
ABSTRAKT 

Úvod do problematiky: Syndrom vyhoření se velkou měrou vyskytuje u zdravotníků a má 

negativní dopad jak na pracovní výkon, tak i na celkovou kvalitu života jedince. Cílem této 

práce bylo analyzovat výskyt syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků mužského 

pohlaví v neodkladné péči pomocí internetového šetření a zjistit vliv syndromu vyhoření 

na sexualitu těchto osob.   

Metodika: Výzkum byl koncipován jako kvantitativní. Do výzkumu byli zařazeni nelékařští 

pracovníci působící na odděleních neodkladné péče. Výzkum probíhal prostřednictvím 

internetového šetření, a to od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019, v rámci facebookové skupiny 

Ošetřovna od ošetřovatelství.info. Výzkumný soubor tvořilo celkem 124 zdravotnických 

pracovníků mužského pohlaví v neodkladné péči. Míra syndromu vyhoření byla zjišťována 

pomocí české verze Shiromovy-Melamedovy škály (dotazník SMBM), sexuální život 

respondentů byl zkoumán s využitím dotazníku Sexuální funkce muže, v rozšířené 

kroměřížské verzi (SFM/K).  

Výsledky: Tři hypotézy byly potvrzeny úplně, další dvě částečně. Bylo prokázáno, že 

syndrom vyhoření má vliv na potřebu pohlavního vybití, četnost pokusů o pohlavní styk a 

frekvenci uspokojivých pohlavních styků, pocit úspěšnosti v pohlavním životě a též na kvalitu 

ztopoření pohlavního údu. Syndrom vyhoření na škále 1 – 7 se u zkoumaných zdravotnických 

pracovníků projevuje především v rovině fyzické a to hodnotami 3,66 dále v rovině kognitivní 

3,15, jako poslední v rovině emoční 3,13. 

Diskuse a závěr: Zvýšená zátěž, která je spojena s působením zdravotnických pracovníků na 

odděleních neodkladné péče, zesiluje riziko vzniku a rozvoje syndromu vyhoření a má 

negativní dopad na kvalitu života zdravotnických pracovníků, včetně kvality sexuálního 

života. Výskyt sexuální dysfunkce představuje pro jedince další zátěž, která se společně 

s narušením dílčích oblastí psychického a fyzického zdraví v důsledku syndromu vyhoření 

může negativně promítat do pracovního výkonu zdravotnických pracovníků na odděleních 

neodkladné péče. Je zapotřebí věnovat patřičnou pozornost prevenci syndromu vyhoření na 

pracovištích neodkladné péče a též edukovat pracovníky v problematice syndromu vyhoření, 

aby bylo možné jeho výskyt zavčas rozpoznat a zvolit optimální způsob jeho zvládání.  
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