi v kategorii CBI, byl použit výpočet
pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční tabulky. Na základě výsledku (chíkvadrát=6,29; sv=3; p=0,99); nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly. To znamená,
že co se týká příznaků fyzického nebo duševního vyčerpání, byl zjištěn podobný počet
„vyhořelých“ respondentů ve všech 4 zemích. V takovém případě se lze domnívat, že kulturní
a sociodemografické rozdíly nemají v této kategorii žádný vliv (vice tabulka 39 a Graf 25).
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Statist. : Stát(4) x CBI-PB-Hodnocení(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
6,269821
df =3 p=,09920
6,275617
df =3 p=,09895
b=-,057184 c=-,066363
-,061538
t=-2,064 p=,03922

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
CBI-PB-Hodnoce CBI-PB-Hodnoce Řádk. Pearsonův chí-kv.
ní
ní
součty M-V chí-kvadr.
Stát
Nevyhoření
Vyhoření
Kendall. tau b & c
ČR
241
290
531 Spearmanovo poř. R
Sloupcov
43,74%
50,70%
Řádko
45,39%
54,61%
KOSTARIKA
151
131
282
Sloupcov
27,40%
22,90%
Řádko
53,55%
46,45%
ŠPANĚLSKO
60
63
123
Sloupcov
10,89%
11,01%
Řádko
48,78%
51,22%
USA
99
88
187
Sloupcov
17,97%
15,38%
Řádko
52,94%
47,06%
Celk.
551
572 1123

Tabulka 39 CBI-PB Vyhořeni a Nevyhoření

Kategoriz. histogram : Stát x CBI-PB-Hodnocení
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Graf 25 CBI-PB Vyhoření a nevyhořeni

CBI-WRB

Pro

zjištění

tohoto

rozdílu

mezi

zeměmi

v kategorii

CBI

vyhoření/nevyhoření, byl použit výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční
tabulky. Na základě tohoto výpočtu, byly zjištěny statisticky významné rozdíly (chí-kvadrát=
62,72; sv=3; p= <0,001).
V ČR byl počet respondentů u WRB považovaných za „vyhořelé“ 69,68 %, (N=370);
v Kostarice 46,45 %, (N=131); ve Španělsku 41,46 %, (N=51); v USA 50,80 % (N=95).
Nejvyšší průměr v této škále, a zároveň nevyšší procento vyhoření měla Česká republika.
ČR byla jediná země, která měla více respondentu vyhořelých (postižených syndromem
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vyhoření) než nevyhořelých (nepostižených syndromem vyhoření). Tento výsledek poukazuje
na další alarmující skutečnosti související se syndromem vyhoření, a to na syndrom týkající se
symptomů vyčerpanosti, které souvisejí s výkonem povolání. Tímto problémem trpí více než
2/3 všech dotázaných respondentů. Nespokojenost ve výkonu povolání se odráží ve všech
dalších oblastech života. Nejnižší průměr, a také nejnižší procento vyhořelých respondentů
(nejnižší počet respondentů postižených syndromem vyhoření) mělo Španělsko (více tabulka
39A a graf 25A).
Statist. : Stát(4) x CBI-WRB-Hodnocení(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
62,72989
df =3 p=,00000
63,46037
df =3 p=,00000
b=-,191444 c=-,219622
-,206022
t=-7,049 p=,00000

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
CBI-WRB-Hodno CBI-WRB-Hodno Řádk. Pearsonův chí-kv.
cení
cení
součty M-V chí-kvadr.
Stát
Nevyhoření
Vyhoření
Kendall. tau b & c
ČR
161
370
531 Spearmanovo poř. R
Sloupcov
33,82%
57,19%
Řádko
30,32%
69,68%
KOSTARIKA
151
131
282
Sloupcov
31,72%
20,25%
Řádko
53,55%
46,45%
ŠPANĚLSKO
72
51
123
Sloupcov
15,13%
7,88%
Řádko
58,54%
41,46%
USA
92
95
187
Sloupcov
19,33%
14,68%
Řádko
49,20%
50,80%
Celk.
476
647 1123

Tabulka 39A CBI-WRB Vyhořeni a Nevyhoření

Kategoriz. histogram : Stát x CBI-WRB-Hodnocení
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Graf 25 A CBI-WRB Vyhořeni a Nevyhoření
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CBI-CRB pro zjištění tohoto rozdílu mezi zeměmi v kategorii CBI vyhoření/nevyhoření,
byl použit výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční tabulky Na základě tohoto
výpočtu, nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly (chí-kvadrát=0,70; sv=3; p=0,87).
Nejvyšší počet byl zjištěn u „nevyhořelých“ respondentů, to znamená, že míra, do jaké
zdravotní sestry vnímají souvislost mezi svou únavou a pacienty, není zdaleka ten největší
problém. Pacienti nejsou příčinou vyhoření zdravotnického personálu. Tento výsledek byl
zjištěn u respondentů ze všech 4 zemí (vice tabulka 339 Ba graf 26).

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
CBI-CRB-Hodno CBI-CRB-Hodno Řádk. Pearsonův chí-kv.
cení
cení
součty M-V chí-kvadr.
Stát
Nevyhoření
Vyhoření
Kendall. tau b & c
ČR
290
241
531 Spearmanovo poř. R
Sloupcov
46,70%
48,01%
Řádko
54,61%
45,39%
KOSTARIKA
157
125
282
Sloupcov
25,28%
24,90%
Řádko
55,67%
44,33%
ŠPANĚLSKO
66
57
123
Sloupcov
10,63%
11,35%
Řádko
53,66%
46,34%
USA
108
79
187
Sloupcov
17,39%
15,74%
Řádko
57,75%
42,25%
Celk.
621
502 1123

Statist. : Stát(4) x CBI-CRB-Hodnocení(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
,7066877
df =3 p=,87163
,7081105
df =3 p=,87129
b=-,014897 c=-,017194
-,016032
t=-,5368 p=,59149

Tabulka 39B CBI-CRB Vyhořeni a Nevyhoření

Kategoriz. histogram : Stát x CBI-CRB-Hodnocení
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Graf 26 CBI-CRB Vyhořeni a Nevyhoření
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CBI-Celkový Skór pro zjištění tohoto rozdílu mezi zeměmi v kategorii CBI
vyhoření/nevyhoření, byl použit výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční
tabulky (chí-kvadrát=2,51; sv=3; p=0,47). Na základě tohoto výpočtu, nebyly zjištěny žádné
statisticky významné rozdíly (více tabulka 39 C a graf 27).
V tomto celkovém skóre bylo zjištěno, že mezi těmito čtyřmi zeměmi neexistují
statisticky významné rozdíly v jejich procentuálním vyjádření podílu vyhoření respondentů.
2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
CBI-CELK
CBI-CELK
Řádk. Pearsonův chí-kv.
SKOR-Hodnoce SKOR-Hodnoce součty M-V chí-kvadr.
ní
ní
Kendall. tau b & c
Stát
Nevyhoření
Vyhoření
Spearmanovo poř. R
ČR
283
248
531
Sloupcov
46,93%
47,69%
Řádko
53,30%
46,70%
KOSTARIKA
155
127
282
Sloupcov
25,70%
24,42%
Řádko
54,96%
45,04%
ŠPANĚLSKO
59
64
123
Sloupcov
9,78%
12,31%
Řádko
47,97%
52,03%
USA
106
81
187
Sloupcov
17,58%
15,58%
Řádko
56,68%
43,32%
Celk.
603
520 1123

Statist. : Stát(4) x CBI-CELK SKOR-Hodnocení(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
2,511868
df =3 p=,47315
2,508893
df =3 p=,47369
b=-,007861 c=-,009100
-,008460
t=-,2833 p=,77703

Tabulka 39C CBI-CELK Vyhořeni a Nevyhoření

Kategoriz. histogram : Stát x CBI-CELK SKOR-Hodnocení
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Graf 27 CBI-CELK Vyhořeni a Nevyhoření
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Hypotéza č. 5. Existuje rozdíl mezi zeměmi, které se zúčastnily výzkumu, v míře
attachmentové vyhýbavosti a attachmentové úzkostnosti a v typu attachmentu
Tato hypotéza je určena zejména ke zjištění rozdílů v celkové úzkostnosti a celkové
vyhýbavosti. Budeme interpretovat jen celkovou vyhýbavost a úzkostnost. Podrobný popis
rozdílů v attachmentu k jednotlivých osobám bude zpracován na jiném místě bakalářské práce.
V jiných, odlišných, studiích, které zahrnovaly širokou škálu účastníků z různých kultur,
profesí a sociálních vrstev, bylo zjištěno, že bezpečný styl vazby negativně koreluje se
syndromem vyhoření, zatímco nejistý styl vazby, ať už se jedná o úzkostný nebo vyhýbavý –
byl shledán v pozitivní korelaci s vyhořením. Jinými slovy, čím bezpečnější je styl vazby, tím
je menší pravděpodobnost vyhoření. Čím méně bezpečná vazba, tím je vyhoření
pravděpodobnější (Pines, 2004).
1. Vyhýbavost
a) Podle celkového průměru vyhýbavosti
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu
bylo zjištěno, že mezi průměry škály existují statisticky významné rozdíly mezi ČR M=3,47;
Španělsko M=3,11 (p= <0,001); dále mezi Kostarikou M=3,42 a Španělskem M=3,11
(p=0,003) a také mezi USA M=3,30 a ČR M=3,47 (p=0,047).
Nejvyšší průměr vyhýbavost dle celkového skóre má Česká republika a Kostarika; nejnižší má
Španělsko (více tabulka 39 C a graf 28). Vyhýbavý styl je charakterizován nejistotou v
úmyslech druhých a preference pro emocionální vzdálenosti.

LSD test; proměnná: VYHÝBAVOST-CELK-PRŮMĚR (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=3,4715 M=3,4257 M=3,1142 M=3,3065
ČR
{1}
0,524896 0,000266 0,047451
KOSTARIKA {2}
0,524896
0,003225 0,196497
ŠPANĚLSKO {3} 0,000266 0,003225
0,090383
USA
{4}
0,047451 0,196497 0,090383

Tabulka 39C Vyhýbavost Celkové průměr
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Kategoriz. krabicový graf: VYHÝBAVOST-CELK-PRŮMĚR
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Graf 28 Vyhýbavost Celkové průměr

b) Podle kategorie nízká (low)/vysoká (hight)
K rozdělní na kategorie low/higth jsme použili medián. ČR Medián = 3,58; Kostarika
Medián= 3,45; Španělsko Medián=3,28 a USA Medián= 3,39. Pokud dosáhli respondenti stejné
nebo vyšší hodnoty určené mediánem, byli přiřazeni k populaci s vysokou vyhýbavostí, pokud
byly jejich zjištěné hodnoty nižší, tak byli přiřazeni k populaci s nízkým stupněm vyhýbavosti.
Pro zjištění tohoto rozdílu mezi zeměmi ECR-RS a vyhýbavosti k nejbližším osobám,
byl použit výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční tabulky (chí
kvadrát=0,093; sv=3; p=0,99).
Na základě výsledků výzkumu, nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly ani
u jedné ze čtyř zastoupených zemí v četnosti celkové nízké a vysoké vyhýbavosti k nejbližším
osobám (více tab. 40). Nízká vyhýbavost byla u všech zemí z našeho vzorku srovnatelná se
vzorkem respondentů z České republiky (N=264 tj. 49,72 %); Kostarika (N=141 tj. 50,18 %);
Španělsko (N=63 tj. 51,22 %) a USA (N=93 tj. 50,00 %). U vysoké vyhýbavosti byly
konstatovány velmi podobné závěry, protože všechny země měly ve výsledku podobné
statistické výstupy. Česka republika (N=267 tj. 50,28 %); Kostarika (N=140 tj. 49,82 %);
Španělsko (N=60 tj. 48,78 %) a USA (N=93 tj. 50,00 %) (Více tabulka 40 a graf 29).
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2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
ECR-RS-VYHÝB ECR-RS-VYHÝB Řádk. Pearsonův chí-kv.
AVOST-Hodnoc AVOST-Hodnoc součty M-V chí-kvadr.
ení
ení
Fí
Stát
low avoid
high avoid
Kontingenční koeficient
ČR
264
267
531 Cramér. V
Sloupcov
47,06%
47,68%
Kendall. tau b & c
Řádko
49,72%
50,28%
Spearmanovo poř. R
KOSTARIKA
141
140
281
Sloupcov
25,13%
25,00%
Řádko
50,18%
49,82%
ŠPANĚLSKO
63
60
123
Sloupcov
11,23%
10,71%
Řádko
51,22%
48,78%
USA
93
93
186
Sloupcov
16,58%
16,61%
Řádko
50,00%
50,00%
Celk.
561
560
1121

Statist. : Stát(4) x ECR-RS-VYHÝBAVOST-Hodnocení(2) (Vyhoreni
Chí-kvadr.
sv
p
,0927866
df =3 p=,99269
,0927939
df =3 p=,99269
,0090979
,0090975
,0090979
b=-,005308 c=-,006159
-,005712
t=-,1911 p=,84850

Tabulka 40 Vzhýbavost četnost a kontingenční tabulka

Počet pozorování

Kategoriz. histogram : Stát x ECR-RS-VYHÝBAVOST-Hodnocení
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Graf 29 Vyhýbavost Nízká A Vysoká

2. Úzkostnost
a) Podle Celkového průměru úzkostnosti
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu
bylo zjištěno, že mezi průměry škál existují statisticky významné rozdíly mezi ČR M=1,79 a
Španělskem M=3,63 (p <0,001); dále mezi Kostarikou M=3,50 a USA M=2,27 (p <0,001) a
také mezi USA M=2,27 a ČR M=2,79 (p <0,001) a mezi Kostarikou M=3,50 a
Mezi souborem z Kostariky a souborem ze Španělska není statisticky významný rozdíl
p=0,37.
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Nejvyšší průměr úzkostnosti dle celkového skóre mělo Španělsko a nejnižší byl
zaznamenán v USA (více tabulka 41 A a graf 30). Úzkostnost lze charakterizovat nejistým
přístupem k reakci druhých v kombinaci s touhou po intimitě a vysokou mírou strachu
z odmítnutí.

LSD test; proměnná: ECR-RS-ÚZKOSTNOST-CELK-PRŮMĚR (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=2,7957 M=3,5086 M=3,6382 M=2,2755
ČR
{1}
0,000000 0,000000 0,000005
KOSTARIKA {2}
0,000000
0,369362 0,000000
ŠPANĚLSKO {3} 0,000000 0,369362
0,000000
USA
{4}
0,000005 0,000000 0,000000

Tabulka 41A ERC-RS Úzkostnost
Kategoriz. krabicový graf: ECR-RS-ÚZKOSTNOST-CELK-PRŮMĚR
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Graf 30 ERC-RS Úzkostnost

b) Podle kategorie nízká (low)/vysoká (hight)
K zařazení do skupiny low/hight byl použit medián, na základě tohoto výpočtu
rozdělíme populaci na populaci s nízkou nebo vysokou úzkostností. V ČR byl Medián= 3,0;
v Kostarice Medián= 3,68; ve Španělsku Medián=3,91 a v USA Medián=1,91. Pokud dosáhli
respondenti stejné nebo vyšší (= nebo>) hodnoty určené Mediánem, byli zařazeni k populaci s
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vysokou úzkostností; pokud byly jejich zjištěné hodnoty nižší (<), tak byli zařazeni k populaci
s nízkým stupněm úzkostnosti.
Pro zjištění tohoto rozdílu mezi zeměmi a celkového průměru úzkostnosti z dotazníku
ECR-RS byl použit výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční tabulky (chí
kvadrát=0,93; sv=3; p=0,93). Na základě výsledků nebyl zjištěn žádný statisticky významný
rozdíl ani u jedné ze všech čtyř zastoupených zemí ve škále úzkostnosti (nízké nebo vysoké)
(více tab. 41).
2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
Hodnocení
Hodnocení
Řádk. Pearsonův chí-kv.
úzkostnost-celk- úzkostnost-celk- součty M-V chí-kvadr.
Hodnocení
Hodnocení
Fí
Stát
low anxiety
high anxiety
Kontingenční koeficient
ČR
278
253
531 Cramér. V
Sloupcov
48,18%
46,51%
Kendall. tau b & c
Řádko
52,35%
47,65%
Spearmanovo poř. R
KOSTARIKA
141
140
281
Sloupcov
24,44%
25,74%
Řádko
50,18%
49,82%
ŠPANĚLSKO
64
59
123
Sloupcov
11,09%
10,85%
Řádko
52,03%
47,97%
USA
94
92
186
Sloupcov
16,29%
16,91%
Řádko
50,54%
49,46%
Celk.
577
544
1121

Statist. : Stát(4) x Hodnocení úzkostnost-celk-Hodnocení(2) (Vyhore
Chí-kvadr.
sv
p
,4342629
df =3 p=,93308
,4342378
df =3 p=,93308
,0196822
,0196784
,0196822
b=,0130742 c=,0151642
,0140690
t=,47067 p=,63797

Tabulka 41 Úzkostnost četnost a kontingenční tabulka

Vysoká míra vyhýbavosti a úzkostnosti může mít za následek nejistý typ attachmentu. Tato
skutečnost může mít negativní dopad na způsoby zvládání stresu a neadekvátní řešení problémů
spojených s vyhořením.

Rozdíly mezi typy attachmentu
Pro výpočet rozdílu ve frekvenci a typu attachmentu jistý (secure), bázlivý (fearful-avoidant),
zaujatý (preoccupied), odmítavý (dissmissing) mezi zeměmi na základě ECR-RS byl použit
výpočet pomocí pearsonova Chí-kvadrátu a kontingenční tabulky (chí kvadrát=13,69; sv=9;
p=0,13). Ani zde nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly ani u jedné ze všech čtyř
zastoupených zemí v žádné kategorii (více tab 42). Jistý typ citové vazby (secure attachment)
má v ČR N=172 (29,1 %); v Kostarice N=80 (28,47 %); Španělsku N=38 (30,89 %) a USA 68
(36,56 %) zdravotnického personálu. To znamená, že u respondentů byla zjištěna nízká úzkost
a zároveň nízká vyhýbavost. Zaujatý – tento typ vazby (preoccupied attachment) má v ČR N=92
(17,33 %); v Kostarice N=61(21,71 %); Španělsku N=25(20,33 %); v USA N= 25(13,44 %)
zdravotního personálu a to znamená, že u zkoumaného vzorku byla zjištěna vysoká úzkostnost
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a nízká vyhýbavost. Typ odmítavý (dissmissing) má v ČR N=106 (19,96 %); v Kostarice
N=62(21,98 %); Španělsku N=26(21,13 %) a USA N=27(14,43 %) zdravotnického personálu.
Tento počet respondentů má vysokou vyhýbavost a nízkou úzkostnost. Poslední skupinou je
bázlivý typ vazby (fearful avoidant attachment) má v ČR N=161(30,32 %); v Kostarice
N=79(28.11 %); ve Španělsku N=34(27.64 %) a v USA N=67(36,02 %) zdravotníků. Tito
respondenti mají vysokou úzkostnost a zároveň vysokou vyhýbavost. Z našeho výzkumu
vyplývá, že 68 % našeho vzorku zdravotního personálu má tendenci k nějakému typu nejisté
citové vazby (attachment).

ECR-RS

ČESKA
REPUBLIKA
N=531

KOSTARIKA
N=282

ŠPANESLKO
USA N=187 Chí-kvadr.
N=123

Secure (N( %))

172(32,39)

80(28,47)

38(30,89)

68(36,56)

Fearfull-avoidant(N( %))

161(30,32)

79(28.11)

34(27.64)

67(36,02)

preocupied(N( %))

92(17,33)

61(21,71)

25(20,33)

25(13,44)

Dismissive(N( %))

106(19,96)

62(21,98)

26(21,13)

27(14,43)

Statist. : Stát(4) x ECR-RS-HODNOCENÍ-celkem(4) (Vyhoren
Chí-kvadr.
sv
p
13,69403
df =9 p=,13365
13,98220
df =9 p=,12298
,1105256
,1098566
,0638120
b=-,023581 c=-,022110
-,027511
t=-,9206 p=,35745

Statist.
Pearsonův chí-kv.
M-V chí-kvadr.
Fí
Kontingenční koeficient
Cramér. V
Kendall. tau b & c
Spearmanovo poř. R

Tabulka 42 ECR-RS Druhy attachment

Kategoriz. histogram : Stát x ECR-RS-HODNOCENÍ-celkem
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Graf 31 ERC- Druhy Attachment
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Rozdíly mezi typy attachmentu (jistý x nejistý)
Byla zjišťována frekvence jisté nebo nejisté citové vazby. Tak že k „jistým“ se počítali
všichni dotázaní respondenti, kteří měli secure attachment, a k „nejistým“ se přiřadili všichni
respondenti, kteří měli buď jistý (secure), bázlivý (fearful-avoidant), zaujatý (preoccupied)
nebo odmítavý (dissmissing) typ attachmentu.
Pro výpočet rozdílu mezi zeměmi byl použit pearsonův Chí-kvadrát a kontingenční
tabulka (chí kvadrát=3,45; sv=3; p=0,32). Na základě výsledku nebyl zjištěn žádný statisticky
významný rozdíl ani u jedné ze všech čtyř zastoupených zemí. Z výsledků výzkumu bylo
zjištěno, že nejvíce respondentů ze všech zemí bylo zařazeno do kategorie nejistá citová vazba.
Česká republika (N=359 tj. 67,61 %); Kostarika (N=202 tj. 71,63 %); Španělsko (N=85 tj. 69,11
%) a USA (N=119 tj. 63,64 %). Jistou citovou vazbu měla Česká republika (N=172 tj. 32,39
%); Kostarika (N=80 tj. 28,37 %); Španělsko (N=38 tj. 30,89 %) a USA (N=68 tj. 36,36 %)
(více tab. 43).
2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
ECR-RS-celke ECR-RS-celke Řádk.
Pearsonův chí-kv.
m ATT
m ATT
součty
M-V chí-kvadr.
zakódováno
zakódováno
Fí
Stát
jistý
nejistý
ČR
172
359
531 Kontingenční koeficient
Sloupcov
48,04%
46,93%
Cramér. V
Řádko
32,39%
67,61%
Kendall. tau b & c
KOSTARIKA
80
202
282 Spearmanovo poř. R
Sloupcov
22,35%
26,41%
Řádko
28,37%
71,63%
ŠPANĚLSKO
38
85
123
Sloupcov
10,61%
11,11%
Řádko
30,89%
69,11%
USA
68
119
187
Sloupcov
18,99%
15,56%
Řádko
36,36%
63,64%
Celk.
358
765
1123

Statist. : Stát(4) x ECR-RS-celkem ATT zakódováno(2) (
Chí-kvadr.
sv
p
3,451084
df =3 p=,32717
3,445827
df =3 p=,32786
,0554355
,0553505
,0554355
b=-,009652 c=-,010441
-,010387
t=-,3478 p=,72807

Tabulka 43 ERC-RS Celkové hodnocení citovou vazbu četnost a kontingenční tabulka

Ve studii (Pines, 2004) bylo zjištěno, že lidé s „jistým“ druhem attachmentu přistupují
k budování své kariéry s realistickým očekáváním. Vyhodnocují situace, které způsobují
vyhoření, a s nimiž se setkávají, pozitivně, a konstruktivně se s nimi vyrovnávají. Lidé s
„nejistým“ druhem attachmentu, přistupují k budování své kariéry s nereálným očekáváním,
hodnotí situace způsobující vyhoření, a s nimiž se setkávají, negativně, a vyrovnávají se s nimi
nekonstruktivně. Dělají to buď tak, že jsou jejich řešením doslova posedlí, nebo se jim naopak
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zcela vyhýbají. (protože lidé, kteří mají vyhýbavý druh attachmentu, mají tendenci k tomuto
problému takto přistupovat) (Pines, 2004).
Skutečnost, že v naší studii 68 % zdravotníků v ČR zastupuje nejistou formu citové vazby,
dokazuje, že je pro zdravotní personál reprezentující dotázaný vzorek oslovené populace,
obtížné zvládat stres konstruktivním způsobem, a tak se vyhnout syndromu vyhoření a že by
naopak mohli zvládat stres nesprávně zvoleným způsobem, který zvyšuje riziko a incidenci
syndromu vyhoření u této konkrétní skupiny.
Hypotéza č. 6. Mezi zeměmi, které se zúčastnily výzkumu, existuje rozdíl v míře empatie
(PT, EC, PD, FS a celkový skór).
a) IRI rozdíly podle průměru
IRI-PT
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu bylo
zjištěno, že mezi průměry škály IRI-PT existují statistické významné rozdíly mezi ČR M=1,56
a ostatní zeměmi a mezi Kostarikou M=2,51 a ostatními zeměmi s následující signifikancí:
mezi ČR M=1,56 a Španělskem M=2,78 (p=<0,001); Dále ČR M=1,56 a Kostarikou M=2,51
(p<0,001); mezi ČR M=1,56 a USA M=2,66 (p<0,001);

mezi Kostarikou M=2,51 a

Španělskem M=2,78 (p<0,001) a mezi Kostarikou M=2,51 a USA M=2,66 (p=0,01).
Mezi USA M=2,66 a Španělskem M=2,78 nebyl nalezen statisticky významný rozdíl
p=0,08.
Nejnižší průměr ve škále IRI PT měla ČR nejvyšší Španělsko.
To znamená, že ve škále PT, která měří schopnost psychologického přijetí z pohledu
druhého, jsou na tom nejhůře zdravotní sestry z ČR a nejlépe sestry ze Španělska. To znamená,
že schopnost českého zdravotního personálu přijímat perspektivu z pohledu druhých (dívat se
na dané skutečnosti pohledem druhých), je mnohem nižší než u respondentů z dalších 3 zemí,
kteří se zúčastnili výzkumu. (Viz Tabulka 44 A a Graf 32)
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LSD test; proměnná: IRI-PT-průměr (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=1,5601 M=2,5122 M=2,7875 M=2,6639
ČR
{1}
0,000000 0,000000 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,00
0,000051 0,010401
ŠPANĚLSKO {3}
0,00 0,000051
0,089693
USA
{4}
0,00 0,010401 0,089693

Tabulka 44A IRI PT

Kategoriz. krabicový graf: IRI-PT-průměr
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IRI-FS
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu bylo
zjištěno, že mezi průměry škály IRI-FS existují statisticky významné rozdíly, a to mezi ČR
M=2,01 a Kostarikou M=1,77(p <0,001); mezi ČR M=2,01 a USA M=1,81 (p=0,003); dále
mezi Kostarikou M=1,77 a Španělskem M=2,14 (p <0,001); mezi Španělskem M=2,14 a USA
M=1,81 (p <0,001). Mezi USA M=1,81 a Kostarikou M=1,77 (p=0,60); mezi ČR M=2,01 a
Španělskem M=2,14 (p=0,11) a mezi Kostarikou M=1,77 a USA M=1,81 (p=0,60); nebyl
nalezen statisticky významný rozdíl.
Nejnižší průměr ve škále, která měří IRI-FS, měli respondenti z Kostariky a nejvyšší ze
Španělska. (Viz tabulka 44 B a graf 33)
Škála FS hodnotí schopnost představování si sebe sama ve fiktivních filmech, knížkách a
hrách. Vyšší úroveň fantazie souvisí s úrovní verbální inteligence, s tendencí k emocionální
reaktivitě a s úrovní senzitivity k druhým lidem. Na základě zjištěných skutečností se dá
konstatovat, že zdravotníci, kteří mají v této škále nižší skór, mohou mít potíže ve verbálním
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vyjadřování. Také pro ně může být obtížné verbálně vyjadřovat své pocity a mohou mít nízkou
reaktivitu vůči trpícím lidem.

LSD test; proměnná: IRI-FS-průměr (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=2,0175 M=1,7791 M=2,1452 M=1,8189
ČR
{1}
0,000066 0,114368 0,003913
KOSTARIKA {2}
0,000066
0,000029 0,601219
ŠPANĚLSKO {3} 0,114368 0,000029
0,000522
USA
{4}
0,003913 0,601219 0,000522

Tabulka 44B IRI-FS
Kategoriz. krabicový graf: IRI-FS-průměr
2,3
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IRI-EC
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu bylo
zjištěno, že mezi průměry škály IRI-EC existují statisticky významné rozdíly. Mezi ČR M=1,30
a ostatními zeměmi a mezi Španělskem M=3,09 a ostatními zeměmi.
Dle následující signifikance, mezi ČR M=1,30 Španělskem M=3,09 (p= <0,001); mezi ČR
M=1,30 a Kostarikou M=2,72 (p <0,001); mezi ČR M=1,30 a USA M=2,83 (p <0,001); mezi
Kostarikou M=2,72 a Španělskem M=3,09 (p <0,001) a mezi Španělskem M=3,09 a USA
M=2,83(p <0,001). Mezi USA M=2,83 a Kostarikou M=2,72 nebyl nalezen statisticky
významný rozdíl p=0,052(viz tabulka 44 C a graf 34)
Nejnižší průměr ve škále, která měří IRI EC, měla ČR a nejvyšší Španělsko.
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To znamená, že ve škále EC, která hodnotí schopnost sdílení pocitů druhých v jejich neštěstí
a projevování soucit k nim, se v našem výzkumu Česká republika umístila na posledním místě
ze všech 4 zúčastněných zemí. Jde o důležitou součást práce zdravotního personálu, neboť i
tato schopnost ovlivňuje pohled pacienta na práci zdravotníků.

LSD test; proměnná: IRI-EC-průměr (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=1,3080 M=2,7244 M=3,0999 M=2,8373
ČR
{1}
0,000000 0,000000 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,00
0,000000 0,052114
ŠPANĚLSKO {3}
0,00 0,000000
0,000249
USA
{4}
0,00 0,052114 0,000249

Tabulka 44C IRI-EC

Kategoriz. krabicový graf: IRI-EC-průměr
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IRI-PD
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu bylo
zjištěno, že mezi průměry škály IRI-PD existují statistické významné rozdíly. Mezi ČR M=2,52
a ostatními zeměmi a mezi Španělskem M=1,28 a ostatními zeměmi.
Dle následující signifikance, mezi ČR M=2,52 a Španělskem M=1,28 (p <0,001); mezi
soubory z ČR M=2,52 a Kostariky M=1,11 (p <0,001); mezi ČR M=2,52 a USA M=0,99 (p
<0,001); mezi Kostarikou M=1,11 a Španělskem M=1,28 (p=0,02) a mezi Španělskem M=1,28
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a USA M=0,99(p <0,001). Mezi USA M=0,98 a Kostarikou M=1,11 nebyl nalezen statisticky
významný rozdíl p=0,055 (viz Tabulka 44 D a graf 35).
Nejnižší průměr ve škále IRI PD byl zjištěn v USA a nejvyšší v ČR. Tato škála hodnotí
pocity osobní úzkosti a neklidu v napjatém prostředí mezilidských vztahů. Zdravotničtí
pracovníci, by si měli umět ve vypjatých situacích zachovat kontrolu nad svými pocity, zůstat
klidnými a nedávat najevo nervozitu. Čeští respondenti pociťují oproti ostatním zúčastněným
respondentům v krizových či emocionálně vypjatých situacích výrazně větší obavy, neklid,
nervozitu či pocity bezmoci, a v důsledku těchto okolností mají mnohem větší sklon ztrácet nad
sebou kontrolu.

LSD test; proměnná: IRI-PD-průměr (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=2,5295 M=1,1145 M=1,2811 M=,98778
ČR
{1}
0,000000 0,000000 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,00
0,027785 0,055084
ŠPANĚLSKO {3}
0,00 0,027785
0,000319
USA
{4}
0,00 0,055084 0,000319

Tabulka 44D IRI-PD

Kategoriz. krabicový graf: IRI-PD-průměr
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IRI-Celkový skór
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu bylo
zjištěno, že mezi průměry ve škálách IRI-celkový skór, existují statistické významné rozdíly
mezi ČR M=1,85 a ostatními zeměmi; a mezi Španělskem M=2,32 a ostatními zeměmi.
Dle následující signifikance: mezi ČR M=1,85 a Španělskem M=2,32 (p <0,001); mezi ČR
M=1,85 a Kostarikou M=2,03 (p <0,001); mezi ČR M=1,85 a USA M=2,07 (p <0,001); mezi
Kostarikou M=2,03 a Španělskem M=2,32 (p <0,001) a mezi Španělskem M=2,32 a USA
M=1,07(p <0,001). Mezi USA M=2,07 a Kostarikou M=2,03 nebyl nalezen statisticky
významný rozdíl p=0,25.
Nejnižší průměr v celkové empatii ve škále IRI-celkový skór, byl zjištěn v ČR a nejvyšší
ve Španělsku.

LSD test; proměnná: IRI-Celkové skoré-Průměr (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=1,8538 M=2,0325 M=2,3284 M=2,0770
ČR
{1}
0,000000 0,000000 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,000000
0,000000 0,255371
ŠPANĚLSKO {3} 0,000000 0,000000
0,000000
USA
{4}
0,000000 0,255371 0,000000

Tabulka 44E IRI Celkový průměr

Kategoriz. krabicový graf: IRI-Celkové skoré-Průměr

Graf 36

2,5

2,4

IRI-Celkové skoré-Průměr

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

ČR

KOSTARIKA

ŠPANĚLSKO
Stát

113

USA

Průměr
Průměr±SmCh
Průměr±1,96*SmCh

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

IRI podle vyšší a nižší empatie
K rozdělení do kategorie vyšší a nižší empatie v IRI byl použit medián.
K výpočtu bylo použito IRI hodnocení a výpočet byl proveden s využitím Chí kvadrátu
(chí kvadrát=0,57; sv= 3, p=0,9). Na základě výsledku nebyl zjištěn žádný statisticky
významný rozdíl v četnosti respondentů v těchto dvou kategoriích ani u jedné ze 4
zúčastněných zemí v žádné z kategorií (více tab. 44).

2-rozměrná tabulka: Pozorované četnosti (Vyhoreni Data)
Četnost označených buněk > 10
Statist.
IRI-Celk/Hodnoc IRI-Celk/Hodnoc Řádk. Pearsonův chí-kv.
ení
ení
součty M-V chí-kvadr.
Stát
vyšší IRI
nižší IRI
Fí
ČR
261
270
531 Kontingenční koeficient
Sloupcov
46,77%
47,79%
Cramér. V
Řádko
49,15%
50,85%
Kendall. tau b & c
KOSTARIKA
140
142
282 Spearmanovo poř. R
Sloupcov
25,09%
25,13%
Řádko
49,65%
50,35%
ŠPANĚLSKO
65
58
123
Sloupcov
11,65%
10,27%
Řádko
52,85%
47,15%
USA
92
95
187
Sloupcov
16,49%
16,81%
Řádko
49,20%
50,80%
Celk.
558
565
1123

Statist. : Stát(4) x IRI-Celk/Hodnocení(2) (Vyhoreni Data)
Chí-kvadr.
sv
p
,5696181
df =3 p=,90335
,5698205
df =3 p=,90330
,0225217
,0225160
,0225217
b=-,008826 c=-,010245
-,009499
t=-,3180 p=,75052

Tabulka 44 IRI Celkové hodnocení Empatie četnost a kontingenční tabulka

Hypotéza č. 7. Mezi zeměmi, které se zúčastnily výzkumu, existuje rozdíl v míře nepohody
emočních domén (úzkost a deprese), bolesti a kvalitě života měřených emočními
teploměry.
a) Nepohoda
Na základě výpočtu Least Significance diference test (LSD), lze konstatovat, že mezi
dotázanými respondenty ze všech 4 zemí, v kategorii NEPOHODA existují statisticky
významné rozdíly, a to mezi Kostarikou (M=45,80) a Českou republikou (M= 40,15); p <0,008.
Dále mezi USA (M=35,86) a Kostarikou (M=45,80); p <0,001 (viz tabulka 45) Mezi ostatní
zeměmi nejsou rozdíly signifikantní. V Kostarice bylo na základě výzkumu zjištěno, že
respondenti mají průměr v doméně nepohody (M=45,80) nejvyšší ze všech zemí, dále ve
Španělsku (M=40,065) a stejně v ČR (M=40,15). Nejnižší průměr uvádí respondenti z USA a
to (M=35,86) (viz tab. 45 a graf 37).
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LSD test; proměnná: Nepohoda (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=40,154 M=45,801 M=40,065 M=35,866
ČR
{1}
0,008042 0,975318 0,080904
KOSTARIKA {2}
0,008042
0,066156 0,000275
ŠPANĚLSKO {3} 0,975318 0,066156
0,210476
USA
{4}
0,080904 0,000275 0,210476

Tabulka 45 Emoční teploměry Doména-Nepohoda
Kategoriz. krabicový graf: Nepohoda
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b) Úzkost
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výsledků
výpočtu konstatujeme, že statisticky významné rozdíly existují v populaci zdravotních
sester, a to mezi Kostarikou (M=48,70) a Českou republikou (M=32,83); p <0,001. Mezi
Španělskem (M=42,07) a Českou republikou (M=32,83); p <0,001. Dále mezi USA
(M=34,77) a Kostarikou (M=48,70); p <0,001 a mezi Španělskem (M=42,07) a USA
(M=34,77); p=0,018 (viz tab. 46 a graf 38).
Mezi Španělskem (M=42,07) a Kostarikou (M=48,70); p=0,053 a Českou republikou
(M=32,83) a USA (M=34,77); p=0,431 nejsou zjištěné rozdíly signifikantní (viz tab. 46).
To znamená, že nejvyšší průměr má Kostarika (M=48,70) a nejnižší má Česka republika
(M=32,83).
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LSD test; proměnná: Úzkost (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=32,838 M=48,730 M=42,707 M=34,770
ČR
{1}
0,000000 0,000664 0,431821
KOSTARIKA {2}
0,000000
0,053955 0,000000
ŠPANĚLSKO {3} 0,000664 0,053955
0,018136
USA
{4}
0,431821 0,000000 0,018136

Tabulka 46 Emoční teploměry Doména-Úzkost
Kategoriz. krabicový graf: Úzkost
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c) Deprese
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výpočtu
konstatujeme, že existují statisticky významné rozdíly v populaci zdravotních sester
v doméně DEPRESE mezi souborem z Kostariky (M= 31,94) a ostatními státy.
Mezi soubory zemí Kostarikou (M=31,94) a Českou republikou (M=24,59); p <0,001,
mezi Španělskem (M=24,80) a Kostarikou (M=31,94); p=0,023. Dále mezi USA
(M=22,07) a Kostarikou (M=31,94); p <0,001 je statisticky významný rozdíl (viz tab. 46).
Mezi soubory zemí Španělsko (M=24,8) a Česká republika (M=32,83); p=0,94; USA
(M=34,77) a Španělsko (M=24,80); p=0,423 nejsou zjištěné rozdíly signifikantní. (viz tab.
47 a graf 39)
To znamená, že soubor respondentů z Kostariky (M=31,94) má signifikantně nejvyšší
průměr v míře pociťovaní deprese; nejnižší průměr v míře pociťování deprese má soubor z
USA (M=22,07).
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LSD test; proměnná: Deprese (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=24,593 M=31,940 M=24,805 M=22,107
ČR
{1}
0,000613 0,941914 0,313941
KOSTARIKA {2}
0,000613
0,023089 0,000342
ŠPANĚLSKO {3} 0,941914 0,023089
0,423456
USA
{4}
0,313941 0,000342 0,423456

Tabulka 47 Emočni teploměry Domena-Deprese
Kategoriz. krabicový graf: Deprese
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d) Zlost
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výsledků
výpočtu konstatujeme, že existují statisticky významné rozdíly v populaci zdravotních sester
v kategorii ZLOST mezi souborem z USA (M= 21,41) a ostatními státy.
Mezi USA (M= 21,41) a Kostarikou (M=34,45); p <0,001, mezi USA (M= 21,41) a
Českou republikou (M=31,24); p <0,001, taky mezi Španělskem (M=33,07) a USA (M= 21,41);
p <0,001. Mezi ostatními zeměmi nejsou rozdíly signifikantní. (viz tab. 47).
Mezi Kostarikou (M=34,45), Českou republiku (M=31,24) a Španělskem (M=33,07)
nebyly zjištěny vzájemné významné rozdíly.
To znamená, že nejnižší průměr v míře pociťování zlosti měl soubor USA (M= 21,41) a
nejvyšší Kostarika (34,45) (viz tab 48 a graf 40).
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LSD test; proměnná: Zlost (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=31,243 M=34,454 M=33,073 M=21,417
ČR
{1}
0,112403 0,505027 0,000027
KOSTARIKA {2}
0,112403
0,641413 0,000001
ŠPANĚLSKO {3} 0,505027 0,641413
0,000264
USA
{4}
0,000027 0,000001 0,000264

Tabulka 48 Emočni teploměry Domena-Zlost
Kategoriz. krabicový graf: Zlost
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e) Bolest
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výsledků
výpočtu konstatujeme, že existují statisticky významné rozdíly v populaci zdravotních sester
v doméně BOLEST, a to mezi Kostarikou (M=35,58) a ostatními státy.
Mezi USA (M=23,24) a Kostarikou (M=35,58); p <0,001, mezi Českou republikou
(M=27,28) a Kostarikou (M=35,58); p <0,001, mezi Španělskem (M=29,02) a Kostarikou
(M=35,58); p=0,029. Mezi ostatními zeměmi nebyly zjištěny signifikantní rozdíly.
Ve výzkumu bylo zjištěno, že soubor z Kostariky má nejvyšší průměr subjektivně
prožívané bolesti a nejnižší průměr má soubor z USA (23,24) (viz tab. 49 a graf 41).
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LSD test; proměnná: Bolest (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=27,286 M=35,589 M=29,025 M=23,246
ČR
{1}
0,000058 0,533762 0,089053
KOSTARIKA {2}
0,000058
0,029786 0,000003
ŠPANĚLSKO {3} 0,533762 0,029786
0,074839
USA
{4}
0,089053 0,000003 0,074839

Tabulka 49 Emoční teploměry Doména- Bolest
Kategoriz. krabicový graf: Bolest
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f) Kvalita života
Pro výpočet byl použit LSD (Least Significance difference) test a na základě výsledků
výpočtu konstatujeme, že statisticky významné rozdíly existují v populaci zdravotních sester v
doméně KVALITA ŽIVOTA, a to jen mezi Českou republikou (M=63,37) a ostatními státy.
Průměr kvality života v ČR je (M=63,37) a USA (M=74,05); p <0,001 a mezi Českou
republikou (M=63,37) a Kostarikou (M=73,51); p <0,001, mezi Českou republikou (M=27,28)
a Španělskem (M=69,06); p= 0,01. Mezi ostatní zeměmi nejsou zjištěné rozdíly signifikantní.
To znamená, že respondenti z České republiky vnímají nejnižší kvalitu života ve srovnání
s ostatními 3 zeměmi (viz tab. 50 a graf 42)
Nejvyšší průměr v hodnocení míry kvality života mají USA (M=74,05); dále Kostarika
(M=73,51) a pak Španělsko (M=69,06). U všech tří států byly ve výpočtu průměru zjištěny
velmi malé vzájemné rozdíly (viz tab. 50 a graf 42)
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LSD test; proměnná: Celková kvalita života (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=63,369 M=73,511 M=69,065 M=74,053
ČR
{1}
0,000000 0,012542 0,000000
KOSTARIKA {2}
0,000000
0,070978 0,800419
ŠPANĚLSKO {3} 0,012542 0,070978
0,059335
USA
{4}
0,000000 0,800419 0,059335

Tabulka 50 Emoční teploměry Doména- Kvalita Života
Kategoriz. krabicový graf: Celková kvalita života
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g) Celkový skór emočních teploměrů
Celkové skóre stanovíme součtem všech hrubých skórů získaných v každé doméně, u
domény celková kvalita života pracujeme s reverzní hodnotou.
Na základě výpočtu Least Signifikance diference test (LSD), lze konstatovat, že mezi
dotázanými respondenty ze všech 4 zemí, v celkovém skóre emočních teploměrů v odpovědi
„emoční teploměr-celkový skór“ existují statisticky významné rozdíly.
Na základě výsledků výzkumu lze konstatovat, že Kostarika má nejvyšší průměr, a že mezi
Kostarikou (M=296,51) a Českou republikou (M=192,75); p <0,001; Kostarikou (M=296,51)
a Španělskem (M=261); p <0,001, Kostarikou (M=296,51) a USA (M=163,35); p <0,001
existují statisticky významné rozdíly v populaci zdravotních sester. Nejnižší průměr emočních
potíží má USA (M=163,35). Další statisticky významný rozdíl byl nalezen mezi USA a
ostatními zeměmi. Mezi souborem z USA (M=163,35) a soborem z České republiky
(M=192,75); p <0,001 a mezi souborem ze Španělska (M=200,61) a souborem z USA
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(M=163,35); p=0,005 (viz tab. 45). Mezi souborem ze Španělska (M=200,51) a souborem z
České republiky (M=32,83); p=0,49 nejsou rozdíly signifikantní (viz tab. 51 a graf 43).

LSD test; proměnná: ET-CELK HS (Vyhoreni Data)
Označ. rozdíly jsou významné na hlad. p < ,05000
{1}
{2}
{3}
{4}
Stát
M=192,75 M=296,51 M=200,61 M=163,35
ČR
{1}
0,000000 0,491679 0,002541
KOSTARIKA {2}
0,000000
0,000000 0,000000
ŠPANĚLSKO {3} 0,491679 0,000000
0,005060
USA
{4}
0,002541 0,000000 0,005060

Tabulka 51 Emoční teploměry Celkové Skóre
Kategoriz. krabicový graf: ET-CELK HS
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.
Kostarika má výsledky ve škále emoční teploměry v míře nepohody, úzkosti, deprese a
bolesti v nejvyšších hodnotách. Oproti tomu je ale reprezentativní soubor z této země na
druhém místě v kvalitě života za USA. Pokud si ale prohlédneme výsledek součtu všech
teploměrů, kde se kvalita života sčítá obráceně, vykazuje soubor z Kostariky, v porovnání s
ostatními zeměmi, velmi velký rozdíl a opět nejvyšší skór.
Je možné, že tyto výsledky mohou souviset se syndromem vyhoření, protože Česká
republika má zároveň signifikantně nejnižší průměr ve škále emočních teploměrů v hodnocení
celkové kvality života (M=63,37); dále je tento průměr na nízké úrovni ve Španělsku
(M=69,06) a oba soubory mají zároveň nejvyšší počet procent počtu „vyhořelých“. Pokud má
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zaměstnaný člověk pocit nižší kvality života, tak bude pravděpodobně cítit frustraci v aspektu
celkového pocitu štěstí a životní spokojenosti, a to i obráceně.

3.4.5.1 Prediktivní statistika pro celý soubor
Hypotéza č. 8 Demografické proměnné: věk, pohlaví a sociální status predikují syndrom
vyhoření v CBI v celém souboru
Pomocí koeficientu determinace bylo vypočítáno, že proměnná VĚK (čím nižší
hodnota, tím vyšší předpoklad k syndromu vyhoření), a POHLAVÍ (pokud je respondent žena
predikuje tato skutečnost syndrom vyhoření), mohou z 3 % predikovat syndrom vyhoření
měřený pomocí CBI (vice tab. 52). Proměnná SOCIÁLNÍ STATUS nepredikuje syndrom
vyhoření (viz tab. 52).

Model
CBI-CELK SKORPŘŮMĚR

Beta
konstanta
VĚK
Pohlaví (žena)

t
26,25

<0.001

-4,94
3,54

<0,001
<0,001

-0,14
0,1
R kvadrát
0,178
0,030

R

Sig.

Tabulka 52 Koeficient determinace prediktorů Syndrom vyhoření pro CBI

Hypotéza č. 9 Zdravotní stav: BMI, průměr dnů nemoci, léky proti bolesti, problémy se
spánkem, sport, kouření, alkohol, predikuje syndrom vyhoření v CBI v celém souboru
Pomocí koeficientu determinace bylo zjištěno, že proměnná PRŮMĚR DNŮ NEMOCI
ZA ROK (čím vyšší hodnota, tím větší předpoklad k syndromu vyhoření), položka UŽÍVÁNÍ
LÉKŮ PROTI BOLESTI (čím vyšší hodnota užívaní léků, tím vyšší předpoklad k syndromu
vyhoření), položka PROBLÉMY SE SPÁNKEM (čím vyšší hodnota problémů, tím vyšší
předpoklady k syndromu vyhoření), KOUŘENÍ (v případě, že respondent nekouří, sníží se
jeho předpoklad k syndromu vyhoření), SPORT a KOUŘENÍ (v případě, že respondent kouří
a nesportuje zvýší se jeho předpoklad k syndromu vyhoření) mohou ze 42 % predikovat
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syndrom vyhoření měřený pomocí CBI (více tabulka 53). Proměnná alkohol (t=-1,28 p=0,19)
nepredikuje syndrom vyhoření.

Model

Beta

CBI-CELK SKOR-PŘŮMĚR konstanta

t

Sig.

47,51

<0.001

přůmer-nemoc/rok
0,11
4,09
Léky proti bolesti
0,07
2,63
Problémy se spánkem
0,31
11,33
Kouření (ne)
-0,12
-4,24
Sport (ne)*Kouření (ne)
0,15
5,47
R
R kvadrát
0,42
0,170
Tabulka 53 Koeficient determinace prediktorů Syndrom vyhoření pro CBI

<0.001
0,008
<0,001
<0,001
<0,001

Hypotéza č. 10 Proměnné související s výkonem profese sestry: vzdělání, délka studia,
pracovní zařazení, délka praxe, změna profese, predikují syndrom vyhoření v CBI v
celém souboru
Pomocí koeficientu determinace bylo vypočítáno, že proměnná DÉLKA VZDĚLÁNÍ
(čím vyšší hodnota, tím vyšší sklon k syndromu vyhoření). Vzdělání, a to pouze u kategorie
střední škola – to znamená, že pokud bylo zjištěné nejvyšší vzdělání „střední škola“, existuje
nižší předpoklad k syndromu vyhoření. Škála PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ „všeobecná sestra“ –
znamená, že pokud bylo pracovní zařazení respondenta všeobecná sestra, zvýšil se jeho
předpoklad k syndromu vyhoření. Škála ZMĚNA PROFESE – odpověď NE -

znamená, že

pokud respondent nepomýšlel na změnu profese, snížil se jeho předpoklad k syndromu
vyhoření.
Na základě zjištěných výsledků výzkumu lze říci, že tyto proměnné mohou z 20 %
predikovat syndrom vyhoření, měřený pomocí CBI (více tab. 54).
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CBI-CELK SKORPŘŮMĚR

Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

Beta
konstanta

t

Sig.

4,64

<0.001

Délka vzdělání
Vzdělání (Střední škola)

0,148
-0,07

2,477
-2,45

0,01
0,01

Pracovní zařazení(Všeobecná Sestra)

0,13

2,74

0,006

Změna Profese (ne)
Vzdělání (SŠ) * pracovní zařazení
(praktická sestra)
Pracovní zařazení* Změna profese
(Ano)

-0,34

-6,9

<0,001

0,12

1,99

0,04

-0,11

-2,09

0,03

R
0,47

R kvadrát
0,200

Tabulka 54 Koeficient determinace prediktorů Syndrom vyhoření pro CBI

Prediktory pro jednotlivé země (demografické proměnné, zdravotní stav a proměnné
spojené s pracovním výkonem zdravotní sestry) a psychologické prediktory jako je attachment
(ECR-RS), empatie (IRI) a emoční domény (emoční teploměry) budou zpracovány dále mimo
limit této Bc. práce.

Položková analýza CBI pro jednotlivé země a reliabilita dotazníků
Česká verze CBI má uspokojivou vnitřní reliabilitu Cronbachovo alfa (α = 0,911). Nejnižší
průměrná hodnota u této položky byla zjištěna u otázky číslo 12 „Je pro Vás frustrující pracovat
s pacienty“ (M=23,35; SD 26,21). Nejvyšší průměrná hodnota v této škále byla zjištěna u
otázky číslo 2 „Cítíte se na konci pracovního dne utahaný/á?“ (M=76,08; SD 24,37).
Španělská jazyková verze CBI má v souboru z Kostariky uspokojivou vnitřní reliabilitu –
Cronbachovo alfa (α =0,925). Nejnižší průměrná hodnota u této položky byla zjištěna u otázky
číslo 12 „Je pro Vás frustrující pracovat s pacienty“ (M=18,88; SD 29,45). Nejvyšší průměrná
hodnota u této škály byla zjištěna u otázky číslo 11. „Zbývá Vám dostatek energie na rodinu a
přátele po pracovní době?“ (M=64,89; SD 34,86).
Španělská jazyková verze CBI má v souboru ze Španělska uspokojivou vnitřní reliabilitu
Cronbachovo alfa (α =0,913). Nejnižší průměrná hodnota u této škály byla zjištěna u otázky
číslo 12 „Je pro Vás frustrující pracovat s pacienty“ (M=15,44; SD 25,71). Nejvyšší průměrná
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hodnota u této škály byla zjištěna u otázky číslo 11 „Zbývá Vám dostatek energie na rodinu a
přátele po pracovní době?“ (M=66,86; SD 21,35).
Anglická jazyková verze CBI má v souboru z USA uspokojivou vnitřní reliabilitu
Cronbachovo alfa (α =0,916). Nejnižší průměrná hodnota u této škály byla zjištěna u otázky
číslo 18 „Jste unavení z práce s pacienty“ (M=27,94; SD 22,55). Nejvyšší průměrná hodnota u
této škály byla zjištěna u otázky číslo „11. Zbývá Vám dostatek energie na rodinu a přátele po
pracovní době?“ (M=61,24; SD; 20,55).
Soubory z ČR, Španělska a Kostariky měly nejnižší průměrnou hodnotu u otázky číslo 12
„Je pro Vás frustrující pracovat s pacienty“. Jen v USA se ukázala nejnižší průměrná hodnota
u otázky číslo 18 „Jste unavení z práce s pacienty“.
Soubory z Kostariky, Španělska a USA měly nejvyšší průměrnou hodnotu u otázky číslo
„11 „Zbývá Vám dostatek energie na rodinu a přátele po pracovní době?“ na rozdíl o ČR, kde
nejvyšší průměrná hodnotu měla otázka 2 „Cítíte se na konci pracovního dne utahaný/á?“.
V celém souboru byla reliabilita pro CBI pro všechny země dohromady vysoká –
Cronbachovo alfa (α=0,913). Ve studii Li-Ping Chou et al., (2014), měl realizovaný dotazník
Cronbachovo alfa α=0,93 tedy dosáhl podobného výsledku jako dotazník z našeho výzkumu (Chou et al., 2014).
Ve studii PUMA dosáhl CBI Cronbachovo alfa α=0,85 - 0,87 (Kristensen et al, 2005),
v našem výzkumu je jeho hodnota ještě vyšší.

3.5 Diskuse
3.5.1 Diskuse vlastních výsledků ve vztahu ke stanoveným hypotézám a
komparace výsledků dříve realizovaných studií
Tématem této bakalářské práce byl syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství v
různých zemích a sférách života zdravotnického personálu, zároveň se práce okrajově zabývala
empatií a citovou vazbou, které mají vliv na práci zdravotníků. Zkusili jsme používat emoční
teploměry jako nástroj na měření souvislostí afektivních domén se syndromem vyhoření.
Cílem bylo zjistit, zda se liší syndrom vyhoření zdravotní sestry, empatie, attachment a
demografické faktory v jednotlivých zemích (ČR, USA, Kostarika, Španělsko), navíc jsme se
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pokusili určit prevalenci a související sociodemografické a pracovní faktory syndromu u
zdravotních sester jmenovaných zemí.
Všechny čtyři zúčastněné země měly různý počet respondentů, v České republice to bylo
(N=531), druhá v pořadí v počtu zúčastněných respondentů byl soubor z Kostariky, (N=282),
dále soubor z USA (N=187) a Španělska (N=123).
Z výzkumu vyplývá, že u hypotézy číslo 1,2 a 3 a to téměř ve všech demografických
faktorech (faktory spojené se zdravotním stavem, s výkonem ošetřovatelské práce) a mírou
vyhoření mezi sledovanými zeměmi, existují statisticky významné rozdíly.
Nejstarší populace v souboru je v USA (M=54,5; SD 10,5); a nejmladší v ČR (M= 40,5),
rozdíl ve stáří může způsobit jiné rozdíly v sociálně-ekonomických a zdravotních oblastech
jako příklad uveďme, že celkově ve všech souborech byl nejvíce zastoupen status ženatý/vdaná
a to 49,95 %. Navíc se věk ukázal jako prediktivním kritérium vyhoření. Proměnná “věk“ má
vliv na celkový skór syndromu vyhoření tak, že čím nižší věk, tím vyšší předpoklad k syndromu
vyhoření, jedná se tedy protektivní faktor vůči syndromu vyhoření. Li-Ping Chou et al., ve studii
„Pracovní stres a syndrom vyhoření v nemocničních zařízeních“ (2014) zjistili, že starší
zaměstnanci měli výrazně nižší skóre vyhoření než mladší zaměstnanci ve třech dimenzích
vyhoření. Tato skutečnost koresponduje s faktem, že my jsme zjistili, že věk má v našem
výzkumu protektivní predikující faktor a to, že čím starší je populace, tím nižší je předpoklad
získání syndromu vyhoření (Li-Ping Chou et al., 2014).
Ve výpočtu BMI bylo zjištěno, že americké státy, tj. Kostarika a USA, měly nejvíce
respondentů s nadváhou, oproti evropským (tj. Španělsko a Česká republika), kde byla nadváha
zastoupena minimálně. Tyto výsledky by bylo možné interpretovat tak, že s ohledem na
rozdílný životní styl mezi Evropou a Americkým kontinentem dochází také k rozdílům
v životosprávě respondentů. BMI neměl vliv na predikci syndromu vyhoření měřeného CBI.
Dále bylo zjištěno, že aktivně se sportu nevěnovalo nejvíce respondentů v České
republice 68 %; a zde také bylo nejvíce kuřáků 35,4 %. V souboru z Kostariky se sportu
nevěnovalo 55 % respondentů, ale kouřilo zde méně než 8 % respondentů. Nejvíce se sportu
aktivně věnovali respondenti ze souboru z USA 59,36 % a také nejméně kouřili; a dále se sportu
věnovali respondenti v souboru ze Španělska a to 56,6 %; v tomto souboru kouřilo 18,7 %
respondentů. Sport a kouření byly v našem výzkumu potvrzeny jako signifikantní prediktory
syndromu vyhoření tak, že pokud zdravotní personál z našeho souboru kouří a nesportuje, má
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vyšší předpoklad k syndromu vyhoření měřený CBI. Výsledky ukazují, že se v ČR procentuálně
nejvíce kouří a nejméně sportuje, také je zde ve všech škálách nejvyšší průměr syndromu
vyhoření podle CBI. Tyto získané informace mohou být, mimo jiné, důležitým podkladem
k prevenci syndromu vyhoření v České republice.
Ze zjištění ve škále užívání léků na bolest vyplývá, že nejvíce užívali léky proti bolesti
v Kostarice M=1,64 (2,97) a Španělsku M=1,47 (2,99). Nejnižší frekvenci užívání léků uváděli
respondenti z ČR a to (M=0,93 SD1,97); dále USA (M=1,22 SD 2,72). Nejvíce dnů nemoci
v roce uváděli respondenti ze souboru z Kostariky (M=9,42 SD 9,46); stejně jako užívaní léků
proti bolesti (M=1,64 (2,97); následuje ČR (M=7,35; SD 8,88). Nejnižší průměrný počet dnů
nemoci v roce byl zjištěn u dotázaných v souboru z USA (M=2,96; SD 3,35) a ve Španělsku
(M=4,21; SD 5,18). Tyto proměnné jsou v našem výzkumu signifikantní prediktor syndromu
vyhoření u CBI v našem výzkumu – čím více jsou užívaní léky proti bolesti a je vyšší průměrná
nemocnost za rok, tím vyšší je předpoklad k syndromu vyhoření měřeným CBI. Ve studii
PUMA ukazují výsledky vztahující se k prediktivní validitě škály CBI, souvislost mezi
vyhořením souvisejícím s prací, užíváním léků proti bolesti a dny nemoci. Tyto proměnné jsou
důležitým předpokladem k predikci a výskytu syndromu vyhoření u zdravotnického personálu
u všech souborů ve všech 4 zemích i v dalších výzkumech.
V proměnné „problémy se spánkem týdně“ nebyly nalezeny signifikantní statistické
rozdíly. Odpovědi oslovených respondentů ze všech zemí se shodují ve výsledcích v počtu
uvedených dnů, kdy mají dotázané soubory problémy se spánkem – je to přibližně kolem 2,5
dne v týdnu. Jedná se ovšem o prediktivní faktor u CBI nejen v našem výzkumu: jak se ukázalo
i ve výzkumu PUMA byla zjištěna souvislost mezi vyhořením souvisejícím s prací a v počtu
dní, kdy jsou uvedeny problémy se spánkem.
Ve škále nejvyšší dosažené vzdělání „střední škola“, měla jediný signifikantní rozdíl
tato forma ukončeného vzdělání u souboru z ČR (N=235, tj. 44,3 %). U této proměnné byla
zjištěna u celého souboru prediktivní souvislost se syndromem vyhoření a CBI, a to jako
protektivního faktoru tak, že pokud má zdravotní sestra nejvyšší dosažené vzdělání střední
školu, tak má menší pravděpodobnost syndromu vyhoření.
Ve škále délka studia byly také zjištěny statisticky významné rozdíly. Nejdelší průměrná
délka vzdělání byla zjištěna u souboru z USA (M=19,3; SD 1,5). Nejkratší průměrná délka
vzdělání byla z výpočtu zjištěna u souboru z České republiky (M= 15,17; SD 2,05). U této
proměnné byla zjištěna pro celý soubor prediktivní souvislost se syndromem vyhoření a CBI –
že čím delší je délka vzdělání, tím je větší pravděpodobnost syndromu vyhoření.
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Signifikantní rozdíl byl nalezen v proměnné pracovní zařazení „všeobecná sestra“.
Největší signifikantní rozdíl měl soubor z USA (N=153 tj. 81,1 %); a nejnižší soubor z
Kostariky (N=158 tj. 56,0 %). A bylo zjištěno, že pozice „všeobecná sestra“ má prediktivní
souvislost se syndromem vyhoření.
Ve škále „úvaha nad změnou profese“, nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl,
nejvíce respondentů ve všech zúčastněných zemích, nepřemýšlí nad změnu své profese. Tato
proměnná má vliv na predikci syndromu vyhoření v celém souboru, a to se ukázalo i ve
výzkumu PUMA, kde byla zjištěna souvislost se syndromem vyhoření souvisejícím s prací.
Li-Ping Chou et al. (2014), ve výsledcích vícenásobné regresní analýzy prediktivních
proměnných na syndrom vyhoření související s prací ukázal, že pohlaví a věk, ale nikoli sociální
status, měly významnou korelaci se syndromem vyhoření. V našem výzkumu byl prokázán
stejný závěr (Li-Ping Chou et al., 2014).

V hypotéze číslo 4 jsme se pokusili zjistit rozdíly mezi všemi státy a všech škálách CBI.
Na základě výsledků zjištěných naší studii má ve všech škálách CBI, tj. osobní, pracovní a
vyhoření související s pacientem, Česká republika statisticky signifikantně nejvyšší průměr, a
to je velmi alarmující.
Na základě použití CBI v našem výzkumu jsme při porovnávání výsledků zjistili, že
průměry v jednotlivých škálách a v celkovém skóre CBI v našem vzorku, jsou podstatně vyšší
než v zahraničním výzkumu PUMA. To může znamenat, že zdravotnický personál
v současnosti trpí syndromem vyhoření ve vyšší míře, než v roce 2005, kdy byl publikována
studie PUMA. Výzkumem bylo zjištěno, že polovina zdravotnického personálu ve všech
státech trpí vyšším syndromem vyhoření, a to v celkovém skóru všech státu dohromady.
Zjištění ukázala následující výsledky: u PB 47,7 %, u WRB 48,7% zastoupení syndromu
vyhoření a v CRB 40,36 %.
V míře „vyhoření“ a „nevyhoření“ bylo ve škále vyhoření spojeného s pracovní
prostředním v ČR hranice CBI-WRB v ČR považovaná za vyhoření 69,68 % (N=370). ČR byla
jedinou zemí, která měla více respondentů „vyhořelých“ než „nevyhořelých“, nejnižší průměr
měl soubor ze Španělska. Velmi alarmující bylo pro nás zjištění, že v České republice byl u
téměř 70 % z populace, která se zúčastnila výzkumu v této kategorii, zjištěn syndrom vyhoření
související s výkonem povolání. Tyto výsledky můžeme porovnat se studií od Li-Ping Chou et
128

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření v kontextu ošetřovatelství

al. (2014), kde procenta vyhořených sester (postižených syndromem vyhoření) u téměř stejného
počtu respondentů tj N=570 v této kategorii, reprezentovalo 66,0 % (Chou et al., 2014).
Hypotéza č. 5 Zjišťovala rozdíly v celkové škále vyhýbavosti a úzkostnosti pomoci
dotazníku ECR-RS
Ve škále vyhýbavost byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi soubory
z jednotlivých zemí podle celkového průměru. Nejvyšší průměr vyhýbavosti dle celkového
skóru, měl soubor z ČR a nejnižší má Španělsko. U úzkostnosti podle celkového průměru bylo
zjištěno, že existují statisticky významné rozdíly. Nejvyšší průměr vyhýbavosti dle celkového
skóru má Španělsko a nejnižší má USA. Tyto rozdíly v průměrech znamenají, různě zařazeny
do kategorií nejistého attachmentu. To lze vysvětlit rozdíly v kulturních a sociodemografických
proměnných, kde jsou způsoby výchovy dětí odlišné a mohou tak vytvářet odlišné spektrum
v kategorii attachmentu u dospělých.
Ve studii (Pines, 2004) bylo zjištěno, že lidé s „jistým“ druhem attachmentu jsou
schopni zvládat stres a změny jak v osobní, tak v profesionální sféře pozitivním a kreativním
způsobem, který je chrání před nadměrným stresem. Díky těmto schopnostem jsou méně
náchylní k syndromu vyhoření. Lidé s „nejistým“ typem citové vazby, jsou ve svých
představách a očekávání daleko od reality. Jakmile se realita zdá být daleko od jejich očekávání,
způsob hodnocení vzniklé situace je negativní. Tito lidé nejsou schopni čelit změnám
konstruktivním způsobem. Nejsou schopni na ně flexibilně reagovat. Mohou se do problému
odvracet. Tyto situace mohou u těchto lidí zvýšit sklon k syndromu vyhoření (Pines, 2004).
V ošetřovatelském sektoru, kde je při příchodu na nové pracoviště, zdravotník
vystaven množství stresu (např. naučit se pravidlům na pracovišti, rozpoznat typ pacientů a
jejich specifika), je vystaven i velkému každodennímu rozsahu zodpovědnosti.
Skutečnost, že v naší studii u všech souborů zastupuje nejistou formu citové vazby velký
počet respondentů, a to nejvíce z Kostariky 71,63 %; dále ze Španělska 69,11 %; pak z České
republiky 67,61 %; a USA 63,64 %. Z uvedených výsledků vyplývá, že mnohem více než
polovina zdravotníků z oslovené populace, obtížně zvládá stres konstruktivním způsobem,
kterým by se vyhnula syndromu vyhoření. Naopak studie naznačuje, že by mohli zvládat stres
nesprávně zvoleným způsobem, který zvyšuje riziko a incidenci syndromu vyhoření u této
konkrétní skupiny. Znamená to tedy, že zkoumaný soubor zdravotního personálu, může být
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náchylnější k syndromu vyhoření, protože většina respondentů může mít na základě zjištěných
výsledků potíže se zvládáním stresu.
Hypotéza č. 6. byla určena zejména ke zjištění rozdílů v míře empatie u čtyř složek:
přijímání perspektivy PT (Perspective-Taking), empatického zájmu EC (Empathic concern),
osobního distresu PD (Personal distress) a fantazie FS (Fantasy) (Davis, 1983).
Ve škále IRI-PT bylo zjištěno, že nejnižší průměr měl soubor z ČR M=10,92; a nejvyšší
soubor ze Španělska M=19,51, to znamená, že schopnost českého zdravotnického personálu
přijímat perspektivu z pohledu druhých (dívat se na dané skutečnosti pohledem druhých), je
mnohem nižší než u souborů z ostatních zemí zastoupených v naší studii.
Ve škále IRI-FS byl nejnižší průměr u souboru z Kostariky M=12,45 a nejvyšší u
souboru ze Španělska M=15,01. Z toho vyplývá, že kostarický zdravotní personál má menší
úroveň fantazie. Může to znamenat, že zdravotníci hůře verbálně vyjadřují své pocity a mají
nízkou reaktivitu vůči trpícím lidem. Tato schopnost je pro zdravotnický personál také velmi
důležitá a může mít negativní vliv na posuzování úrovně poskytování zdravotní péče z pohledu
pacientů.
Ve škále IRI-EC měl nejnižší průměr soubor z ČR M=9,15 a nejvyšší soubor ze Španělska
M=21,69. Jde o důležitou součást práce zdravotního personálu, neboť i tato schopnost ovlivňuje
pohled pacienta na práci zdravotníků
Ve škále IRI-PD měl nejnižší průměr soubor z USA M=6,91 a nejvyšší z ČR M=17,70.
Respondenti z českého souboru pociťují, oproti ostatním souborům, v krizových či
emocionálně vypjatých situacích výrazně větší obavy, neklid, nervozitu či pocity bezmoci a
mají mnohem větší sklon v nich nad sebou ztrácet kontrolu.
Ve studii od Zdeňka Mlčáka „K problematice empatie a jejího výzkumu“, kde byly
analyzovány rozdíly mezi českými studenty N=229 a studenty z USA N=582. Čeští studenti
měli v škále EC M=19,05; v PT M=17,16; v PD14,52 a V FS M=14,05. A studenti z USA měli
v škále EC M=21,67; v PT M=17,96; v PD13,28 a v FS M=18,75. Výsledky ukázaly, že u
souboru českých studentů byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl v úrovni EC, a ve FS, kde
u souboru z ČR byla zjištěna nižší empatie. V PT nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. V
úrovni PD skórují čeští studenti statisticky významně výše než studenti z amerického souboru.
Tato skutečnost může souviset především s odlišností kulturních a společenských tradic mezi
oběma zeměmi v této oblasti (Mlčák, 2009).
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V našem výzkumu, kde byly srovnány 4 země, to znamená, že jsme porovnávali i 4 různé
kultury, a kromě toho, že naše skupina nebyla složena ze studentů, ale sester, které profesi
praktikují, porovnání se studií od Mlčáka nebylo rovnoměrné, ale dalo nám různá východiska.
Výsledek, ve kterém Česká republika vykazuje nižší úroveň empatie v EC stupnicích, ale i v
PT s ohledem na ostatní země, a na rozdíl od studia v rozsahu FS, měla ČR M=14,12 a je druhá
nejvyšší po Španělsku. Průměr byl velmi podobný jako u skupiny studentů ČR. PD pro všechny
země byl v naší studii i pro studenty ve studii Mlčáka s menším průměrem než náš soubor
zdravotních sester z ČR.
Lze tedy souhlasit s návrhem, dle realizované studie Mlčáka, mohou tyto rozdíly
souviset s kulturními a společenskými odlišnostmi.
Hypotéza č. 7. se vztahovala na zjištění rozdílu mezi zeměmi, a míře emočních domén,
bolesti a kvalitě života měřených emočními teploměry.
Zjištěné výsledky přinášejí především otázku, do jaké míry mohou být emoční
teploměry považovány za kulturně nezávislé. Výsledky mohou být zkresleny zejména faktorem
společenské desirability, to znamená, že respondenti poskytují sociálně žádoucí odpovědi, což
nemusí znamenat, že sociální žádoucí odpovědi směřují vždy k pozitivní stránce
sebehodnocení. Tato metoda také detekuje pouze subjektivní aspekty vlastního obrazu
respondentů, aniž by umožnila jakýkoliv druh validace. Rovněž může být ovlivněna, kulturou
nebo temperamentem té které země.
Kostarika má výsledky ve škále emoční teploměry v míře nepohody, úzkosti, deprese a
bolesti v nejvyšších hodnotách. Oproti tomu je ale na druhém místě v hodnocení kvality života
hned za USA. Pokud si ale prohlédneme výsledek součtu všech teploměrů, kde se kvalita života
sčítá obráceně, vykazuje soubor z Kostariky, v porovnání s ostatními zeměmi, velmi velký
rozdíl a opět nejvyšší skór.
Je možné, že tyto výsledky mohou souviset se syndromem vyhoření, protože Česká
republika měla signifikantně nejnižší průměr v hodnocení celkové kvality života u emočních
teploměrů (M=63,37); dále je tento průměr na nízké úrovni ve Španělsku (M=69,06) a tyto dva
soubory měly zároveň nejvyšší procentuální zastoupení v počtu „vyhořelého“ zdravotního
personálu. Pokud má pracující člověk pocit nižší kvality života, tak bude patrně cítit frustraci
v aspektu celkového pocitu štěstí a životní spokojenosti. To platí i obráceně. Tato skutečnost
pak může znamenat předpoklad pro přítomnost syndromu vyhoření.
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Pracovní stres a syndrom vyhoření v nemocnicích: srovnání různých
zdravotnických profesí v regionální nemocnici na Tchaj-wanu
Li-Ping Chou, Chung-Yi Li a Susan C Hu v roce 2014 vypracovali studii, jejímž cílem
bylo prozkoumat prevalenci a související faktory vyhoření mezi pěti různými zdravotnickými
profesemi. Mezi nimi byli i zdravotní sestry. Primárními a sekundárními výstupními měřítky
jsou demografická data včetně pohlaví, věku, úrovně vzdělání a rodinného stavu. Pracovní
situace, jako je pozice, pracovní doba a směny, byly získány z elektronického dotazníku.
Pracovní zátěž a vyhoření byly měřeny dvěma validovanými dotazníky, čínskou verzí
dotazníku o obsahu práce a čínskou verzí C-CBI, která byla sestavena na základě CBI s dobrými
výsledky, validitou a spolehlivostí. C-CBI se skládal z 16 položek: osobní vyhoření představuje
pět položek, pracovní vyhoření pět položek a s klientem související vyhoření představuje šest
položek. Všechny položky používaly stupnici Likertova typu s pěti odpověďmi. Odpovědi byly
změněny na metodu 0–100. V tomto průzkumu měl dotazník Cronbachovo alfa koeficient pro
každý rozměr 0,93, 0,93 a 0,92. Vysoké skóre vyhoření ≧ 50 ukazuje v analýze vysokou míru
vyhoření (Chou et al., 2014).
Populace výzkumu byla N=1329, ze které byly zdravotní sestry N=570; ženy
reprezentovaly 82% celé populace a průměr věku byl M=38,3; kategorie ženatý/vdaná bylo 62
%, čtyřleté vysokoškolské vzdělání 83,1 %. Hierarchická regresní analýza ukázala, že největší
variabilita (32,6 %) syndromu vyhoření je vysvětlena pracovní zátěží, nadměrným pracovním
úvazkem a nízkou sociální podporou (Chou et al., 2014).
Naše studie obsahovala N=1123 sester, ženy byly v celkovém skóre zastoupeny 89,14
%, průměr věku byl M=43,7, kategorie ženatý/vdaná byl 50% populace se 4 až 5 -letým
vysokoškolským vzdělání byla 60 % z celkového počtu respondentů.
V sociodemografickém pohledu se tedy obě studie liší.
Li-Ping Chou et al., ve studii „Pracovní stres a syndrom vyhoření v nemocnicích“
(2014) zjistili, že starší zaměstnanci měli výrazně nižší skóre vyhoření než mladší zaměstnanci
ve třech dimenzích vyhoření. To souhlasí s námi zjištěným faktem, že věk má v našem
výzkumu protektivní predikující faktor: čím starší je populace, tím nižší je předpoklad získání
syndromu vyhoření. Ve výsledcích vícenásobné regresní analýzy prediktivních proměnných na
syndrom vyhoření související s prací, jsme zjistili, že pohlaví a věk, ale nikoli sociální status,
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měly významnou korelaci se syndromem vyhoření. V našem výzkumu byl tedy prokázán
stejný závěr.
U sester N=570 byl stanoven průměr M=50 (což je větší než náš průměr M=48,7) a
pokud skóre bylo stejné nebo vyšší než průměr, tak byl respondent považován za „vyhořelého“
(trpěl syndromem vyhoření). Tento postup výpočtu je stejný, jaký byl zvolen v našem výzkumu.
Výsledek ukázal, že v PB byl syndrom vyhoření 73,2 %, u WRB 66,0 % a v CRB 43,3 %. Tento
výsledek je ovšem mnohem vyšší ve výsledcích našeho výzkumu, kde bylo zjištěno PB 47,7
%, WRB 48,7 % vyhoření a 40, 36 % v CRB 40,36 %, z toho vyplývá, že soubory z Kostariky,
USA, Španělska a ČR jsou s ohledem na vyhoření dle naší studie a stupnice CBI, v mnohem
lepším stavu než Taiwanská populace, která se zúčastnila výzkumu u Li-Ping Chou et al., v roce
2014.
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4 ZÁVĚR
Přínosem naší bakalářské práce je, že jsme první, kteří srovnávali soubory se 4 zemí v
syndromu vyhoření a použitím dotazníku CBI, navíc jsme určili prediktivní sociodemografické
faktory syndromu u zdravotních sester jmenovaných zemí, a také jsme prokázali vynikající
psychometrické vlastnosti CBI. V tomto výzkumu jsme zjistili, že existují rozdíly mezi
syndromem vyhoření u zdravotních sester, a demografickými faktory v jednotlivých zemích –
ČR, USA, Kostarice a Španělsku.
Také jsme zkoumali rozdíly v attachmentu a empatii u všech 4 zastoupených souborů a
poprvé jsme zkusili využít nástroj „emoční teploměr“ k měření výše syndromu vyhoření. Tyto
teploměry se ve výzkumech zatím nepoužívaly, a mohly by přinést nové směr v diagnostice
syndromu vyhoření u zdravotnického personálu i určení jeho výše. Výsledky z naší práce by
mohly mít velký přínos pro celý zdravotnický personál.
Tento typ výzkumu nám pomáhá poznat rozdíly i kulturní podobnosti, které mohou
poskytnout důležité informace pro budoucí pochopení vzniku a léčbu syndromu vyhoření.
Slabými místy našeho studie jsou nerovnoměrně rozložené skupiny a vzhledem k velkému
množství informací a parametrů, by byl zapotřebí doplňující výzkum, protože nebylo možné do
této studie zahrnout všechny proměnné.
S ohledem na realizovanou studii a její zjištění, se také lze domnívat, že je nezbytné, aby
Česká republika pokračovala v diagnostice syndromu vyhoření. Aby byl ošetřující personál
informován a vychováván k tomu, aby dokázal rozlišit počínající syndrom, našel dostatek
porozumění v přístupu k jeho diagnostice, a odhalil účinné zbraně pro boj proti tomuto
fenoménu vyskytujícímu se nejen v resortu zdravotnictví.
Ošetřovatelství jako profese je pro společnost nepostradatelná. Identifikace úrovní
vyhoření zdravotních sester a rozvoj strategií pro jejich prevenci, léčbu a následnou redukci,
představují výzvu a zároveň zásadní úkol ke snížení výskytu syndromu, a zaručení kvalitní péče
o pacienty. Jistě by bylo přínosné, vytvořit vhodný systém prevence a pomocných programů
k porovnání výsledků studií z jednotlivých zemí, aby se mohl vytvořit systematický návod
způsobu prevence, diagnostiky a léčby. Na jeho základě by následně došlo ke snížení výskytu
syndromu vyhoření zejména u zdravotnického personálu.
Výsledky zjištění v naší práci platí pouze pro náš soubor a nelze je generalizovat na
celou populaci zdravotních sester všech 4 zemí, jejich soubory se výzkumu zúčastnily.
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