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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.  

Klíčová slova:  Nelékařský pracovník, neodkladná péče, sexualita, syndrom vyhoření 



ABSTRACT  

Introduction of the problematic: A burnout syndrome is largely presents among 

paramedics and has a negative impact on both work performance and life quality. The aim 

of this thesis was to analyse the incidence of burnout syndrome among 

male paramedics working in emergency care and to find out the effect the syndrome on 

their sexuality. The research was conducted by an internet survey.  

Methodology: Research was conceived as quantitative. Research was conducted 

paramedics working in emergency care by an internet survey that was in progress from 

1.2.2019 to 30.4.2019 within facebook group ,,Ošetřovna od ošetřovatelství.info. The 

research group was consisted of 124 male paramedics working in emergency care. The 

measure of burnout syndrome was investigated using the Czech version of Shiron-

Melamed burnout measure scale (SMBM questionnaire), the sexual life of respondents was 

examined using the questionnaire Sexual functions of man) in the extended Kroměříž's 

version (SFM/K). 

Results: Three of the five hypotheses were confirmed completely, two hypotheses were 

confirmed partially. The burnout syndrome has been shown to affect the need for sexual 

activity, the frequency of tries of sexual intercourse and the frequency of satisfying sexual 

intercourse, the sense of success in sexual life and also the quality of penile erection. The 

burnout syndrome affects primarily the physical side of examined non-medical health 

professionals. The figure of this affection is 3,66 on the range  from 1 to 7. The cognitive 

side's affection is 3,15 and emotional side's affection is 3,13 

Discussion and conclusion: An increase burden associated with the work of non-medical 

health professionals  working in emergency care makes the risk of expansion of burnout 

syndrome higher and has a negative impact on their life, including the quality of sexual 

life.  The existence of sexual dysfunction is an additional burden for the individual, which, 

together with the disruption of partial areas of mental and physical health due to the 

burnout syndrome, can negatively affect work performance of paramedics working in 

emergency care. It is necessary to pay proper attention to the prevention of burnout 

syndrome in emergency care workplaces and to educate workers in the problematic of 

burnout syndrome so it would be possible to recognize and to find the optimal way to cope 

with burnout syndrome.  

Keywords: paramedics, emergency care, sexuality, burnout syndrome 
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1. Úvod 

Téma diplomové práce jsem si zvolila z důvodu zájmu o danou problematiku syndromu 

vyhoření ve spojení se sexuálními dysfunkcemi. Jedná se o téma, které je velmi aktuální. 

Je obecně známé, že povolání sestry či zdravotnického záchranáře jsou profesemi 

vyznačujícími se značnou pracovní zátěží. Stres, kterému tito pracovníci čelí 

v souvislosti s výkonem své profese, v níž zdravotník nese značnou odpovědnost za 

zdraví svých pacientů, je násoben dalšími faktory, jakými jsou např. nadměrný 

nedostatek personálu na pracovišti, práce přesčas či směnný provoz  

V diplomové práci jsem věnovala pozornost vlivu syndromu vyhoření na sexualitu 

u nelékařských pracovníků mužského pohlaví v neodkladné péči. Lze se domnívat, že 

prožívaná zátěž, která může ovlivnit vznik syndromu vyhoření, značně snižuje kvalitu 

života jedince a může ovlivnit kvalitu sexuálního života. Zejména pro muže bývá 

důležitá saturace potřeb právě v sexuální oblasti.  

Druhou kapitolu diplomové práce představují teoretická východiska, v nichž je 

pojednáno zejména o syndromu vyhoření, mužské sexualitě, vlivu syndromu vyhoření na 

kvalitu sexuálního života a pracovní výkon. Popsány jsou příčiny syndromu vyhoření, 

jeho průběh, možnosti prevence. V kapitole je přiblížena problematika sexuálních poruch 

u mužů, dále jsou uvedena specifika syndromu vyhoření u nelékařských zdravotnických 

pracovníků. 

V praktické části je popsán výzkum, jehož cílem bylo analyzovat vliv syndromu 

vyhoření na sexualitu mužských nelékařských pracovníků v neodkladné péči se zřetelem 

k výskytu poruch sexuální funkce. Výzkum byl koncipován jako kvantitativní, výzkumný 

soubor tvořilo 124 nelékařských zdravotnických pracovníků působících na odděleních 

intenzivní péče. Těmto osobám byly administrovány dva dotazníky, konkrétně dotazník 

SMBM zaměřený na syndrom vyhoření a SFM/K zkoumající sexualitu muže. Stanoveno 

bylo pět hypotéz vyjadřujících možnou kauzalitu mezi syndromem vyhoření a sexuálními 

dysfunkcemi u zkoumaných osob. V diskusi jsou výsledky práce porovnány s další 

skupinou zkoumaných mužů pracujících také v neodkladné péči se zaměřením na 

fakultní zařízení. Hlavní zjištění jsou shrnuta v závěru, kde jsou navrhnuta doporučení 

pro praxi.  
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2. Současný stav poznání 

Druhá kapitola je zaměřena na popis syndromu vyhoření. V kapitolách je popsána 

charakteristika syndromu vyhoření, definice, diagnostika, dále je v kapitolách vysvětlen 

vliv syndromu vyhoření na sexualitu u mužů, konkrétněji přímo u mužů pracujících jako 

zdravotnický pracovník v neodkladné péči. 

Rešeršní strategie byla zpracována Národní lékařskou knihovnou, která sloužila 

k porovnání s dalšími nalezenými zdroji. 

K systematickému vyhledávání relevantních zdrojů výzkumných studií byly využity 

odborné elektronické databáze, konkrétně se jednalo o databáze EBSCO, ProQuest           

a Google Scholar. Vyhledávány byly studie zkoumající vliv syndromu vyhoření              

na sexualitu nelékařských pracovníků.  

Zvolenou strategií vyhledávání bylo nalezeno po užití kombinace nejrelevantnějších 

vyhledávacích slov: nelékařský pracovník, neodkladná péče, sexualita, syndrom 

vyhoření. Celkem bylo nalezeno 63 zdrojů: EBSCO (21), ProQuest (20), Google Scholar 

(22). Odstraněny byly duplicitní články, články nesplňující stanovená kritéria. Pro lepší 

vyhledávání byla klíčová slova uvedena v českém i anglickém jazyce. Jazykové omezení 

na vyhledávání bylo na český, slovenský a anglický jazyk. Časové omezení potom         

od roku 2008 do roku 2019.  

2. 1 Charakteristika syndromu vyhoření 

V druhé kapitole práce je věnována pozornost problematice syndromu vyhoření. Tento 

jev je vymezen v jeho základních znacích, jsou uvedeny příčiny syndromu vyhoření, 

dopad na rovinu fyzického a psychického zdraví a do oblasti sociálního života. Zmíněny 

jsou možnosti měření syndromu vyhoření, popsán je jeho průběh, jevy, které se projevům 

syndromu vyhoření podobají a v závěru kapitoly je pojednáno o zvládání syndromu 

vyhoření, včetně preventivních aktivit.    

2. 1. 1 Definice syndromu vyhoření 

Slavík a kol. (2012, s. 59) definují syndrom vyhoření, jako „stav tělesného, 

emocionálního a psychického vyčerpání, jehož příčinou jsou nadměrné psychické 
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a emocionální nároky.“ K nárokům řadí autoři velká očekávání a chronické situační 

stresy. V minulosti se předpokládalo, že se syndrom vyhoření objevuje výlučně 

u pracovníků působících v pomáhajících profesích. V současné době je podle téhož 

zdroje tento názor překonán a soudí se, že je primární příčinou náročná pracovní činnost, 

nároky na vysoký a nijak výrazně nekolísající pracovní výkon, kdy pracovník nemá příliš 

možností, jak polevit ve svém pracovním nasazení. V případě chyby následují sankce. 

Pracovník se cítí bezmocný, což je začátek vzniku a rozvoje syndromu vyhoření.  

Velmi jednoduchou, avšak výstižnou definici syndromu vyhoření podávají Pešek 

a Praško (2016, s. 17), podle kterých se jedná „především o psychický stav 

charakterizovaný vyčerpáním a snížením pracovní výkonnosti v důsledku 

dlouhodobého a intenzivního stresu.“ Ze stejných pramenů vyplývá, že se tímto jevem 

zabývají lékaři a psychologové od 70. let minulého století. Někdy bývá uváděn i termín 

syndrom vyhaslosti nebo vypálení, anglickým názvem jako burnout syndrome. Tento 

pojem užil poprvé H. J. Freudenberger.  

Vzhledem k tomu, že se syndrom vyhoření pojí se stresem, často je za něj zaměňován. 

Stres značí nepříjemné situace, pocit tlaku, napětí a je prožíván, jestliže nároky situace 

převyšují zdroje jedince. Zároveň je důležité, jak situaci vnímá jedinec sám. Stres 

spouštějí vnitřní, ale i vnější faktory, které jsou označovány jako stresory. Reakce na 

stres může být kognitivní, afektivní, behaviorální nebo fyziologická, přičemž každý 

jedinec reaguje odlišně (Ayers, De Vissera Hartlová 2015, s. 50-51). 

Stres a syndrom vyhoření jsou jevy odlišné. Syndrom vyhoření se může projevit pouze    

u člověka, který je intenzivně zaujatý svojí prací, má tedy i vysoké cíle, očekávání, 

motivaci k pracovnímu výkonu (Křivohlavý 1998, s. 52). 

2. 1. 2 Hlavní znaky syndromu vyhoření 

Podle Ladstättera a Garrosa (2008, s. 22-24) lze rozlišit tři hlavní oblasti, které jsou 

příčinou syndromu vyhoření - osobní dispozice, postoje k práci a podmínky 

v zaměstnání.  

 osobní charakteristiky: autoři upozorňují na skutečnost, že prokázání kauzality 

mezi výskytem syndromu vyhoření a osobnostními rysy jedince je problematické, 

protože vždy jsou přítomny i faktory existující v pracovním prostředí. Zkoumána 

je však např. odolnost jedince (odolná osobnost – Hardy personality), kdy jako 
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prevence vůči rozvoji syndromu vyhoření působí přítomnost rysů, jakými jsou 

účast na denních aktivitách, víra, že má jedinec situace pod kontrolou, může je 

ovlivňovat, otevřenost ke změně. Pokud je jedinec odolný vůči zátěži, existuje 

u něj menší riziko, že bude ohrožen syndromem vyhoření. Opakem je 

neuroticismus (přítomny jsou osobnostní rysy jako úzkost, hostilita, depresivita, 

citlivost). Lidé, u nichž je přítomen neuroticismus, jsou emočně nestálí, což je 

ohrožující s ohledem na syndrom vyhoření. Obdobným konceptem, jaký je 

odolnost, je teorie Rottera, podle níž lze populaci rozdělit do dvou skupin. První 

skupinou jsou internalisté, kteří věří, že mohou svůj život vést požadovaným 

směrem, že jej mají pod kontrolou, mohou měnit vnější podmínky apod. 

Externalisté přisuzují neúspěch nepříznivým okolnostem, úspěch je spojován 

často s náhodou. Také je důležité, jaké copingové strategie jedinec volí: pokud je 

pasivní, jedná v obraně a zvyšuje se u něj riziko syndromu vyhoření  

 postoje k zaměstnání: riziko syndromu vyhoření se snižuje, pokud jedinec 

pociťuje ve své práci spokojenost a naplněnost, ale zvyšuje se, jestliže se  

pracovník cítí organizaci zavázán 

 pracovní podmínky: jak autoři uvádějí, většina zaměstnání se vyznačuje 

zvýšenou zátěží a časovým tlakem, což vede k emočnímu vyčerpání. K dalším 

rizikovým faktorům patří nejasně vymezená pracovní role či konflikt pracovních 

rolí. Stres z vnějšího prostředí se objevuje v situaci, kdy nároky kladené na 

jedince přesahují jeho schopnosti, dovednosti a zdroje ke zvládnutí zátěže. 

Jedinec následně nemůže dostát očekáváním ze strany druhých (nadřízený apod.), 

což v něm vyvolává negativní prožitky, pochybnosti o sobě samém apod. Ve 

velkém riziku jsou podle autorů osoby, které mají dvě a více zaměstnání. Jedná-li 

se o ženy, v praxi se jedná o tři zaměstnání, tedy o velmi velkou zátěž, spojenou 

s ambivalencí rolí. Pokud člověk není schopen zcela naplňovat významné životní 

role, které má, a to i s ohledem na svá očekávání, výsledkem může být 

depersonalizace, která přináší snížení prožívaného napětí, zejména v rovině 

emoční. Všechny tyto aspekty mnohem více souvisí se syndromem vyhoření než 

např. intenzivní kontakt s pacienty, časový tlak, problémoví pacienti, častější 

kontakt se smrtí nebo nemocí apod. Autoři dále uvádějí, že i když se jedinci 

dostává dostatečné sociální opory, nedochází ke kompenzaci toho, co jedinec 

ztrácí vlivem nutnosti zvládat náročnou pracovní roli. Nicméně existuje výjimka, 

kterou je podpora přímo na pracovišti: pokud se tedy např. sestře dostává během 
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adaptačního procesu intenzivní a dobře navázané spolupráce s mentorkou, 

dochází k redukci stresu prožívaného na pracovišti, kdy významnou roli kromě 

samotné podpory a pomoci má i podávání vhodné zpětné vazby (Ladstättera a 

Garrosa 2008, s. 22-24). 

Výše uvedené koncepty, jakými jsou odolnost či dělení lidí na internalisty a externalisty 

(jedná se o tzv. LOC – locusofcontrol, tedy místo kontroly, které je vnitřní nebo vnější), 

nejsou jedinými teoriemi, které se vztahují k problematice zvládání stresu, tedy i 

osobnostním faktorům, které mají vliv na vznik a rozvoj syndromu vyhoření. Autoři 

zmiňují zejména koncept SOC, tj. sence of coherence neboli smysl pro integritu a 

vědomí vlastní účinnosti (self-efficacy). Autorem SOC je Antonovsky, který 

zdůrazňoval, že je v životě člověka důležité vnímat smysl, jenž následně určuje 

směřování osobnosti k požadovanému cíli během jeho životní dráhy. Jedinec následně 

vnímá různé situace, včetně problémů a zátěže, v širším měřítku, nesoustředí se pouze na 

aktuální situaci. Poznává řád, na který se lze spolehnout, čímž lze také do značné míry 

předvídat budoucnost. Kromě smysluplnosti a srozumitelnosti patří do teorie SOC také 

zvládnutelnost, kdy je jedinec dobře obeznámen s tím, jakými zdroji (schopnostmi, 

dovednostmi, znalostmi apod.) disponuje, tedy uvědomuje si následně i možnosti řešení 

stresových situací (Sigmund, Kvintová, Šafář, 2014, s. 7). 

Co se týče výskytu syndromu vyhoření, existují povolání, která jsou tímto jevem 

ohrožena více. Na vrcholu pomyslného žebříčku rizikových povolání se ocitají 

pracovníci ve zdravotnictví. Povolání sestry je dle autorky se stresem přímo spojeno, 

stres je přítomen na pracovišti. Vzhledem k náplni práce sestry musí být zdravotníci 

obecně schopni naučit se tolerovat určitou míru stresu, jinak by v tomto oboru nemohli 

dlouhodobě působit. Podle autorky sestra svým každodenním vstupem na pracoviště 

svádí boj o přežití. Je tedy zapotřebí, aby se co nejdříve naučila tento stres akceptovat, 

vhodně zvládat, rozvinout si strategie vedoucí k jeho eliminaci nebo snížení negativního 

dopadu, velmi důležité je také nalézt uspokojení v zaměstnání (Waddill-Goad, 2016, s. 

3).  

Ladstätter a Garrosa (2008, s. 21) uvádějí, že Schaufeli a Enzmann provedli v roce 1998 

srovnávací studii zaměřenou na detekci povolání, která jsou nejvíce ohrožena 

syndromem vyhoření. Autoři analyzovali celkem 73 studií z let 1979-1998, v nichž byl 

použit dotazník MBI. Studie přinesla poznatky o tom, v jakých oblastech syndromu 
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vyhoření jsou nejvíce ohroženi pracovníci konkrétních profesí. Emočního vyčerpání 

nejčastěji dosahují učitelé, na 

opak osoby pracující ve zdravotnictví dosahovaly v této škále nejméně závažný výsledek. 

Nejvyšší míra depersonalizace byla zjištěna u sociálních pracovníků a učitelů. Snížené 

osobní uspokojení bylo detekováno u sociálních pracovníků a osob působících u policie, 

oproti tomu zdravotníci a psychologové dosahovali v této škále nejméně závažných 

výsledků.  

Práce ve zdravotnictví se vyznačuje větší mírou stresu, než je tomu v případě jiných 

povolání. Nadměrná zátěž vede k chybným výkonům, pracovním úrazům, 

psychosomatickým onemocněním. Často bývá také důvodem, proč lékaři a sestry 

opouštějí zdravotnictví nebo alespoň pracovní místo, které se vysokou pracovní zátěží 

vyznačuje (Bartošíková, 2006, s. 10). 

Ladstätter a Garrosa (2008, s. 10-12) popisují roviny, v nichž se syndrom vyhoření 

projevuje specifickými symptomy - emoční rovina, kognitivní rovina, fyzické 

symptomy, behaviorální rovina, rovina motivace.  

 emoční rovina: u postižených se objevuje plačtivá nebo depresivní nálada, 

emoce se mohou často měnit. Emoční zdroje jedince jsou vyčerpány, v důsledku 

čehož je také snížena kontrola emocí, která může podle autorů vést ke strachu 

a nervozitě, aniž by byla patrná zjevná příčina; 

 kognitivní rovina: jedinec prožívá sám sebe jako nehodnotného, přítomna bývá 

beznaděj a pocit ztráty moci, schopnosti rozhodovat. Změněna je schopnost 

koncentrace, kdy dotyčný není schopen soustředit se po delší čas na určitý úkol, 

zapomíná, dělá menší nebo i větší chyby. Prožitky selhání v kombinaci se 

sníženou sebedůvěrou mají negativní dopad na rovinu pracovní, v níž si jedinec 

také přestává věřit; 

 fyzické symptomy: postižení si stěžují na bolest hlavy, pociťují závratě, objevují 

se nevolnosti. To bývá často doprovázeno ztrátou váhy, poruchami spánku, 

objevují se sexuální problémy. Nejběžnějším symptomem v této rovině je podle 

autorů chronická únava. Lidé trpící syndromem vyhoření se cítí být neustále 

velmi unavení a vyčerpaní. Kromě toho se objevují také psychosomatické obtíže: 

vředy, srdeční příhody a též klinické stavy, jakými jsou vysoký krevní tlak; 



15 
 

 behaviorální rovina: autoři uvádějí, že lidé trpící syndromem vyhoření mají 

tendenci neustále něco dělat, nevydrží sedět na místě, nicméně nemají příliš jasno 

v tom, co chtějí dělat, kam chtějí jít, je přítomný výrazný neklid. Jedinec není 

schopen plně se zaměřit na určitou činnost, jeho chování je dezorganizované, 

chybí mu zaměřenost. Pozorována je však i opačná tendence, tedy prokrastinace, 

pochybnosti, nerozhodnost. Postižení mají tendenci ve větší míře konzumovat 

legální i nelegální stimulancia, jakými jsou káva, tabák, alkohol, drogy. Snížená 

kontrola impulzů vede k přejídání, nebo naopak nechuti k jídlu. Chování těchto 

osob je podle autorů často velmi rizikové, s čímž se následně pojí i vyšší míra 

úrazů; 

 rovina motivace: v pracovní rovině mizí vnitřní intrinsická motivace, chybí 

dřívější nadšení a zájem o práci, větší pracovní angažovanost (Ladstätter a 

Garrosa 2008, s. 10-12).  

V diferenciální diagnostice je třeba věnovat zvýšenou pozornost přesnému určení 

příznaků. Syndrom vyhoření se nezřídka zaměňuje nejen se stresem, ale i s dalšími stavy 

či chorobami, které mají podobný průběh. Kromě stresu může být syndrom vyhoření 

mylně považován za depresi. Podle Ladsttätera a Garrossa (2008, s. 14) se syndrom 

vyhoření liší oproti depresi již svojí podstatou nebo hlavní charakteristikou: syndrom 

vyhoření má blízko k hněvu, agresi, která je v tomto případě potlačována, zatímco 

deprese se ve větší míře pojí s pocity viny. Navíc u syndromu vyhoření je 

charakteristické propojení s prací, kdy se práce stává příčinou syndromu vyhoření, ovšem 

zaměstnání zůstává po dlouhou dobu jedinou oblastí, v níž je postižení stále aktivní a 

značně angažovaný. U deprese však nenacházíme podle autorů specifickou oblast, v níž 

by se ve větší míře deprese objevovala: deprese překrývá všechny roviny života člověka, 

žádná nedominuje, ke stažení dochází v rovině pracovní i osobní. Jak autoři dále uvádějí, 

ve studii, které se zúčastnily zdravotní sestry, bylo zjištěno, že syndrom vyhoření může 

vést k depresi, neplatí však, že by deprese byla příčinou syndromu vyhoření.  

Bährer-Kohler (2013, s. 59) konstatuje, že společné jsou oběma fenoménům pocity 

smutku, únava, neschopnost soustředit se, nízká kapacita energie.  

K záměně dochází i v případě chronického únavového syndromu, který je znám od 30. 

let minulého století a větší pozornost mu začala být věnována až v 80. letech. Jedná se o 

přetrvávající únavu, u níž není zjištěna jasná příčina a s níž se pojí mnoho somatických 
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symptomů, jakými jsou mírná horečka a nachlazení, bolesti v krku, celková svalová 

slabost, bolesti hlavy, poruchy spánku. I když se také u chronického únavového 

syndromu vyskytují psychické projevy, somatické dominují, což je také hlavní odlišující 

kritérium oproti syndromu vyhoření, pro nějž je naopak charakteristická změna 

v psychosociální oblasti (Ladstätter, Garrosa, 2008, s. 14-15) 

2. 1. 3 Měřící škály syndromu vyhoření 

Syndrom vyhoření lze úspěšně měřit. Nejužívanějším nástrojem je Maslach Burnout 

Inventory (MBI), jehož tvůrci jsou Maslach a Jackson. Dotazník byl vytvořen v roce 

1981, druhá verze byla publikována o pět let později a poslední revize byla provedena 

v roce 1996. Syndrom vyhoření je autory pojímán jako třídimenzionální jev, je 

charakterizován emočním vyčerpáním, depersonalizací a sníženým osobním 

uspokojením. V závislosti na tento koncept tvoří dotazník MBI tři škály mapující právě 

tyto oblasti: duševní vyčerpání, nefunkční postoje a chování a sníženou efektivitu. 

Dotazník tvoří 22 položek, které jsou posuzovány na šestistupňové škále. Vyplnění trvá 

přibližně 7 minut. Novější modifikace jsou specializované na různé obory, v nichž se lze 

často se syndromem vyhoření setkat: MBI-HSS (MBI-Human Services Survey) je spojen 

se sociální oblastí, MBI-ES (MBI-Educators Survey) cílí na pracovníky zabývající se 

vzděláváním, MBI-GS (MBI-General Survey) je užíván velkou měrou v pracovní oblasti 

(Ladstätter, Garrosa, 2008, s. 18-19).  

První psychodiagnostické metody zaměřené na zachycení syndromu vyhoření začaly 

vznikat v 70. a 80. letech minulého století. V té době vznikl jeden z hojně užívaných 

měřících nástrojů syndromu vyhoření - Burnout Measure (BM), jehož autorem je 

Pinesová se svými kolegy. Dotazník tvoří 21 položek. Každý údaj charakterizuje 

sedmibodová škála s rozpětím od „nikdy“ až po vyjádření „vždy“. Dotazník se zaměřuje 

na tři oblasti, konkrétně na pocit tělesného vyčerpání, emocionální vyčerpání a duševní 

vyčerpání (Kebza, Šolcová, 2013, s. 30).  

Dalším dotazníkem je SMBM (Shirom-Melamed Burnout Measure), který vychází 

z dvoufaktorového modelu syndromu vyhoření. Je sledována fyzická únava, kognitivní 

a emoční otupělost, s členěním do tří subškál. Dotazník tvoří 14 položek, které jsou 

posuzovány s využitím sedmibodové stupnice. V dotazníku je zřetelně odlišen stres od 

syndromu vyhoření (Švamberk, Šauerová, 2018, s. 64).  
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Speciálním dotazníkem měřícím syndrom vyhoření, určeným pro sestry, je NBS 

(Nursing Burnout Scale). Jeho tvůrci jsou Moreno-Jiménez, Garrosa a Gonzáles-

Gutiérrez. Dotazník je inspirován MBI, nicméně oblast osobního uspokojení je pojímána 

odlišně, a to jako nedostatek osobního uspokojení. Kromě toho je zde navíc subtest 

Hardy Person mapující závazek, výzvu a kontrolu s přidáním 37 položek měřících 

stresory v zaměstnání. Otázky zkoumají konfliktní interakce (9 položek, sestra hodnotí 

konfliktní situace s pacienty, doktory a příbuznými), přepracování (14 položek, nároky 

kladené na sestru v zaměstnání), zkušenost s bolestí a smrtí (8 položek) a ambivalence 

v roli (6 položek, seznámení sestry se svojí rolí, informace o pracovišti, chodu organizace 

apod.) (Landstätter, Garrosa, 2008, s. 21). 

2. 1. 4 Průběh syndromu vyhoření 

Počáteční stav stresu může být u sestry, resp. zejména u nelékařských pracovníků 

působících na odděleních neodkladné péče, často nerozpoznán, neboť mu dotyčný není 

schopen věnovat patřičnou pozornost. To souvisí s charakterem práce na těchto 

pracovištích: nelékařský pracovník se běžně každý den stará o pacienty v ohrožení 

života, kdy se navíc stav těchto pacientů může velmi rychle zhoršit, což se také často 

děje. V takovou chvíli zažívá sestra značný stres, nezřídka se v kritické situaci ocitá více 

pacientů a je nutné se rychle rozhodovat. Nelékařský pracovník tedy zažívá permanentně 

stres, nicméně většinou pouze v rovině fyzické, kdy tento stres probíhá v organismu, 

avšak jedinec nemá možnost na něj adekvátně reagovat ve svém jednání, prožívání, tedy 

uvolnit ho, dostat organismus do požadované rovnováhy. Stres tedy působí postupně 

značnou nerovnováhu v těle jedince, kdy se na této nerovnováze podílejí i další, 

doprovodné jevy, jako prožitky úzkosti, únava, poruchy spánku, poruchy v rovině 

sexuality. Tím, že jedinec nevěnuje této oblasti potřebnou pozornost, zátěž narůstá a 

syndrom vyhoření se rozvíjí, případně přechází do další fáze, která je obtížněji 

zvládnutelná (Waddill-Goad 2016, s. 3). 

Edelwich a Brodsky popsali pět fází syndromu vyhoření: nadšení, stagnace, 

frustrace, apatie a vyhoření. V první fázi je jedinec nadšený, práce ho naplňuje a je pro 

něj na prvním místě. Během druhé fáze zjišťuje, že práce má svá omezení a že všechny 

ideály nelze naplnit. Třetí fáze představuje otázky efektivity a smysluplnosti práce 

s prvními konflikty. Potom přichází apatie, kdy už jedinec nepociťuje potěšení z činnosti 

a práce samotná pro něj představuje pouze zdroj obživy. Poslední fází je vyhoření, které 
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můžeme charakterizovat jako emocionální vyčerpání, pocit ztráty smysluplnosti a 

depersonalizaci (Edelwich, Brodsky In Kӧrner, 2002, Ptáček, 2011, s. 28) 

Postižený většinou spatřuje problém v časové tísni, neuvědomuje si, že musí změnit své 

vlastní jednání. Od problémů uniká, časté je užívání návykových látek. Závěrečné fáze se 

vyznačují depersonalizací, kdy si jedinec neváží sám sebe ani druhých, objevuje se 

prázdnota, dotyčný jedná jako stroj, život ztrácí smysl (Honzák 2013, s. 29-32).  

2. 1. 5 Prevence a zvládání syndromu vyhoření 

Podle Ladstättera a Garossa (2008, s. 34-36) je nutné při prevenci i zvládání syndromu 

vyhoření přistoupit k existující situaci komplexně, tedy zahrnout do změny faktory 

existující jak na straně osobnosti jedince, tak i ve vnějším prostředí. Základem je 

introspekce, sebe-monitoring, revize toho, jak jedinec přistupuje k sobě samému i práci, 

pracovním povinnostem. Autoři doporučují vést si deník, do kterého by si měl člověk 

zaznamenávat objevující se stres, symptomy, dobu, kdy se objevují včetně okolností, 

za nichž vznikají, pocity a prožitky, které dotyčný v danou chvíli má, myšlenky, které je 

schopen identifikovat jako reakci na prožívanou zátěž a v neposlední řadě by mělo 

docházet k zaznamenávání řešení, reakci na stres. Deník by měl být veden měsíc. 

Důležité je také vzdělat se v této problematice, přičemž je vhodné kombinovat různé 

zdroje informací (internet, televize, odborné knihy, časopisy apod.). Následovat by měla 

změna životního stylu. Autoři uvádějí, že je příhodné řídit se známým heslem Ve 

zdravém těle zdravý duch, jehož autorem byl již před více než 2 700 lety Homér. Fyzická 

pohoda a dobrá tělesná zdatnost je předpokladem duševní pohody, může zvýšit odolnost 

jedince vůči zátěži. Způsobů, jak zvýšit tělesnou kondici, je mnoho: cvičení, zdravá 

výživa, udržování vhodné váhy, eliminovat ze života drogy, a to i drogy legální (cigarety, 

alkohol), mít dostatek spánku, pravidelně do denního režimu začleňovat odpočinek, 

včetně odpočinku v zaměstnání, např. dodržováním polední pauzy. Autoři doplňují, 

že nejlepší cestou je pravidelné cvičení např. jógy, cyklistiky nebo plavání. Dalším 

krokem je práce na copingových strategiích. Nemusí být nevhodné v určitých situacích 

zvolit únik, nicméně člověk by měl disponovat co nejširší výbavou různých copingových 

technik, které je následně nutné vhodně užívat, dle vlastních možností a charakteru 

situace. Začít lze kognitivní restrukturalizací, neboť je prokázáno, že člověk nereaguje 

na situaci jako takovou, ale spíše na to, jak danou situaci vnímá, hodnotí. Vnímání, 

emoce a chování jsou propojené, změna v jedné rovině vede i ke změně v rovinách 
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dalších. Tímto způsobem lze také upravit své chování v zaměstnání – např. osvojit si 

techniky time managementu včetně delegování práce, naučit se postupům, jak zvládnout 

konflikt, posílit sociální dovednosti apod.  

Aby byl jedinec schopen zvolit v souvislosti s prožívaným stresem vhodnou copingovou 

strategii, je zapotřebí tří faktorů: osoba musí být schopna vnímat prožívaný stres, dále 

musí dokázat správně vyhodnotit působící stresor a následně stres kontrolovat a 

zvládnout. Podle autorky však sestry mají v tomto ohledu na pracovišti jen omezené 

možnosti, neboť nemohou ovlivnit prostředí, v němž se ocitají, navíc kvůli neustále 

přítomnému stresu jej často ani neregistrují, případně nemají možnost vhodně na něj 

reagovat (Waddill-Goad 2016, s. 7). 

Podle Leitera, Bakkera a Maslachové (2014, s. 34-35) se od užití copingové strategie, tj. 

způsobu, jak zvládnout nadlimitní, zvýšenou zátěž, odvíjí i to, jaký průběh a podobu u 

jedince syndrom vyhoření má. Depersonalizace a emocionální vyčerpání se např. pojí 

spíše s pasivními copingovými strategiemi, depersonalizace je také projev selhání 

copingových strategií.  

Sigmund, Kvintová a Šafář (2014, s. 7) soudí, že není chybou uchylovat se 

k užívání spíše intuitivních způsobů zvládání zátěže, které autor označuje za laické. 

Jednat se může o důvěrný rozhovor s blízkou osobou, které člověk důvěřuje, 

vyhledávání sociální a emoční opory, psaní deníku, ale i vyplakání se či volba krátké a 

dobrovolné sociální izolace, která dává prostor pro introspekci a posílení osobní 

odolnosti. Z odbornějších přístupů doporučují autoři relaxační techniky, naučit se 

správnému dýchání, vhodná je i jóga a osvojení si základů tělesně zakotveného 

prožívání.  

2. 2 Dopad syndromu vyhoření na sexualitu mužů 

V kapitole je blíže popsána problematika sexuality mužů, se zřetelem k výskytu 

sexuálních dysfunkcí. Podrobněji jsou popsány vybrané sexuální poruchy a v závěru 

kapitoly je pojednáno o dopadu syndromu vyhoření na kvalitu sexuálního života. 
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2. 2. 1 Mužská sexualita 

Lidská sexualita po dlouhou dobu byla a stále i bývá dávána do souvislosti se sexuálním 

pudem, resp. sexualita a sexuální pud byly považovány téměř za synonyma. Sexuální pud 

je přirovnáván k dalším důležitým životním pudům, potřeba sexu je v tomto kontextu 

obdobná jako potřeba jíst, pít, spát. Jakmile je daná potřeba v deficitu, objevuje se puzení 

k jejímu uspokojení. Nicméně jak autor dále vysvětluje, lidská sexualita je mnohem 

složitější, podle autora nelze redukovat sexuální chování pouze na pohlavní vzrušení 

a/nebo vyvrcholení, neboť k sexuálnímu chování patří mnoho lidských projevů cílících 

na vzbuzení zájmu druhé osoby o sexuální chování s dotyčným, podobně jako jedinec 

realizuje mnoho aktivit, kterými dává najevo svůj sexuální zájem o druhou osobu. 

V základní rovině označuje autor sexualitu za párovou aktivitu, jejím cílem je 

reprodukční chování. Do lidské sexuality zahrnuje autor čtyři hlavní, významné složky, 

kterými jsou sexuální identifikace (tj. sexuální role), sexuální orientace nebo též erotická 

preference, sexuální emoce a sexuální chování (Zvěřina, 2012, s. 8-9).  

Příslušnost k mužskému nebo ženskému pohlaví se formuje ve druhém trimestru 

nitroděložního vývoje, nicméně přijetí sexuální role, tj. identifikace s vlastním 

biologickým pohlavím probíhá až během života člověka s vlivem rozvoje psychiky a 

vnímání okolí. Mohou nastat situace, kdy je přijatá sociální role v rozporu s tím, jakého 

pohlaví jedinec je. Jedná se o poruchu sexuální identifikace, jejímž příkladem je 

transsexualita. Sexuální orientace bývá většinou vůči opačnému pohlaví, kdy mají 

nejvyšší hodnotu erotické signály přicházející od opačného pohlaví. Pokud jedinec 

preferuje ve svém sexuálním chování stejné pohlaví, jedná se o homosexualitu. 

K sexuálním emocím řadí autor sexuální vzrušení, pocitové vyvrcholení (orgasmus) 

a emoce zamilovanosti (erotické fantazie objektem). Sexuální vzrušení se projevuje 

tělesně: u mužů erekcí penisu, u žen zvlhnutím poševní sliznice. Sexuální vzrušivost 

značí míru snadnosti nebo obtížnosti dosáhnout pohlavního vzrušení. Důležité jsou 

v tomto ohledu podněty zrakové, ale i doteky apod. Orgasmu lze dosáhnout 

při sexuálním styku, ale i prostřednictvím autoerotiky, tedy masturbací či nekoitální 

stimulací erotogenních zón. Jak autor uvádí, orgasmus může člověk prožít i ve spánku, 

lišit se může prožitková a periferní komponenta orgasmu (tj. klonické stahy). Sexuální 

chování zahrnuje výběr sexuálního partnera a navázání partnerské erotické interakce. Pro 

lidský druh je v současné době podle autora charakteristické, že je k sexualitě 

přistupováno konzumně, k sexuálnímu chování dochází i mezi lidmi cizími, je možné si 
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sexuálního partnera zaplatit apod. V sexuálním chování se muži a ženy liší, což je dáno 

již samotnými rozdíly v biologické rovině: muž produkuje každý den miliony spermií a 

pokud dosáhne kopulace s větším množstvím žen, může mít i mnoho potomků. Oproti 

tomu žena nemůže tímto způsobem zvýšit svoji reprodukční výkonnost, má omezený 

počet vajíček, ovuluje jednou měsíčně. Její sexuální chování je tedy též z tohoto důvodu 

častěji více výběrové, velkou měrou se odvíjí od kvality vztahu a toho, jaký je partner 

(Zvěřina, 2012, s. 9-12).  

Stejně jako v jiných oblastech lidského chování, i v sexuálním chování jedince se odráží 

vliv společnosti, který má dopad na to, jak jedinec jedná v kontaktu s druhým pohlavím, 

o kterého má sexuální zájem nebo přímo v partnerském vztahu. Podle autorů ženy 

většinou preferují sexuální aktivity kvůli prožitku lásky, intimity, zatímco muži se 

soustředí zejména na komponentu vzrušení, nicméně prožitek emoční intimity je důležitý 

i pro muže, mnohdy nijak výrazněji odlišně, než je tomu u žen. Motivací k sexuálním 

aktivitám je u žen častěji emoční intimita, pro muže je důležité uvolnit sexuální napětí. 

Obecně se soudí, že sexuální aktivita je pro ženy významnější z hlediska emoční roviny, 

pro muže je více důležitá rovina fyzická. Rozdíl v sexuální intimitě, který mezi muži a 

ženami panuje, spočívá podle autorů velkou měrou v očekávání. Vliv má společnost, 

která determinuje pohlavní, ale i genderovou roli. Často se soudí, že muži mají větší 

zájem o sexuální aktivity, podle autorů se však jedná o mýtus. Rozdíly však panují v tom, 

jak muži a ženy nahlížejí na fázi „chození“ a manželství. Ženy často přistupují na 

sexuální aktivity, aby dosáhly intimity. Pro muže mnohdy bývá hlavním motivem 

samotný sexuální akt. Muži, vnímají manželství jako více emočně a sexuálně omezující, 

mají i větší tendenci být tolerantní vůči nevěře, pokud se nejedná o manželský svazek. 

Muži více rozlišují mezi láskou a sexuální aktivitou. Mají také jiné požadavky na ženy, 

s nimiž jsou ochotni vstoupit do manželství – preferována je žena s menší sexuální 

touhou, promiskuitou, v partnerském vztahu nebo v rámci chození je však muži vítáno, 

pokud má žena větší zájem o sexuální aktivity, není zcela zdrženlivá. V rámci sexuálního 

aktu je pro ženy stejně důležitá, ne-li důležitější předehra, muži se výrazněji více 

soustřeďují přímo na koitus nebo jiné sexuální aktivity. Jak však autoři shrnují to, co je 

často považováno u žen nebo mužů za přirozené, biologicky dané, bývá často spíše 

produktem sociálního učení, tlaku společnosti a mnohdy navíc bývá realita odlišná od 

toho, jaké jsou výsledky výzkumů z této oblasti (Canary, Emmers-Sommer, Faulkner 

1997, s. 67-71).  
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Zimbardo a Coulombová (2017, s. 29-35) uvádí, že se dnešní muži, zejména mladí muži, 

ocitají v oblasti sexuality a partnerských vztahů ve velmi složité situaci. Sex je pro ně 

snadno dostupný, zejména kvůli pornografii, dívky jsou ochotné věnovat se sexuálním 

aktivitám, které nepatří k běžným, a to i při prvním sexuálním styku s novým partnerem 

(anální sex, orální sex), neboť je považují za normu. Muži následně mívají potíže 

v dlouhodobých partnerských vztazích, v oblasti sexuality, neboť je pro ně takřka 

neznámá rovina emoční, která je s nimi spojena. Navíc mnozí muži, např. v Japonsku, 

přestávají pociťovat sexuální touhu, vstupují dobrovolně a z vlastní vůle do vztahů, 

v nichž sexuální aktivity nejsou vůbec nebo takřka vůbec přítomny. To vše také podle 

autora vede k tomu, že se v mužské populaci ve větší míře objevují sexuální poruchy.  

2. 2. 2 Sexuální poruchy u mužů 

Sexuální poruchy nebo též dysfunkce jsou podle Zvěřiny (2012, s. 18) „poruchy 

sexuální výkonnosti.“ Kratochvíl (2008, s. 11) uvádí, že sexuální poruchy nevyvolané 

organickou poruchou nebo nemocí jsou „poruchy, při nichž jedinec nepociťuje sexuální 

touhu nebo není schopen uskutečnit soulož vedoucí k uspokojení, ačkoliv k tomu má 

základní anatomicko-fyziologické předpoklady a není zaměřen na neobvyklé sexuální 

cíle.“ 

Příčina sexuální poruchy může být funkční nebo psychogenní povahy, roli hrají i 

biologické faktory. Psychiku většinou nelze od roviny fyzické oddělit, tedy podle autora 

se většina odborníků v oblasti sexuologie kloní k multifaktoriální etiologii sexuálních 

dysfunkcí, tedy sexuální poruchy jsou obecně pojímány jako psychosomatické klinické 

jednotky, jejich povaha je bio-psycho-sociální. Jak autor dále doplňuje, pohled odborníků 

na sexuální poruchy byl velkou měrou determinován nahlížením na sexuální chování 

z hlediska normy ve smyslu heterosexuálního modelu. Vždy byl kladen důraz na koitus, 

ale pro jedince je významné i sexuální uspokojení, které je ryze psychickou instancí a má 

značný vliv na to, zda následně člověk do sexuálních aktivit s určitým nebo jakýmkoliv 

partnerem vstupuje. U poruch sexuální apetence, vzrušení a orgasmu je zapotřebí vždy 

pátrat i po dalších příčinách. Nelze vyloučit ani poruchu sexuální identifikace nebo 

orientace, popř. přítomnost sexuálně deviantních tendencí. Nebývá snadné odhalit 

fenomény, které mohou být v pozadí projevů různých sexuálních dysfunkcí. Autor 

doporučuje podrobné psychologické vyšetření, případně psychofyziologické – 

falopletysmografie (Zvěřina, 2010, s. 339).  
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V Mezinárodní klasifikaci nemocí MKN-10 jsou uvedeny následující sexuální 

poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí: 

 F52.0 Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti: do kategorie patří frigidita 

a snížená sexuální žádostivost, přičemž takto koncipovaná porucha neznačí 

sekundární problém k jiným poruchám, jako je např. porucha erekce; 

 F52.1 Odpor k sexualitě a nedostatek prožitku ze sexuality: v jedinci vyvolává 

představa sexuálního aktu mnoho obav, úzkostí, tedy se sexuální aktivitě vyhýbá 

(jedná se o sexuální averzi), nebo nejsou sexuální odpověď a orgasmus správně 

pociťovány, chybí potěšení (nedostatek sexuálního uspokojení). Jedná se 

o sexuální anhedonii; 

 F52.2 Selhání genitální odpovědi: u mužů se jedná o poruchu erekce. Potíže 

nastávají ve fázi vzniku erekce či v jejím udržení, s ohledem na úspěšnou soulož. 

U ženy se jedná o suchost vaginy nebo nedostatečnou schopnost lubrikace. 

K poruše patří porucha ženské sexuální vzrušivosti, poruchy erekce, psychogenní 

impotence; 

 F52.3 Poruchy orgasmu: orgasmus se neprojevuje vůbec, nebo je zřetelně 

opožděn. Do kategorie patří potlačený orgasmus, u mužů i žen, psychogenní 

anorgasmie; 

 F52.4 Předčasná ejakulace: neschopnost ovládat dostatečně ejakulaci tak, aby 

ze soulože měli požitek oba partneři; 

 F52.5 Neorganický vaginismus: přítomen je spasmus svalů pánevního dna, které 

obklopují vaginu, tudíž je vchod do vaginy uzavřen. Zavedení penisu do vaginy 

bývá v tomto případě bolestivé nebo nemožné. Jedná se o psychogenní 

vaginismus; 

 F52.6 Neorganická dyspareunie: dyspareunie je bolest při souloži, která se může 

vyskytovat u žen i mužů. Příčinou může být lokální patologie, v tom případě 

ovšem porucha nepatří do dané kategorie, do níž je řazena jen psychogenní 

dyspareunie; 

 F52.7 Nadměrné sexuální nutkání: u žen se jedná o nymfomanii, u mužů 

o satyriasis; 

 F52.8 Jiné sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo 

nemocí; 
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 F52.9 Neurčená sexuální porucha, která není způsobena organickou poruchou 

nebo nemocí (ÚZIS, 2018). 

V americkém diagnostickém manuálu DSM-V se nacházejí tyto sexuální poruchy: 

opožděná ejakulace, erektilní porucha, ženská orgasmická porucha, ženská porucha 

zájmu o sex a vzrušení, porucha z genitálně pelvické bolesti a penetrace, hypoaktivní 

sexuální touhy, předčasná ejakulace, lékově navozená sexuální dysfunkce, jiné specifické 

sexuální poruchy a nespecifické sexuální poruchy (Daneš, 2013, s. 14). Dále jsou stručně 

představeny vybrané mužské sexuální poruchy, konkrétně nízká sexuální apetence, 

poruchy erekce, poruchy ejakulace a poruchy orgasmu.  

Nízká sexuální apetence u mužů poměrně vzácná. Není-li příčina organická, resp. 

primární, vliv mají faktory psychogenní a psychosociální, často jsou příčinou problémy 

v partnerském vztahu, deprese, která bývá mnohdy larvovaná, doprovodně se objevuje u 

dalších poruch, např. se jedná o reakci na neúspěchy v partnerském sexuálním životě. 

Většinou bývá autoerotika v pořádku. Příčinou mohou být také deviantní zájmy 

realizované mimo heterosexuální vztah (pedofilie, fetišismus), nezřídka se jedná 

ve skutečnosti o muže homosexuální (Zvěřina, 2010, s. 346). 

Poruchy erekce se nejčastěji objevují mezi 21.-30. rokem muže, tedy v období, kdy je 

zahajován sexuální život, a též mezi 41-50 lety, což je dáno snižováním účinnosti 

podnětů, které dříve byly dostačující, aby se erekce dostavila. Následně dochází 

k zafixování mechanismu selhání. Jedná se o nejčastější sexuální poruchu u mužů, může 

být doprovázena jinými, jako je např. předčasná ejakulace nebo dyspareunie. Občasné 

nedostavení se erekce je v normě, příčinou bývá tréma, strach, nejistota, při přetrvávání 

se však může jednat o projev nemoci (Urbánek, 2014, s. 353-354).  

Co se týče poruch ejakulace, tak je ejakulační děj ovlivněn serotoninergními a 

dopaminergními systémy. K druhům poruch ejakulace patří předčasná nebo též překotná 

ejakulace. Nastávat může ještě předtím, než je penis zasunut do pochvy nebo během 

tohoto děje, případně po několika málo kopulačních pohybech. Aby bylo možné 

diagnostikovat poruchu, obtíže se musí objevovat po delší dobu, při sexuálních aktivitách 

realizovaných denně nebo několikrát do týdne (Zvěřina 2010, s. 354-355).  

K poruchám orgasmu patří např. dysfunkční orgasmus – jedinec není schopen prožít 

orgasmus, případně k němu dospívá až po desítkách minut či více než hodině. 

V některých případech se nedostavuje orgasmus ani při masturbaci, semeno odchází při 
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nočních polucích. V rámci této poruchy může být dále orgasmus přítomen, ale velmi 

slabý, je sníženo i množství ejakulátu, který vytéká, nevystříkává (Zvěřina, 2010, s. 356-

357).  

2. 2. 3 Vliv syndromu vyhoření na kvalitu sexuálního života mužů 

Jednu z mála studií zaměřenou na spojitost syndromu vyhoření a kvalitu sexuálního 

života, na vzorku 262 mediků ve Francii. Byla zjišťována míra sexuální touhy v dané 

populaci včetně vlivu studia a praxe v nemocnici. Respondentům byl administrován 

dotazník MBI a také dotazník SDI (Sexual Desire Inventory) mapující sexuální touhu 

jedince. Ve výzkumném souboru byli rovnoměrně zastoupeni muži i ženy (131 mužů a 

131 žen). Celkem u 46,9 % osob byla zjištěna vysoká míra syndromu vyhoření, 52,3 % 

respondentů vykazovalo vysoké skóre u depersonalizace a u 45,8 osob byl zjištěn nízký 

pracovní výkon. Za pozornost stojí dopad syndromu vyhoření na sexuální touhu, kdy u 

21 % mužů bylo zjištěno její snížení, u žen se však jednalo o 70 %. Syndromu vyhoření 

má podle autorů negativní vliv na sexuální touhu, přičemž výrazněji se změny v této 

oblasti objevují u žen (Habis, Maaouf, 2019).  

Další dohledatelnou prezentovanou studií o vlivu syndromu vyhoření na sexualitu je 

výzkum, který na vzorku 153 sester-mužů, působících ve dvou íránských nemocnicích. 

Sledován byl vliv psychosociálního stresu v zaměstnání na výskyt sexuálních dysfunkcí 

u těchto mužů-sester. K detekci sexuálních poruch byla užita perská verze mezinárodního 

dotazníku P-IIEF (International Index of Erectile Function). Výzkumem byla zjištěna 

přítomnost sexuálních poruch od středně závažných až po závažné, a to u většiny 

zkoumaných osob. Byly zastoupeny všechny oblasti sexuálního fungování. Dominovala 

ztráta sexuální touhy a nespokojenost s fungováním v sexuální oblasti, byl prokázán vliv 

psychosociální zátěže na schopnost erekce a přítomnost orgasmu. Jako významné příčiny 

byly identifikovány zejména nároky kladené na sestry-muže: přetíženost, hodně úkolů, 

pracovní prostředí a role (Mokamari et al., 2018, s. 1908-1912).  

2. 3 Syndrom vyhoření u nelékařských pracovníků v neodkladné péči 

Závěrečná kapitola teoretických východisek pojednává o syndromu vyhoření 

u zdravotnických pracovníků na oddělení neodkladné péče. V úvodu jsou vymezeny 
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hlavní pojmy, stručně je charakterizována intenzivní péče a pracovní pozice sestry 

a zdravotnického záchranáře.  

Dále je s využitím výzkumných studií uvedena spojitost mezi působením na odděleních 

neodkladné péče a výskytem syndromu vyhoření, zmíněna jsou také specifika práce 

sestry, zapříčiňující zvýšené riziko výskytu syndromu vyhoření u sester, případně 

zdravotnických záchranářů.  

Závěr kapitoly je věnován stručnému nastínění kauzality mezi kvalitou sexuálního života 

a rovinou pracovní.  

2. 3. 1 Zdravotnický pracovník v neodkladné péči 

V případě ohrožení života nebo zdraví má každý občan České republiky právo, aby mu 

byla poskytnuta neodkladná zdravotní péče. Na místě úrazu nebo náhlého zhoršení 

zdravotního stavu je poskytována přednemocniční neodkladná péče, která je zajišťována 

zejména zdravotnickou záchrannou službou. Poskytují ji však také praktičtí lékaři 

a ambulantní specialisté. Dále se jedná o nemocniční neodkladnou péči, která je 

poskytována na pohotovostních odděleních, na jednotkách intenzivní péče, kterými jsou 

JIP a ARO, v případě přetrvávající potřeby se jedná o lůžka standardní péče příslušných 

lůžkových oddělení nemocnice (Emergency Care, © 2019). 

V § 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách je neodkladná péče vymezena jako 

péče, jejímž cílem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které mohou jedince 

ohrožovat na životě, případně by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení 

zdraví, či které způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování 

pacienta, který se tak v důsledku této změny ocitá v ohrožení života, případně ohrožuje 

okolí. 

Pokud se v diplomové práci zabývám zdravotnickými pracovníky působícími 

na odděleních neodkladné péče, považuji za tyto oddělení zejména oddělení JIP, ARO, 

RES (jednotky intenzivní péče) a za nelékařské zdravotnické pracovníky působící na 

těchto odděleních pokládám sestry pro intenzivní péči (dále též jako sestra) a 

zdravotnické záchranáře. 

Dle § 55 vyhlášky č. 55/2011 Sb., vykonává sestra pro intenzivní péči činnosti 

bez odborného dohledu a indikace lékaře, bez odborného dohledu a na základě indikace 
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lékaře a též pod odborným dohledem lékaře, a to u pacientů starších 10 let. První skupina 

činností zahrnuje hodnocení fyziologických funkcí pacienta, zahájení a provádění 

kardiopulmonální resuscitace se zajištěním dýchacích cest, s využitím dostupného 

technického vybavení, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem. Dále sestra pečuje 

o dýchací cesty pacienta i při umělé plicní ventilaci, hodnotí a ošetřuje arteriální výstupy, 

včetně zajištění jejich průchodnosti a má na starosti i zajištění stálé připravenosti 

pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové techniky a materiálního vybavení. 

Měla by být také schopna rozpoznat technické problémy a v rámci možností je i řešit. 

K činnostem, které sestra provádí bez odborného dohledu, ale na základě indikace lékaře, 

patří provádění měření a analýzy fyziologických funkcí pacienta, a to i s využitím 

invazivních metod, u mužů provádí katetrizaci močového měchýře. Dále patří dle téhož 

zdroje k jejím kompetencím zavádění gastrické a duodenální sondy pacientovi 

v bezvědomí, výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami, podávání 

léčivých přípravků do epidurálního katétru. Sestra též na základě indikace lékaře, ale bez 

odborného dohledu, vykonává činnosti u pacienta s akutním a chronickým selháním 

ledvin, který vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve, vykonává činnosti 

v souvislosti s umělou plicní ventilací, činnosti spojené s přípravou, průběhem 

a ukončení aplikace metod léčby bolesti a celkové i místní anestezie. V případě činností 

vykonávaných pod odborným dohledem lékaře se jedná o aplikování transfuzních 

přípravků a přetlakové objemové náhrady, provádění extubace tracheální kanyly 

a provádění externí kardiostimulace.  

Dle § 17 vyhlášky č. 55/2011 Sb., je v kompetenci zdravotnického záchranáře 

monitorování a hodnocení vitálních funkcí, včetně snímání EKG záznamu, zahajování 

a provádění kardiopulmonální resuscitace, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem 

po provedení EKG záznamu, zajišťování periferní žíly nebo intraoseálního vstupu, 

aplikace krystaloidních roztoků, provádění laboratorních vyšetření pro neodkladnou péči, 

jejich hodnocení, na místě zásahu také první ošetření ran, včetně zástavy krvácení. 

Zdravotnický záchranář dále provádí neodkladné výkony při probíhajícím porodu a též 

první ošetření novorozence, zavádí a udržuje inhalační a kyslíkovou terapii, zajišťuje 

dýchací cesty dostupnými prostředky, v souvislosti s poskytováním akutní lůžkové péče, 

včetně péče na urgentním příjmu, může také podávat léčivé přípravky, včetně krevních 

derivátů, provádět katetrizaci močového měchýře u žen a dívek starších 10 let, odebírat 

biologický materiál na vyšetření. V jeho kompetenci je i řízení dopravních prostředků i 
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s využitím výstražných zvukových a světelných zařízení, vyprošťování, polohování, 

transport pacientů a zajišťování jejich bezpečnosti během transportu, telefonní instruktáž 

k poskytování první pomoci, přičemž by měl, využívat vhodného psychologického 

postupu. v případě potřeby také zdravotnický záchranář zajišťuje péči o tělo zemřelého. 

Pracoviště intenzivní péče JIP a též pracoviště semiintenzivní a intermediální péče (SIP) 

jsou určeno pacientům s hrozícím nebo již probíhajícím selháním jednoho, ale i více 

orgánů a v kteroukoliv denní nebo noční dobu je na těchto pracovištích realizována 

diagnostika, prevence i léčba. Dostupnost musí být okamžitá. Oproti tomu na oddělení 

ARO je lékař přítomen kontinuálně, na toto oddělení jsou přijímáni pacienti, u kterých 

bezprostředně hrozí selhání základních životních funkcí, případně již toto selhání nastalo. 

Jak autorka dále uvádí, na všech typech intenzivní péče je stav pacientů nepřetržitě 

sledován sestrou a je též velmi důležité, aby byly všechny události řádně zapsány do 

dokumentace, v níž nesmí chybět podepsaný informovaný souhlas s hospitalizací. Pokud 

to není možné (např. pacient je v bezvědomí), je vyplněn formulář, který je odeslán 

na detenční obvod, a to do 24 hodin nebo první pracovní den. Během příjmu je pozornost 

věnována dýchacím cestám (aplikace kyslíku), je prováděn kontinuální monitoring 

základních životních funkcí, v případě potřeby jsou realizovány invazivní vstupy (CŽK, 

arteriální katétr, periferní žilní katétr), neinvazivní vstupy, odběr biologického materiálu, 

který je odesílán na biochemické a bakteriologické vyšetření, vstupní hygienický filtr. 

Dochází k natočení EKG, užity jsou diagnostické metody (CT, RTG), provedeny jsou 

konziliární vyšetření a veškerá lékařská a ošetřovatelská péče, jejímž cílem je stabilizace 

stavu pacienta (Kapounová, 2007, s. 19-20).  

Wei, Ji, Li a Zhang (2017, s. 147) uvádějí, že se pracoviště intenzivní péče vyznačují v 

mnohém specifiky, z nichž ovšem pro jedince na nich profesně působících vyplývá riziko 

velké zátěže. Jedná se o pracoviště velmi hlučné, hektické. Pacienti na nich leží 

v bolestech, mohou křičet, sténat apod., což je emočně velmi náročné. Tato místa jsou 

také plná moderních přístrojů vydávajících další zvuky, navíc musí sestry neustále 

kontrolovat, zda je poskytována pacientům optimální péče, zda jsou přístroje v provozu 

apod. Dalším faktorem je otevřenost těchto pracovišť, včetně toho, že je na nich po celý 

den i noc zajišťována stejná úroveň intenzivní péče. Hluk, který je zde stále přítomen, 

vede podle autorů k aktivaci sympatického nervového systému, důsledkem je prožívání 

úzkosti, neklidu, paniky. Situace spojené s pacienty bývají neobvyklé, sestra se na ně 

tedy nemůže zcela připravit, musí být neustále v pohotovosti. Jak autoři shrnují, delší 
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pracovní působení na těchto pracovištích vede k výskytu deprese, úzkosti, únavy, ale i 

syndromu vyhoření. Zvýšená je i absence kvůli nemoci, z těchto oddělení pracovníci 

velmi často odcházejí, tedy oddělení intenzivní péče jsou spojeno se značně vysokou 

fluktuací.  

V porovnání s jinými absolventy vysokých škol se u zdravotníků vyskytuje syndrom 

vyhoření o 36 % častěji. Obzvlášť stresující je práce na jednotce intenzivní péče, a to 

kvůli značné mortalitě pacientů, častou účastí na situacích, které se vyznačují morálními 

dilematy, jsou traumatizující, zátěž se zvyšuje v případě, kdy pracovník pociťuje, že 

nemá dostatek času k provádění úkonů tak, jak by si představoval. U sester na JIP se 

objevuje syndrom vyhoření ve 25-33 % případů, navíc v případě, kdy se pracoviště 

vyznačuje nezdravou kulturou, počet případů postižených narůstá (Moss et al., 2016, s. 

107).  

Též Abdo et al. (2015, s. 909-912) ve svém výzkumu, kterého se zúčastnilo celkem 523 

zdravotníků, z toho 284 sester, zjistili, že se u těchto respondentů pojí syndrom vyhoření 

s absencí v zaměstnání, nižším pracovním výkonem, na pracovišti se zvyšuje počet 

konfliktů, zaměstnanci odcházejí. Přítomnost syndromu vyhoření je též ukazatelem 

deprese, úzkosti, zvýšené míry nemocnosti, únavy, podrážděnosti.  

2. 3. 2 Specifika syndromu vyhoření u nelékařských pracovníků 

Lidé pracující ve zdravotnictví, zejména tedy lékaři, ale lze doplnit i sestry, zdravotnické 

záchranáře apod., jsou ve velké míře vystaveni syndromu vyhoření. Přítomnost zátěže, 

případně již rozvíjejícího se syndromu vyhoření, má negativní dopad nejen na kvalitu 

jejich života, fyzické a psychické zdraví, ale následky jsou podle autorů mnohem 

závažnější, neboť v takovém případě se zdravotník může dopouštět ve větší míře chyb, 

které následně ohrožují zdraví pacienta (Ptáček, Bartůněk a kol., 2011, s. 483).  

Jak uvádí Waddil-Goad (2016, s. xxi), práce nelékařských pracovníků se vyznačuje 

velkým stresem, přičemž mnohé z jeho příčin úzce souvisejí s tím, jaký je charakter 

práce těchto pracovníků: mnohdy jsou tito pracovníci nuceni často měnit místo svého 

působení, kdy dochází k rotaci na pracovišti, práce je náročná, a to fyzicky i mentálně. 

Na pracovišti bývá nezřídka mnoho hluku a ruchu, téměř trvalým rysem se stává 

přetíženost nelékařských zdravotnických pracovníků, která je dána tím, že je na ně 

nakládáno mnoho povinností, mají velkou odpovědnost, navíc se toto povolání vyznačuje 
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poměrně velkou fluktuací, tedy mohou nastávat situace, kdy se oddělení potýká 

s nedostatkem personálu. Jako problematické se jeví také směny, tedy nepravidelný 

režim dne, spánku. Sestry i zdravotní záchranáři pracují mnohdy pod značným časovým 

tlakem, kdy musí plnit mnoho úkolů, a to v krátkém čase. Podle autorky nebývají vždy 

optimálně utvořené týmy, což je dáno jak počtem pracovníků, jejich nepravidelným 

setkáváním, ale i tím, kolik stresu je do pracovního týmu vnášeno zvenčí, vlivem náročné 

a zatěžující práce. Nicméně jako problematické se jeví i další osoby, s nimiž přicházejí 

tito pracovníci do styku: ne vždy je např. sestře k dispozici zkušený a ochotný mentor, 

supervizor, často se rozhoduje pod tlakem, v nejistotě. Dalším faktorem, který přispívá 

ke zvýšenému stresu, tedy i riziku syndromu vyhoření, jsou pacienti a jejich blízcí. 

V situaci nemoci nebývá jedinec vždy v optimální duševní pohodě, dle autorky také 

mívají pacienti a jejich rodiny nerealistická očekávání, vstupují do konfliktních situací 

s nelékařskými pracovníky. Jinou oblastí je prostředí, ve kterém se jedinec ocitá – to je 

značně nestrukturované, chaotické, pracovník se musí rychle přesunout na pracoviště 

nebo se ocitá v situaci, v níž se jen velmi málo orientuje. Nemožnost mít kontrolu nad 

tím, co se ve vnějším prostředí odehrává, je samo o sobě zátěžové, obzvlášť když má tato 

skutečnost přímý vliv na výkon práce nelékařského pracovníka. Jak autorka doplňuje, 

zmínit lze i kontakt se substancemi, které mohou být zdraví škodlivé nebo přímo 

ohrožovat zdraví jedince, v rovině interpersonálních vztahů je často přítomna hostilita, 

přičemž dle autorky je tento výčet jen částečný, podobných faktorů, vedoucích 

k syndromu vyhoření, lze uvést mnohem více.  

Za pozornost stojí výzkum realizovaný ve třech čínských nemocnicích, a to na vzorku 

sester působících na odděleních intenzivní péče. Práce na těchto pracovištích značí 

zvýšené riziko vzniku a rozvoje syndromu vyhoření, kdy se následně promítá stav 

psychické pohody do péče o pacienta, mimo jiné i proto, že energie a schopnost 

rozhodovat se je značně omezena, přičemž právě těmito charakteristikami by se měli 

pracovníci působící na odděleních neodkladné péče vyznačovat. Při rozvoji syndromu 

vyhoření se objevuje bezmocnost, která následně negativně ovlivňuje pracovní výkon 

sestry. Výzkum byl realizován na vzorku sester, přičemž ve výzkumném souboru bylo 

též 14 % mužů. Výzkumný soubor tvořilo 102 osob, které byly následně rozděleny do 

dvou skupin: kontrolní a experimentální. Experimentální skupině se dostávalo zvláštní 

péče, tedy zvýšené podpory a systematického vedení, a to na rozdíl od skupiny kontrolní. 

Sestry v experimentální skupině mohly v případě potřeby hovořit s odborníky 
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o problémových situacích, byla jim poskytnuta potřebná pomoc. Setkání sester s těmito 

odborníky probíhalo 2x týdně, délka setkání činila 30 minut. Sestrám se též dostávalo 

výcviku a edukace v oblasti komunikačních dovedností, zvládání konfliktu, emoční 

kontroly a pozornost byla věnována také rozvoji profesních dovedností. K měření 

syndromu vyhoření byla užita verze dotazníku inspirovaná Maslach Burnout Inventory, 

konkrétně verze MBI-GS, modifikace hojně užívaná v Číně. Před započetím výzkumu 

byly výskyt i intenzita syndrom vyhoření u obou skupin zastoupeny stejnou měrou, avšak 

po této intervenci, trvající půl roku, se výskyt syndromu vyhoření výrazně snížil ve 

skupině experimentální. Pozitivní vliv byl zjištěn zejména u depersonalizace a emočního 

vyčerpání, tedy u oblastí, které jsou úzce propojeny s péčí o pacienta (Wei, Ji, Li, Zhang, 

2017, s. 147).  

Sestry jsou již svým zaměřením, vyplývajícím z pomáhající profese, velkou měrou 

zaměřeny na péči o druhé. Vliv má ale i jejich osobností rys, kdy je důležitou hodnotou 

sester pomáhat druhým, pečovat o ně, zlepšovat jejich zdraví, životní podmínky apod. 

Tato skutečnost se mnohdy pojí s neschopností stanovovat si v jednání s druhými, včetně 

roviny pracovní, hranice, které by napomáhaly sestru ochránit před stresem a jeho 

negativním dopadem. Tato kombinace, společně se zátěžovým prostředím, které 

zdravotnictví představuje, přičemž oddělení neodkladné péče jsou v tomto ohledu nejvíce 

exponované, vede k tomu, že jsou sestry velkou měrou ohroženy vznikem a rozvojem 

syndromu vyhoření. Navíc je toto povolání rizikové i v jiných ohledech, které ovšem 

k rozvoji syndromu též přispívají: v roce 2010 se např. v šetření Úřadem pro pracovní 

statistiky (Bureauof Labor Statistics) umístilo povolání sestry na pátém místě, co se týče 

povolání, jejichž výkon je rizikový s ohledem na pracovní úrazy a nemoci (Waddill-

Goad, 2016, s. xxxi). 

V jedné americké studii se uvádí, že nespokojenost sester se svým zaměstnáním je 

čtyřikrát vyšší oproti jiným profesím, v průměru jedna ze čtyř sester plánuje odchod ze 

zaměstnání (Garret, 2008, s. 1194). 

Riziko výskytu syndromu vyhoření se zvyšuje až 2,5x v případě, kdy sestra pracuje 

na směny delší než 10 hodin. Sestry také více absentují v práci a zvažují odchod z ní 

(Stimpfel, Sloane, Aiken, 2012, s. 11).  
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2. 3. 3 Spojitost mezi kvalitou sexuálního života a pracovním výkonem 

Z výzkumu Hastrmanové et al. (2007, s. 132-133), realizovaného v roce 2005, vyplynulo, 

že jsou české ženy se svým sexuálním životem mnohem více spokojeni než muži. 

Zároveň ze studie vyplynulo, že existuje provázanost mezi spokojeností se sexuálním 

životem a rovinou pracovní, kdy je tato kauzalita oboustranná, byť většina respondentů 

byla názoru, že pracovní život nemá dopad na život sexuální. Podle autorky mají vliv 

faktory spojené s výkonem práce, mimo jiné i to, v jakém režimu jedinec pracuje, jak 

hodnotí vztahy na pracovišti, s jakou mírou stresu se ve svém zaměstnání setkává. 

Výskyt sexuální poruchy, konkrétně erektilní dysfunkce, má za následek nezřídka 

psychické trauma. Při neléčení se mohou objevovat psychiatrické obtíže, které ztěžují 

nejen pracovní rovinu jedince, ale mají další negativní dopad na psychiku dotyčného, 

navíc zároveň ještě více prohlubují problém dotyčného v sexuální oblasti. Studie byla 

realizována na vzorku 100 mužů s erektilní dysfunkcí. Zkoumána byla spojitost mezi 

touto poruchou a emoční inteligencí a následně i způsobem chování těchto osob. 

Respondenti byli rozděleni do dvou skupin: kontrolní a experimentální. Kontrolní 

skupinu tvořili též muži, ovšem bez erektilní dysfunkce. Výzkumem bylo zjištěno, že 

jedinci s erektilní dysfunkcí mají nižší emoční inteligenci, což má následně dopad na 

jejich vztahování se k druhým i sobě. Tito pracovníci bývají méně spolehliví, méně se 

zajímají o pacienty, zákazníky apod., soustředí se na svůj vnitřní svět, do kterého unikají 

i s užitím návykových látek. Není tomu ovšem tak, že by lidé s nižší emoční inteligencí 

častěji trpěli poruchami sexuální funkce, avšak prokázáno je, že prožívaný stres snižuje 

emoční inteligenci, její užívání v kontaktu s druhými, kdy je tato skutečnost negativním 

prvkem v péči o pacienta (Kumar et al., 2013, s. 1704-1706).  
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3. Použité metody 

Třetí kapitola je věnována popisu realizovaného výzkumného šetření, které bylo 

koncipováno jako kvantitativní. Uveden je cíl výzkumu, od něj odvozené výzkumné 

otázky a též formulované hypotézy. Charakterizována je užitá metodika výzkumu 

a v závěru kapitoly je přiblížena skladba výzkumného souboru.  

3. 1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo analyzovat výskyt syndromu vyhoření u nelékařských 

zdravotnických pracovníků mužského pohlaví v intenzivní péči pomocí internetového 

šetření.  

3. 1. 1 Hypotézy   

H1: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů pracujících 

jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového šetření, tím nižší 

bude potřeba pohlavního vybití.  

H2: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů pracujících 

jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového šetření, tím nižší 

bude četnost pokusů o pohlavní styk a rovněž bude nižší i frekvence uspokojivých 

pohlavních styků. 

H3: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů pracujících 

jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového šetření, tak bude 

klesat pocit úspěšnosti v pohlavním životě.  

H4: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů pracujících 

jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového šetření, tím nižší 

bude kvalita ztopoření pohlavního údu.  

H5: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů pracujících 

jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového šetření, tím kratší 

bude doba trvání soulože. 
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3. 2 Metodologie 

Výzkum byl koncipován jako kvantitativní. K jeho výhodám patří možnost pracovat 

s velkým počtem respondentů, ověření hypotéz, přičemž ke sběru a analýze dat jsou 

užívány statistické metody (Reichela, 2009, s. 41).  

Ke sběru dat byly užity dva dotazníky, a to česká verze Shiromovy-Melamedovy škály 

(SMBM) a dále dotazník Sexuální funkce muže (SFM) od Mellana, v kroměřížské 

verzi (SFM/K). Podoba dotazníků je uvedena v příloze č. 2. 

3. 2. 1 Dotazník Shirom-Melamedova škály (SMBM) 

Dotazník na zjištění míry syndromu vyhoření SMBM tvoří 14 položek, na které 

respondent odpovídá na škále s hodnotami 1-7. Prvních šest otázek postihuje fyzickou 

únavu, 5 položek únavu kognitivní, 3 jsou zaměřeny na emoční vyčerpání. Vyšší skór 

značí vyšší míru syndromu vyhoření (Ptáček a kol., 2017, s. 537-538).  

3. 2. 1 Dotazník sexuální funkce muže (SFM/K) 

Dotazník SFM v jeho kroměřížské verzi vychází z původního dotazníku J. Melanna, 

sleduje sexuální život páru z hlediska muže. V české sexuologii má jeho využívání 

dlouholetou tradici. Z dotazníku Melanna je převzato prvních 10 otázek, doplněny jsou o 

další položky zjišťující specifika sexuálního života muže, a to začátek sexuálního života, 

jeho průběh atd. (Obereignerů, Šmahaj, Hansmannová, Oborná, 2009, s. 94). 
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4. Výsledky výzkumu 

Kapitola obsahuje výsledky výzkumu, které jsou pro větší přehlednost rozděleny na dílčí 

části. Nejprve jsou prezentovány výsledky vztahující se k syndromu vyhoření (dotazník 

SMBM), dále pak výsledky týkající se sexuálního života respondentů (dotazník SFM) a 

v závěru kapitoly je podán přehled týkající se verifikace stanovených hypotéz.  

4. 1 Charakteristika výzkumného souboru 

Výběr respondentů do výzkumného souboru probíhal v období od 1. 2. 2019 do 30. 4. 

2019. Byly použity facebookové stránky Ošetřovna od ošetřovatelství.info, které mají 

7 945 členů, konkrétně se jedná o zdravotníky – muže i ženy. Profesi kontroluje správce 

stránek položením dotazu na zaměstnání při přihlašování do skupiny. Samotný dotazník 

byl vytvořen v online verzi, byl umístěn na serveru www.survio.cz. Přímý odkaz na 

dotazník byl publikován na dané facebookové stránce. Kritéria pro zařazení respondentů 

do výběrového souboru byly dvě: pohlaví - muž a zaměstnání - intenzivní péče.  

Výzkumný soubor tvořilo celkem 124 mužů, tj. nelékařských pracovníků působících na 

odděleních neodkladné péče. Prostřednictvím online dotazníkového šetření bylo získáno 

celkem 214 odpovědí, z toho bylo vyřazeno 90 respondentů. Pro výzkum bylo využito 

124 platných odpovědí. Po kontrole dotazníků byla vyřazena data od osob nesplňujících 

stanovená kritéria (tj. vyřazeny byly dotazníky od žen působících jako nelékařský 

pracovník na odděleních nemocničního zařízení a dotazníky od jiných nelékařských 

pracovníků, kteří pracují na odlišných odděleních, než je intenzivní péče). 

Data byla analyzována pomocí popisné statistiky. Testy signifikance nebylo možné užít 

k ověření hypotéz, neboť výzkumný soubor nebyl sestaven na základě náhodného 

výběru.  

Výzkumný soubor je dále popsán prostřednictvím identifikačních otázek uvedených na 

začátku dotazníku. 
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Věkové zastoupení respondentů je uvedeno v grafu 1. 

Graf 1 – Věkové zastoupení respondentů 

 

Zdroj: autorka práce 

Z grafu 1 vyplývá, že nejpočetněji byli ve výzkumném souboru zastoupeni muži ve věku 

19-29 let, kterých bylo 53 (42,7%) a dále muži ve věku 30-39 let, kterých bylo 

47 (37,9%). Další kategorii byli muži 40-49 let, kterých bylo 22 (17,7%). Pouze 2 (1,7%) 

respondenti uvedli, že je jim 50 a více let (jeden respondent byl ve věku 55 let).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,7%
(n=53)

37,9%
(n=47)

17,7%
(n=22)

1,7%
(n=2)

19-29 let

30-39 let

40-49 let

50 a více let

Věkové zastoupení respondetů
(n=124)



37 
 

Rodinný stav respondentů je uveden v grafu 2.  

Graf 2 – Rodinný stav respondentů 

 

Zdroj: autorka práce 

V grafu 2 si lze povšimnout, že nejčastěji respondenti uváděli, že jsou ženatí 

45 (36,3%)v partnerském svazku se dále nachází 31 (25%) respondentů. Za svobodné se 

označilo 35 (28,2%) mužů a za rozvedení 13 (10,5%) mužů.  
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Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů je uvedeno v grafu 3. 

Graf 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 

 

Zdroj: autorka práce 

V grafu 3 nejčastěji respondenti uváděli, že mají vysokoškolské vzdělání 84 (67,7%) 

respondentů, středoškolské vzdělání uvedlo 39 (31,5%) respondentů. Jeden respondent, 

který odpověděl, že má „jiné“ vzdělání, doplnil, že se jedná o specializaci ARIP, nicméně 

lze předpokládat, že touto specializací disponuje většina respondentů, s ohledem na jejich 

působení na odděleních neodkladné péče. Uvedení této specializace nebylo otázkou 

zjišťováno, respondenti měli uvést své nejvyšší dosažené vzdělání. Absence specifikace 

tohoto vzdělání ve smyslu formálního vzdělávání tedy mohla vést daného respondenta 

k uvedení specializace ARIP jako nejvyššího dosaženého vzdělání. Celkem 30 (24,2%) 

respondentů působí u záchranné služby, ostatní respondenti na odděleních ARO či JIP, 

případně byly uváděny bližší specifikace pracovišť. 
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Délka současného pracovního poměru respondentů je uvedena v grafu 4. 

 Graf 4 – Délka současného pracovního poměru respondentů 

 

Zdroj: autorka práce 

V grafu 4 většina 54 (43,6%) respondentů uvedlo délku současného pracovního poměru 

1-3 roky. Celkem 47 (37,9%) respondentů uváděla délku současného pracovního poměru 

do 7 let. Dále 12 (9,7%) respondentů uvedlo celkovou praxi 7,1 – 11 let. Poslední 

kategorii byla délka praxe 11let a více, do té se zařadilo 11 (8,8%) respondentů.  Nejdéle 

uváděná délka současného pracovního poměru činila 23 let.  
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Celkovou délka současné pracovní praxe respondentů ve zdravotnictví je uvedena 

v grafu 5.  

Graf 5 – Celková délka současné praxe respondentů 

 

Zdroj: autorka práce 

V grafu 5 nejčastěji respondenti 52 (41,9%) uváděli, že působí ve zdravotnictví 11,1 a 

více let. Celkem 27 (21,8%) respondentů uvedlo, že ve zdravotnictví působí 3,1 - 7let. 

Nejkratší dobu 1-3 roky uvedlo 23 (18,6%) respondentů. Další zastoupenou kategorii 

byla délka současné praxe 7,1 – 11 let praxe, kterou uvedlo 22 (17,7%).  
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Průměrná týdenní pracovní doba respondentů je uvedena v grafu 6. 

Graf 6 – Průměrná týdenní pracovní doba respondentů 

 

Zdroj: autorka práce 

Běžnou týdenní pracovní dobu do 40 hodin uvedlo 42 (33,9%) respondentů. Většina 

respondentů má však týdenní pracovní dobu delší: do 50 hodin včetně ji uvedlo 63 

(50,8%) respondentů. Dalších 10 (8,1%) respondentů odpovědělo, že je jejich pracovní 

doba v rozmezí 50,1-60 hodin týdně. V rozmezí 60,1-70 hodin týdně má pracovní dobu 

9 (7,2%) respondentů.  
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Časový úsek od poslední 14denní dovolené respondentů je uvedena v grafu 7. 

Graf 7 – Časový úsek od poslední 14denní dovolené respondentů 

 

Zdroj: autorka práce 

Souvislou čtrnáctidenní dovolenou nejpozději před půl rokem uvedlo 53 (42,7%) 

respondentů. V další kategorii mělo 36 (29 %) respondentů dovolenou před 6,1-12 

měsíci. Další zastoupení v časovém zařazení 12,1 – 24 měsíců uvedlo 21 (16,9%) 

respondentů.  Celkem 14 (11,4%) respondentů odpovědělo, že mělo dovolenou před 

24,1-240 měsíci (1 respondent neměl dovolenou v rozsahu minimálně 14 dní vcelku 

celých 20 let).  
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4. 2 Verifikace hypotéz 

V kapitole 3. 1. 1 bylo formulováno celkem pět hypotéz. Vzhledem k počtu respondentů 

byly odpovědi v dotazníku SFM sloučeny – ke sloučení docházelo v případě, že bylo 

podáno méně než 10 odpovědí. Zjištěné výsledky byly zaokrouhleny na dvě desetinná 

místa.  

Výsledky byly stanoveny pro každou ze škál syndromu vyhoření v dotazníku SMBM 

(jednalo se o škálu emoční, kognitivní a fyzickou). Dále bylo určeno celkové skóre 

syndromu vyhoření (sloupec „vyhoření škála – celkem“) v tabulkách 1 - 6. Následně bylo 

zjišťováno, jak se lišila míra syndromu vyhoření u respondentů, v závislosti na jejich 

pohlavní aktivitě.  

Pro větší přehlednost jsou získané výsledky pro každou hypotézu uváděny zvlášť jak 

v tabulce, tak i graficky a s doplněním o slovní komentář. Některé hypotézy byly 

potvrzeny částečně, ty jsou pro znázornění doplněny o krabicový graf. 
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4. 2. 1 Hypotéza 1 

H1: Předpokládáme, že čím vyšší bude skóre syndromu vyhoření u mužů 

pracujících jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového 

šetření, tím nižší bude potřeba pohlavního vybití.  

Hypotéza se vztahuje k otázce č. 1 v dotazníku sexuálních funkcí 

Otázka 1 - Potřeba pohlavního vybití 

 Kdyby záleželo jenom na mé chuti, kdybych měl k tomu vhodné zevní podmínky 

a dostatek vlastních schopností, vyhovovalo by mně mít pohlavní styk: 

0- vůbec nikdy nebo 1x za rok 

1- několikrát za rok, nejvýš 1x měsíčně 

2- 2-4x za měsíc 

3- 2x nebo vícekrát týdně 

4- denně nebo vícekrát za den 

 

Po sečtení odpovědí vznikly tři kategorie z dotazníku sexuálních funkcí: nejvýše 2 – 4x 

za měsíc a méně uvedlo 25% respondentů (n=31), 2x nebo vícekrát týdně uvedlo 52,42% 

respondentů (n=65), denně nebo vícekrát za den uvedlo respondentů 22,58% (n=28).  

Tabulka 1 – Potřeba pohlavního vybití, ověření hypotézy H1. 

Potřeba pohlavního vybití 
Škála 

vyhoření 
fyzická 

Škála 
vyhoření 

kognitivní 

Škála 
vyhoření 
emoční 

Škála 
vyhoření 
celkem 

Průměr 
 

nejvýše 2-4x za měsíc a méně 3,77 3,81 3,65 3,76 

2x nebo vícekrát týdně 3,53 2,99 2,97 3,22 

denně nebo vícekrát za den 3,82 2,79 2,92 3,26 

Celkem 3,66 3,15 3,13 3,36 

N 

nejvýše 2-4x za měsíc a méně 31 31 31 31 

2x nebo vícekrát týdně 65 65 65 65 

denně nebo vícekrát za den 28 28 28 28 

Celkem 124 124 124 124 

Zdroj: autorka práce 
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Graf 8 znázorňuje míru syndromu vyhoření ve třech subškálách (fyzická, emoční a 

kognitivní), pro vyhodnocení byly porovnány průměry dosažených hodnot ve škále 

vyhoření. 

Graf 8 – Ověření hypotézy H1 – škály vyhoření. 

 

Zdroj: autorka práce 

Celkový výsledek získaný v rámci šetření syndromu vyhoření činil 3,36. Nejvyšší 

hodnoty syndromu vyhoření byly získány u respondentů s frekvencí potřeby sexuálního 

vybití 2-4x za měsíc či méně hodnota činila 3,76.  

Nejvíce se syndrom vyhoření projevuje v rovině kognitivní 3,81, dále v rovině fyzické 

3,77, nejméně v rovině emoční 3,65.  
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Graf 9 – Ověření hypotézy

Zdroj: autorka práce 

Graf 9 vypovídá o mediánu a rozložení odpovědí v

Hodnoty mediánu nemají sestupnou tendenci s

základě toho vyplývá, že

až 7 se nachází medián u odpovědí s

hodnotami 3 - 4. Dále následuje 

denně nebo vícekrát za den. N

sexuálního vybití – 2x nebo vícekrát týdně.

Z tabulky 1 i grafu 8 a 9
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hypotézy H1 – celková škála syndromu vyhoření. 

vypovídá o mediánu a rozložení odpovědí v rámci frekvence pohlavního vybití. 

Hodnoty mediánu nemají sestupnou tendenci s potřebou sexuálního vybití

vá, že se hypotéza 1 potvrdila pouze částečně. Nejvýše 

n u odpovědí s nejnižší potřebou pohlavního vybití

. Dále následuje třetí odpověď s nejvyšší potřebou sexuálního vybití 

vícekrát za den. Nejnižší ukazatel mediánu je u prostřední

2x nebo vícekrát týdně. 

1 i grafu 8 a 9 vyplývá, že hypotéza H1 byla potvrzena částečně

rámci frekvence pohlavního vybití. 

potřebou sexuálního vybití, na 

Nejvýše na stupnici 1 

pohlavního vybití a to mezi 

nejvyšší potřebou sexuálního vybití – 

prostřední odpovědi potřeby 

částečně.  
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4. 2. 2 Hypotéza 2 

H2: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů 

pracujících jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového 

šetření, tím nižší bude četnost pokusů o pohlavní styk a rovněž bude nižší i 

frekvence uspokojivých pohlavních styků. 

Hypotéza se vztahuje k otázce č. 3, 4 v dotazníku sexuálních funkcí. 

Otázka 3 -  Častost pohlavních styků 

 Ve snaze uskutečnit soulož, ale bez ohledu na to, zda k ní skutečně dojde, se 

pohlavně přibližuji ke své partnerce (líbám, objímám ji, dotýkám se, pokouším se 

o tělesné spojení): 

o 1x měsíčně a méně 

o několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden  

o 2x nebo vícekrát za týden 

o denně nebo vícekrát za den 

Po sečtení odpovědí vznikly čtyři kategorie z dotazníku sexuálních funkcí: 1x měsíčně a 

méně uvedlo 11,29% respondentů (n=14), 2x nebo víckrát za týden uvedlo 33,06 (n=41), 

denně nebo vícekrát za den 36,29% respondentů (n=45), denně nebo vícekrát za den 

19,35% respondentů (n=24). 

Tabulka 2 – Častost pohlavních styků (otázka č. 3), ověření hypotézy H2. 

Častost pohlavních styků 
Škála  

vyhoření 
fyzická 

Škála  
vyhoření 

kognitivní 

Škála  
vyhoření 
emoční 

Škála  
vyhoření 
celkem 

Průměr 

1x měsíčně a méně 4,57 4,26 4,12 4,36 

několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden  3,76 3,44 3,37 3,56 

2x nebo vícekrát za týden 3,34 2,77 2,73 3,00 

denně nebo vícekrát za den 3,54 2,71 2,88 3,10 

Celkem 3,66 3,15 3,13 3,36 

N 

1x měsíčně a méně 14 14 14 14 
několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden (a 
méně) 

41 41 41 41 

2x nebo vícekrát za týden 45 45 45 45 

denně nebo vícekrát za den 24 24 24 24 

Celkem 124 124 124 124 

Zdroj: autorka práce 
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Graf 10 znázorňuje míru syndromu vyhoření ve třech subškálách (fyzická, emoční a 

kognitivní) pro vyhodnocení byly porovnány průměry v dosažených hodnotách ve škále 

vyhoření. 

Graf 10 – Ověření hypotézy H2 (otázka č. 3) – škály vyhoření. 

 

Zdroj: autorka práce 

Celkový výsledek získaný v rámci syndromu vyhoření činil 3,36. Nejvyšší hodnoty 

syndromu vyhoření byly získány u respondentů s frekvencí častosti pohlavních styků 1x 

měsíčně a méně 4,36.  

Nejvíce se syndrom projevuje v rovině fyzické 4,57, dále v rovině kognitivní 4,26, 

nejméně v rovině emoční 4,12. 
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Graf 11 – Ověření hypotézy

Zdroj: autorka práce 

Graf 11 nám vypovídá o mediánu a rozložení odpovědí v

vybití. Hodnoty mediánu nemají sestupnou tenden

z toho vyplývá, že hypotéza 2 (otázka 3) se potvrdila

stupnici 1 až 7 nachází mediá

1xměsíčně a méně a to mezi hodnotami 4 

potřebou pohlavního styku 

je u prostřední odpovědi 2x
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hypotézy H2 – celková škála syndromu vyhoření. 

nám vypovídá o mediánu a rozložení odpovědí v rámci frekvence pohlavního 

vybití. Hodnoty mediánu nemají sestupnou tendenci s potřebou sexuálního vybití 

potéza 2 (otázka 3) se potvrdila pouze částečně

až 7 nachází medián u odpovědí s nejnižší potřebou

1xměsíčně a méně a to mezi hodnotami 4 – 5. Dále následuje třetí 

potřebou pohlavního styku denně nebo vícekrát za den. Nejnižší hodnota mediánu pod 3 

odpovědi 2x nebo vícekrát za týden. 

 

rámci frekvence pohlavního 

potřebou sexuálního vybití a 

částečně. Nejvýše se na 

nejnižší potřebou pohlavního styku 

třetí odpověď s nejvyšší 

denně nebo vícekrát za den. Nejnižší hodnota mediánu pod 3 
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Otázka 4 -  Častost uskutečnění soulože 

 Z uvedeného počtu pohlavních styků jsem schopen uskutečnit soulož, tj. tělesné 

spojení třeba i jen na krátkou dobu nebo při nedokonalém ztopoření: 

0- vůbec nikdy 

1- v menšině případů 

2- většinou 

3- za běžných podmínek vždy 

4- absolutně vždy, i když jsou okolnosti zcela rušivé a nevyhovující 

 

Při sečtení odpovědí vznikly dvě kategorie z dotazníku sexuálních funkcí: většinou a 

méně, kterou uvedlo 21,77% respondentů (n=27), za běžných podmínek vždy a více 

78,23% respondentů (n=97). 

Tabulka 3 – Častost uskutečnění soulože (otázka č. 4), ověření hypotézy H2. 

Častost uskutečnění soulože 
Škála 

vyhoření  
fyzické 

Škála 
vyhoření 

kognitivní 

Škála 
vyhoření 
emoční 

Škála 
vyhoření 
celkem 

Průměr 

většinou a méně 4,23 3,84 3,85 4,01 

za běžných podmínek vždy a více 3,50 2,96 2,92 3,18 

Celkem 3,66 3,15 3,12 3,36 

N 

většinou a méně 27 27 27 27 

za běžných podmínek vždy a více 97 97 97 97 

Celkem 124 124 124 124 

Zdroj: autorka práce 
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Graf 12 znázorňuje míru syndromu vyhoření ve třech subškálách (fyzická, emoční a 

kognitivní) pro vyhodnocení bylo porovnány průměry dosažených hodnot ve škále 

vyhoření.  

Graf 12 – Ověření hypotézy H2 – škály vyhoření. 

Zdroj: autorka práce 

U této otázky byla opět zjištěna nejvyšší míra syndromu vyhoření u respondentů, kteří 

uvedli častost uskutečnění soulože většinou či méně 4,01 oproti respondentům, kteří ji 

realizují za běžných podmínek vždy 3,18. Syndrom vyhoření zasahuje nejvíce rovinu 

fyzickou 4,23, dále rovinu emoční 3,86 a nejméně rovinu kognitivní 3,84.  

Vzhledem k tomu, že byla zjištěna nejvyšší míra výskytu syndromu vyhoření 

u respondentů, kteří mají nejméně pohlavních styků či soulože, lze konstatovat, 

že hypotéza H2 byla potvrzena pouze částečně. 
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4. 2. 3 Hypotéza 3 

H3: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů 

pracujících jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového 

šetření, tím bude klesat pocit úspěšnosti v pohlavním životě.  

Hypotéza se vztahuje k otázce č. 9 v dotazníku sexuálních funkcí 

Otázka 9 – Potřeba pohlavního vybití 

 Pocit úspěšnosti v pohlavním životě, celkově si připadám: 

0- úplně neschopný, partnerka odmítá mít se mnou styky 

1- spíš neúspěšný, partnerka mívá různé narážky, námitky, výčitky 

2- nejsem si moc jistý svou úspěšností, i když nejsem zcela neschopný 

3- většinou úspěšný 

4- naprosto jistý svou úspěšností a schopností za všech okolností plně  

uspokojit svou partnerku 

Po sečtení odpovědí vznikly tři kategorie z dotazníku sexuálních funkcí: nejsem si moc 

jistý svou úspěšností, i když nejsem zcela neschopný a hůře uvedlo 20,16% respondentů 

(n=25), většinou úspěšný uvedlo 57,26% respondentů (n=71), naprosto jistý svou 

úspěšností a schopností za všech okolností uspokojit svou partnerku uvedlo 22,58% 

respondentů (n=28). 

Tabulka 4 – Pocit úspěšnosti v pohlavním životě, ověření hypotézy H3. 

Pocit úspěšnosti v pohlavním životě 
Škála  

vyhoření 
fyzické 

Škála  
vyhoření 

kognitivní 

Škála 
vyhoření  
emoční 

Škála 
vyhoření 
celkem 

Průměr 

nejsem si moc jistý svou úspěšností, i když 
nejsem zcela neschopný a hůře 

4,68 4,07 4,05 4,32 

většinou úspěšný 3,45 2,96 2,87 3,15 

naprosto jistý svou úspěšností a schopností za 
všech okolností plně uspokojit svou partnerku 

3,27 2,81 2,95 3,04 

Celkem 3,66 3,15 3,12 3,36 

N 

nejsem si moc jistý svou úspěšností, i když 
nejsem zcela neschopný a hůře 

25 25 25 25 

většinou úspěšný 71 71 71 71 

naprosto jistý svou úspěšností a schopností za 
všech okolností plně uspokojit svou partnerku 

28 28 28 28 

Celkem 124 124 124 124 

Zdroj: autorka práce 
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Graf 12 znázorňuje míru syndromu vyhoření ve třech subškálách (fyzická, emoční a 

kognitivní) pro vyhodnocení byly porovnány průměry dosažených hodnot ve škále 

vyhoření.  

Graf 13 – Ověření hypotézy H3 – škály vyhoření. 

 

Zdroj: autorka práce 

Také hypotéza H3 byla potvrzena. Hodnota syndromu vyhoření činila 3,36, nejvyšší 

míra syndromu vyhoření byla zjištěna u respondentů, kteří pociťují nejmenší jistotu ve 

své úspěšnosti v sexuálním životě, hodnota syndromu vyhoření činila 4,33.  

V tomto případě se syndrom vyhoření nejvíce manifestuje v rovině fyzické 4,68, dále 

v rovině kognitivní 4,07, nejméně v rovině emoční 4,05.  
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4. 2. 4 Hypotéza 4 

H4: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů 

pracujících jako nelékařský pracovník v neodkladné péči pomocí internetového 

šetření, tím nižší bude kvalita ztopoření pohlavního údu.  

Hypotéza se vztahuje k otázce č. 5 v dotazníku sexuálních funkcí 

Otázka 5 - Kvalita ztopoření pohlavního údu  

 Nejčastěji se u mne vyskytuje resp. nejvíce mi vádí tento stav: 

0- ztopoření se vůbec při pohlavním styku nedostavuje 

1- ztopoření se na počátku dostaví, ale ochabuje před souloží, takže zavedení 

není proto možné 

2- dlouho trvá, než se ztopoření s námahou dostaví nebo dochází k jeho 

ochabnutí po zavedení údu ještě před výronem semene 

3- ztopoření stačí k zavedení údu, vydrží do výronu semene nebo ochabování je 

takového rázu, že podstatněji neruší soulož 

4- ztopoření je vždy naprosto spolehlivé, vydatné a dostavuje se i za 

nepříznivých a rušivých zevních podmínek 
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Po sečtení odpovědí vznikly tři kategorie z dotazníku sexuálních funkcí: dlouho trvá, než 

se ztopoření s námahou dostaví a hůře uvedlo 9,68% respondentů (n=12). Ztopoření stačí 

k zavedení údu, vydrží do výronu semene nebo ochabování je takového rázu, že 

podstatněji neruší soulož, uvedlo 49,19% respondentů (n=61). Ztopoření je vždy 

naprosto spolehlivé, vydatné a dostavuje se i za nepříznivých a rušivých zevních 

podmínek uvedlo 41,13% respondentů (n=51). 

Tabulka 5 – Pocit úspěšnosti v pohlavním životě, ověření hypotézy H4. 

Kvalita ztopoření pohlavního údu 
Škála 

vyhoření 
fyzická 

Škála 
vyhoření 

kognitivní 

Škála 
vyhoření 
emoční 

Škála 
vyhoření 
celkem 

Průměr 

dlouho trvá, než se ztopoření s námahou dostaví 
a hůře 

4,80 4,43 4,58 4,64 

ztopoření stačí k zavedení údu, vydrží do 
výronu semene nebo ochabování je takového 
rázu, že podstatněji neruší soulož 

3,59 3,10 3,17 3,33 

ztopoření je vždy naprosto spolehlivé, vydatné a 
dostavuje se i za nepříznivých a rušivých 
zevních podmínek 

3,45 2,91 2,73 3,10 

Celkem 3,6 3,15 3,13 3,36 

N 

dlouho trvá, než se ztopoření s námahou dostaví 
a hůře 

12 12 12 12 

ztopoření stačí k zavedení údu, vydrží do 
výronu semene nebo ochabování je takového 
rázu, že podstatněji neruší soulož 

61 61 61 61 

ztopoření je vždy naprosto spolehlivé, vydatné a 
dostavuje se i za nepříznivých a rušivých 
zevních podmínek 

51 51 51 51 

Celkem 124 124 124 124 

Zdroj: autorka práce 
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Graf 14 znázorňuje míru syndromu vyhoření ve třech subškálách (fyzická, emoční a 

kognitivní) pro vyhodnocení byly porovnány průměry dosažených hodnot ve škále 

vyhoření.  

Graf 14 – Ověření hypotézy H4 – škály vyhoření. 

 

Zdroj: autorka práce 

Z uvedených výsledků vyplývá, že i hypotéza H4 byla potvrzena. Nejvyšší skóre 

syndromu vyhoření získali respondenti, kteří uváděli nejnižší kvalitu ztopoření 

pohlavního údu (dlouho trvá, než se ztopoření dostaví, případně se jedná až o nemožnost 

soulože vlivem nekvalitní erekce) – hodnota syndromu vyhoření u nich činila 4,64.  

Nejvíce zasahuje syndrom vyhoření rovinu fyzickou 4,85, dále rovinu emoční 4,58, 

nejméně rovinu kognitivní 4,43.  
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4. 2. 5 Hypotéza 5 

H5: Předpokládáme, že čím vyšší skóre syndromu vyhoření bude u mužů 

pracujících jako zdravotnický pracovník v intenzivní péči pomocí internetového 

šetření, tím kratší bude doba trvání soulože. 

Hypotéza se vztahuje k otázce č. 6 v dotazníku sexuálních funkcí 

Otázka 6 - Doba trvání soulože 

 K výronu semene u mne dochází: 

0- ještě před zavedením údu nebo k němu při souloži vůbec nedochází 

1- při zavedení údu nebo během několika vteřin soulože 

2- během 1-2 minut soulože 

3- 3a- během 3-5 minut 

4- 3b- během 6 a více minut 

5- soulož jsem schopen za všech okolností libovolně prodlužovat až do 

úplného uspokojení partnerky 

Po sečtení odpovědí vznikly tři kategorie z dotazníku sexuálních funkcí: během 1-2 

minut soulože či dříve uvedlo 4,03% respondentů (n=5), během 3-5minut uvedlo 25,81% 

respondentů (=32), během 6 a více minut či později uvedlo 70,16% respondentů (n=87). 

Tabulka 6 – Pocit úspěšnosti v pohlavním životě, ověření hypotézy H5. 

Doba trvání soulože 
Škála 

vyhoření 
fyzická 

Škála 
vyhoření 

kognitivní 

Škála 
vyhoření 
emoční 

Škála 
vyhoření 
celkem 

Průměr 

během 1-2 minut soulože či dříve 4,77 3,44 4,60 4,26 

během 3-5 minut 3,77 3,30 3,06 3,45 

během 6 a více minut či později 3,55 3,08 3,07 3,28 

Celkem 3,66 3,15 3,12 3,36 

N 

během 1-2 minut soulože či dříve 5 5 5 5 

během 3-5 minut 32 32 32 32 

během 6 a více minut či později 87 87 87 87 

Celkem 124 124 124 124 

Zdroj: autorka práce  

 



58 
 

Graf 15 znázorňuje míru syndromu vyhoření ve třech subškálách (fyzická, emoční a 

kognitivní) pro vyhodnocení byly porovnány průměry dosažených hodnot ve škále 

vyhoření. 

Graf 15 – Ověření hypotézy H5 – škály vyhoření. 

 

Zdroj: autorka práce 

Z uvedených výsledků vyplývá, že hypotéza H5 byla potvrzena. Nejvyšší míra 

syndromu vyhoření byla zjištěna u respondentů nejkratší dobou trvání soulože 4,26, kdy 

soulož není realizována v důsledku předčasného výronu semene vůbec, nebo k výronu 

semene dochází během 1-2 minut či v prvních vteřinách soulože.  

Nejvyšší skóre syndromu vyhoření bylo získáno v oblasti fyzické 4,77, dále v rovině 

emoční 4,60, nejméně v rovině kognitivní 3,44.  
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5. Diskuse 

Ve výše popsaném výzkum, byl analyzován výskyt syndromu vyhoření u zdravotnických 

pracovníků mužského pohlaví v neodkladné péči pomocí internetového šetření, kdy byl 

zjišťován vliv syndromu vyhoření na sexualitu těchto osob.   

Ze zjištěných dat vyplynulo, že syndrom vyhoření největší měrou zasahuje 

zdravotnické pracovníky mužského pohlaví v neodkladné péči v rovině fyzické, ve 

smyslu fyzické únavy. Průměrný skór syndromu vyhoření v daném souboru respondentů 

činil 3,36, v případě fyzické únavy dosahovala průměrná hodnota 3,66, nejméně byla 

zasažena rovina emoční 3,13. Tato zjištění jsou v souladu s výzkumem, který 

realizovali Chayu a Kreitler (2011, s. 67) na vzorku 132 nelékařského personálu obojího 

pohlaví působících na oddělení nefrologie. Respondentům byl administrován jak 

dotazník SMBM, který byl užit i v případě našeho výzkumu, zároveň byl syndrom 

vyhoření zkoumán i prostřednictvím nejčastěji užívaného dotazníku MBI. Celkové skóre 

činilo 5,59, v případě fyzické únavy byla zjištěna hodnota 5,72, naopak nejnižší 

hodnoty byly v rovině kognitivní 5,41.  

Ve výzkumném souboru uvedlo celkem 61 (49,19 %) respondentů, že pociťuje únavu 

často, velmi často či téměř vždy. Toto zjištění pochopitelně není překvapující. 

Pracoviště intenzivní péče se vyznačují značnou zátěží, která se u sester projevuje mimo 

jiné v podobě únavy a v rovině psychické se nezřídka jedná o depresivní prožívání (Wei, 

Ji, Li a Zhang, 2017, s. 147).  

Výzkumný soubor nelze z hlediska sexuální aktivity považovat za heterogenní, což je 

ovšem v pořádku, neboť i v běžné populaci mají muži odlišné sexuální potřeby 

a preference. Ve výzkumném souboru celkem 2 (1,61%) respondenti uvedli, že dosud 

neměli sexuální zkušenost s ženou, 8 (6,45%) respondentů zmínilo sexuální zkušenost 

s jednou ženou. Celkem 93 (75%) respondentů má potřebu sexuálního vybití minimálně 

dvakrát týdně, k pohlavnímu vybití s frekvencí minimálně 2x týdně dochází u 87 (70,2%) 

respondentů, přičemž ve výzkumném souboru bylo zastoupeno 79 (63,71%) respondentů 

zařazených do skupiny „rozvedených“ (jednalo se o respondenty žijící mimo manželský 

svazek) a celkem 25 (20,16%) oslovených mužů v době šetření uvedlo, že nemá žádný 

pohlavní styk. Carroll (2013, s. 248) s odkazem na výsledky amerického Národního 

výzkumu sexuálního zdraví a chování (National Survey od Sexual Health and Behavior) 

zmiňuje, že většina sezdaných párů uskutečňuje, společné sexuální aktivity nejčastěji 
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jednou týdně, případně několikrát do měsíce, u věkově mladších párů je tato četnost 

vyšší. Při tomto srovnání lze tedy potřeby respondentů i jejich realizaci pohlavního vybití 

vnímat jako standardní.  

Při ověřování stanovených hypotéz bylo zjištěno, že výskyt mnoha uváděných problémů 

souvisí se syndromem vyhoření, který je jedním z reprezentantů psychogenních příčin 

sexuální dysfunkce. Z pěti stanovených hypotéz byly dvě potvrzeny částečně a další 

tři potvrzeny zcela, tj. bylo prokázáno, že s nárůstem míry syndromu vyhoření se 

snižuje potřeba pohlavního vybití, četnost pokusů o pohlavní styk i frekvence 

uspokojivých pohlavních styků. Klesá též pocit úspěšnosti v pohlavním životě, 

snižuje se kvalita ztopoření pohlavního údu a zkracuje se délka trvání soulože. Tyto 

výsledky tedy dokládají spojitost mezi mírou syndromu vyhoření a poruchami 

v sexuálním chování i v sebedůvěře spjaté s rovinou sexuality, přičemž je zřejmé, že 

tento vliv syndromu vyhoření na jedince není zanedbatelný. Nelékařský pracovník 

mužského pohlaví, působící na oddělení neodkladné péče, může v důsledku neustále se 

zvyšující vnímané zátěže selhávat i v rovině pracovní.  

Realizovaná studie byla součástí skupinové studie mapující syndrom vyhoření 

u nelékařských pracovníků. Skupinu nelékařských pracovníků mužského pohlaví v rámci 

této širší studie zkoumala Bc. Andrea Machalová, která realizovala šetření ve fakultních 

zařízeních se vzorkem 58 mužů.  

Z výzkumu Bc. Andrey Machalové bylo zjištěno nižší průměrné skóre syndromu 

vyhoření 2,74, v mém provedeném výzkumu činila průměrná hodnota 3,36. 

Nicméně obdobně jako v mém provedeném výzkumu dosáhli respondenti 

nejvyššího skóre v oblasti fyzické únavy 3,03, v mém provedeném výzkumu činila 

hodnota 3,66. Druhou nejvíce zatíženou oblastí syndromem vyhoření však nebyla 

rovina kognitivní 2,64, v mém provedeném výzkumu činila průměrná hodnota 3,15. 

Třetí nejméně zasaženou byla rovina emocí, v případě výzkumného vzorku 

z fakultního zařízení činila průměrná hodnota vyhoření 2,34, v mém provedeném 

výzkumu činila průměrná hodnota 3,13.  

Pokud srovnáme tyto výsledky s výsledky výzkum Bc. Andrey Machalové, která 

provedla obdobné šetření, ovšem na vzorku mužských zdravotnických pracovníků 

v neodkladné péči formou šetření ve fakultních zařízeních, bylo dosaženo obdobných 

závěrů.  
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Při šetření potřeby pohlavního vybití byla v mnou realizovaném výzkumu zjištěna 

nejvyšší míra zasažení u respondentů s potřebou pohlavního vybití: denně nebo 

vícekrát za den v rovině fyzické 3,82. Ve výzkumu Bc. Andrey Machalové vykazovali 

respondenti odlišné hodnoty, nejvíce byli zasaženi respondenti s potřebou sexuálního 

vybití: 2x nebo vícekrát týdně v rovině fyzické 3,11. Při celkovém zhodnocení 

syndromu vyhoření byli v mém výzkumu nejvíce zasaženi respondenti s potřebou 

pohlavního vybití: nejvýše 2 – 4x měsíčně a méně 3,76. Ve výzkumu Bc. Andrey 

Machalové dosáhli respondenti shodně nejvyšších hodnot u stejné potřeby pohlavního 

vybití: nejvýše 2 – 4x měsíčně a méně 2,77. 

Při zkoumání kauzality mezi syndromem vyhoření a častostí pohlavního styku byla 

v mnou realizovaném výzkumu zjištěna nejvyšší míra zasažení u respondentů s potřebou 

častosti pohlavního: styku 1x měsíčně a méně v rovině fyzické 4,57. Ve výzkumu Bc. 

Andrey Machalové vykazovali respondenti odlišné hodnoty, nejvíce byli zasaženi 

respondenti s potřebou častostí pohlavního styku: 2x nebo vícekrát za týden také 

v rovině fyzické 3,23. Při celkovém zhodnocení syndromu vyhoření byly naměřeny 

odlišné hodnoty. V mém výzkumu byli nejvíce zasaženi respondenti s potřebou 

častosti pohlavního styku: 1x měsíčně a méně 4,36. Ve výzkumu Bc. Andrey 

Machalové, byli nejvíce zasaženi respondenti se stejnou potřebou častosti 

pohlavního styku: 1x měsíčně a méně 2,83. 

Při zkoumání kauzality mezi syndromem vyhoření a častostí uskutečnění soulože byla 

v mnou realizovaném výzkumu zjištěna nejvyšší míra zasažení u respondentů s potřebou 

častosti uskutečnění soulože: většinou a méně v rovině fyzické 4,23. Ve výzkumu Bc. 

Andrey Machalové vykazovali respondenti podobné hodnoty, nejvíce byli zasaženi 

respondenti se stejnou potřebou častostí uskutečnění soulože, také v rovině fyzické 

3,37. Při celkovém zhodnocení syndromu vyhoření byly naměřeny shodné hodnoty. 

V mém výzkumu byli nejvíce zasaženi respondenti s potřebou uskutečnění soulože: 

většinou a méně 4,01. V provedeném výzkumu Bc. Andrey Machalové, byli nejvíce 

zasaženi respondenti se stejnou potřebou uskutečnění soulože: většinou a méně 2,83. 

Při zkoumání kauzality mezi syndromem vyhoření a pocitu úspěšnosti v pohlavním 

životě byla v mnou realizovaném výzkumu zjištěna nejvyšší míra zasažení u respondentů 

s pocitem úspěšnosti v pohlavním životě: nejsem si moc jistý svou úspěšností 

v rovině fyzické 4,68. V provedeném výzkumu Bc. Andrey Machalové vykazovali 
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respondenti podobné hodnoty, nejvíce byli zasaženi respondenti se stejnými pocity 

úspěšnosti v pohlavním životě také v rovině fyzické 3,27. Při celkovém zhodnocení 

syndromu vyhoření byly naměřeny shodné hodnoty. V mém výzkumu byli nejvíce 

zasaženi respondenti s pocity úspěšnosti v pohlavním životě: nejsem si moc jistý 

svou úspěšností 4,32. V provedeném výzkumu Bc. Andrey Machalové, byli nejvíce 

zasaženi respondenti se stejnými pocity úspěšnosti v pohlavním životě: nejsem si 

moc jistý svou úspěšností 3,10. 

Při zkoumání kauzality mezi syndromem vyhoření a kvalitou ztopoření pohlavního 

údu byla v mnou realizovaném výzkumu zjištěna nejvyšší míra zasažení u respondentů 

s kvalitou ztopoření pohlavního údu: dlouho trvá, než se ztopoření s námahou 

dostaví v rovině fyzické 4,80. V provedeném výzkumu Bc. Andrey Machalové 

vykazovali respondenti podobné hodnoty, nejvíce byli zasaženi respondenti s kvalitou 

ztopoření pohlavního údu: dlouho trvá, než se ztopoření s námahou dostaví v rovině 

fyzické 3,80. Při celkovém zhodnocení syndromu vyhoření byly naměřeny shodné 

hodnoty. V mém výzkumu byli nejvíce zasaženi respondenti s kvalitou ztopoření 

pohlavního údu: dlouho trvá, než se ztopoření s námahou dostaví 4,64.                     

V provedeném výzkumu Bc. Andrey Machalové, byli nejvíce zasaženi respondenti 

se stejnou s kvalitou ztopoření pohlavního údu: dlouho trvá, než se ztopoření 

s námahou dostaví 3,46. 

Při zkoumání kauzality mezi syndromem vyhoření a dobou trvání soulože byla v mnou 

realizovaném výzkumu zjištěna nejvyšší míra zasažení u respondentů s dobou trvání 

soulože: 1-2min či dříve v rovině fyzické 4,77. V provedeném výzkumu Bc. Andrey 

Machalové vykazovali respondenti podobné hodnoty, nejvíce byli zasaženi respondenti 

s dobou trvání soulože: 1-2minuty či dříve v rovině fyzické 3,56. Při celkovém 

zhodnocení syndromu vyhoření byly naměřeny shodné hodnoty. V mém výzkumu byli 

nejvíce zasaženi respondenti s dobou trvání soulože: 1-2minuty či dříve 4,26. V 

provedeném výzkumu Bc. Andrey Machalové, byli nejvíce zasaženi respondenti se 

stejnou dobou trvání soulože: 1-2minuty či dříve 3,26. 

Stanovené cíle a úkoly práce lze považovat za naplněné, zároveň lze konstatovat, že 

tento výzkum nabízí další možnost výzkumných šetření. Jak již bylo zmiňováno, 

nepodařilo se dohledat více studií na toto téma. Je známé, že syndrom vyhoření má vliv 

na sexualitu člověka, není však již detailněji probádáno, jak se do roviny sexuální 
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promítá a jaký má tato skutečnost následně vliv na kvalitu života jedince či jeho pracovní 

výkon nebo obecně postoj k zaměstnání. Tyto souvislosti jsou však významné, neboť 

zdravotnický pracovník vykonává velmi odpovědné zaměstnání, ve kterém učinit chybu 

může znamenat ukončení života pacienta. S tím souvisí i nutnost náležité prevence 

syndromu vyhoření na odděleních neodkladné péče, o čemž je více pojednáno v závěru 

práce.  
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6. Závěr 

V diplomové práci bylo pojednáno o problematice syndromu vyhoření u nelékařských 

pracovníků působících na odděleních neodkladné péče, a to mužského pohlaví pomocí 

internetového šetření. Sledován byl vliv syndromu vyhoření na sexualitu těchto mužů.  

Toto téma je dosud vědecky velmi málo probádáno, od čehož se primárně odvíjí i přínos 

diplomové práce. Je obecně známé, že se zátěž z pracovní oblasti přelévá i do osobního 

života jedince a ví se také, že se syndrom vyhoření projevuje jak v rovině psychického, 

tak i fyzického zdraví. Postižený může trpět poruchami spánku, příjmu potravy, ale také 

poruchami v oblasti sexuality. Doposud však nebyla odbornou veřejností věnována 

pozornost tomu, jaký tento vliv je, k čemu dále vede, což jsou otázky, které lze 

považovat za důležité k zodpovězení, neboť problémy v sexuální oblasti mohou 

způsobovat mnohem větší obtíže, než by se mohlo jevit. 

V praktické části je popsán výzkum, který je součástí rozsáhlejší studie na téma kauzality 

mezi syndromem vyhoření a sexualitou nelékařského pracovníka v neodkladné péči. Ve 

studii, která je předmětem této práce, byla věnována pozornost mužským zdravotnickým 

pracovníkům, kteří působí na odděleních neodkladné péče. Tato oddělení jsou značně 

zatížena stresem. Lékaři a sestry musí být připraveni v každém momentu řešit nečekanou 

událost u pacienta, zachraňovat jeho život, což je velmi psychicky náročné. Jak bylo též 

uváděno, tato pracoviště jsou spojena i s fyzikálními stresory, k nimž patří např. hluk. 

Pokud k těmto faktorům přidáme přetíženost nelékařských pracovníků, mnohdy podstav 

na pracovišti, nutnost neustále zvyšovat svoji kvalifikaci, není překvapující, že jsou tato 

pracoviště velmi riziková z hlediska vzniku a rozvoje syndromu vyhoření. 

Cílem práce bylo zjistit, zda syndrom vyhoření a jeho rozvoj ovlivňuje sexualitu 

zdravotnických pracovníků mužského pohlaví v neodkladné péči. Cílem výzkumu 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. 

Tyto cíle lze považovat za naplněné. Z realizovaného výzkumu vyplynulo, že syndrom 

vyhoření má vliv na sexualitu mužů, zdravotnických pracovníků působících 

na odděleních neodkladné péče. Bylo prokázáno, že s nárůstem syndromu vyhoření se 

snižuje potřeba pohlavního vybití, četnost pokusů o pohlavní styk i frekvence 
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uspokojivých pohlavních styků. U respondentů byl zjištěn též pokles pocitu úspěšnosti 

v pohlavním životě, snížená kvalita ztopoření pohlavního údu a zkrácení délky trvání 

soulože. Je zapotřebí zdůraznit, že výzkumný soubor nebyl reprezentativní, získané 

výsledky tedy nelze generalizovat na celou populaci zdravotnických pracovníků 

mužského pohlaví z oddělení neodkladné péče. Nicméně získané výsledky korespondují 

s prvními pilotními studiemi na toto téma a jejich význam spočívá zejména v poukázání 

na oblasti, které je vhodné dále zkoumat: rozdíl mezi sexualitou mužů a žen v návaznosti 

na syndromu vyhoření, kdy bylo zjištěno, že je syndrom vyhoření u respondentů-mužů 

prožíván zejména v rovině fyzického únavy. Uvažovat lze také o dalším šetření 

mapujícím faktory zapříčiňující výskyt syndromu vyhoření u těchto pracovníků, následky 

této skutečnosti na rovinu pracovní i sexuální. 

6. 1 Doporučení pro praxi 

Především však výzkum, poukazuje na nutnost věnovat náležitou pozornost prevenci 

syndromu vyhoření na odděleních neodkladné péče. Základní požadavek souvisí s 

dodržováním limitů pro týdenní pracovní dobu, nepřetěžováním sester a 

dostatečným personálním zajištěním pracovišť. Pokud pociťují oslovení muži obtíže 

v rovině fyzické (únava) a kognitivní (myšlení, pozornost), lze doporučit pravidelný 

pohyb, zdravou životosprávu, v případě výskytu sexuálních obtíží konzultaci 

s odborníkem. Důležitá je též edukace nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří 

by měli dobře znát fenomén syndromu vyhoření, tedy to, jak vzniká, jak se projevuje a 

jak je možné se mu bránit. Nelékařské pracovníky lze tedy edukovat i v tom, že i za 

sexuálními obtížemi může být přítomnost syndromu vyhoření. Každý z těchto jevů 

vyžaduje náležitou péči, a to péči komplexní, kdy je ovšem zapotřebí nejprve dobře 

rozpoznat příčinu obtíží.  

Potvrzení tří z pěti hypotéz a dvou částečně potvrzených stanovených hypotéz svědčí o 

potřebě věnovat spojitosti těchto jevů další pozornost v oblasti výzkumné práce. Je 

plánováno zveřejnění hlavních zjištěných výsledků v některém z odborných periodik, což 

je nutnou podmínkou k tomu, aby téma mohlo být dále zkoumáno a závěry byly 

optimálně zohledněny v praxi nelékařských zdravotnických pracovníků na odděleních 

intenzivní péče.  
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Příloha č. 2: Dotazník  

Dobrý den, 

jmenuji se…………….. V současné době jsem studentkou 1. lékařské fakulty UK 
v Praze, oboru specializace ve zdravotnictví, intenzivní péče. 

Dovoluji si vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, který má dvě části. První část 
zjišťuje míru „Syndromu vyhoření“ česká verze  Shiromovy –Melamedovy škály 
(SMBM) , a druhá část tohoto dotazníku má název „Sexuální funkce muže,“dleMellan 
in Kratochvíl, S. (1999). Vyplnění tohoto dotazníku je zcela anonymní a určené pouze 
nelékařským zdravotnickým pracovníkům na pracovištích neodkladné péče. Získané 
údaje budou podkladem pro zpracování mé diplomové práce pod vedením 
…………………… a stanou se součástí mezinárodní studie zkoumající syndrom 
vyhoření a jeho vliv na lidské zdraví. Vyplněním dotazníku souhlasíte se zpracováním 
výzkumných údajů.  

Instrukce k vyplnění dotazníkového formuláře: Věnujte prosím pozornost zadaným 
otázkám. První část má 14 otázek, druhá 21 otázek. Vyplnění dotazníků by Vám nemělo 
zabrat více než 15 - 20 minut. Prosím Vás, abyste každou otázku označili číslem, které 
nejvíc vystihuje sílu pocitů, které obvykle prožíváte. Důležité pro tento výzkum je 
vyplnění všech otázek v obou částech dotazníku. 

Předem Vám srdečně děkujeme za Váš čas a ochotu.                                                               

Datum:……………………………… 

Věk:………………………………… 

Pohlaví:   žena        muž 

Rodinný stav: svobodný/á ženatý/vdaná rozvedený/á v partnerském svazku 

Nejvyšší dosažené vzdělání: SŠ VOŠ VŠ jiné………………. 

Obor       všeobecná sestra                zdravotnický záchranář 

Pracoviště:…………………………………………………… 

Délka trvání současného pracovního poměru:………………. 

Délka celkové pracovní praxe ve zdravotnictví:……………. 

Průměrná týdenní pracovní doba (reálný počet hodin strávených na pracovišti): 
………………hodin  

Před jakou dobou jste měl/a naposledy dovolenou více než 14 dní (nedělenou) – uveďte 
v měsících:……….. 

 

 

 

 



 
 

Česká verze Shiromovy- Melamedovy škála (SMBM) 

PTÁČEK, Radek, Jiří RABOCH a Vladimír KEBZA. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: 
Grada, 2013. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5114-6. 

  

Škála  Nikdy 
nebo 
téměř 
nikdy 

Velmi 
zřídka 

Zřídka Někdy Celkem 
často 

Velmi 
často 

Vždy 
nebo 
téměř 
vždy 

P 1. Cítím se unavený/á. 1 2 3 4 5 6 7 
P 2. Necítím žádnou sílu jít 

ráno do práce. 
1 2 3 4 5 6 7 

P 3. Cítím se fyzicky 
vysílený/á. 

1 2 3 4 5 6 7 

P 4. Cítím, že mám všeho 
dost. 

1 2 3 4 5 6 7 

P 5. Připadám si, jako by se 
mi „vybily baterky“. 

1 2 3 4 5 6 7 

P 6. Cítím se vyhořelý/á. 1 2 3 4 5 6 7 
C 7. Myslí mi to pomalu. 1 2 3 4 5 6 7 
C 8. Obtížně se koncentruji. 1 2 3 4 5 6 7 
C 9. Zdá se mi, že mi to 

nemyslí jasně.  
1 2 3 4 5 6 7 

C 10. Při přemýšlení se 
cítím nesoustředěný/á. 

1 2 3 4 5 6 7 

C 11. Dělá mi potíže 
přemýšlet o složitých 
věcech. 

1 2 3 4 5 6 7 

E 12. Cítím se, že se mi 
nedaří být citlivý/á 
k potřebám 
spolupracovníků a lidí, 
se kterými přicházím 
v práci do styku. 

1 2 3 4 5 6 7 

E 13. Cítím, že nejsem 
schopen/a citově 
investovat do 
spolupracovníků a lidí, 
se kterými přicházím 
v práci do styku. 

1 2 3 4 5 6 7 

E 14. Cítím, že 
nedokážu být milý/á na 
spolupracovníky a lidi, 
se kterými přicházím 
v práci do styku. 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

Dotazník Sexuální funkce muže, rozšířená kroměřížská verze 

(Prvních 10 bodů je převzato z dotazníku SFM od J. Mellana) 

KRATOCHVÍL, Stanislav. Léčení sexuálních dysfunkcí. Praha: Grada, 1999. ISBN 978-80-7169-678-0. 

SFM/K 

Pohlaví: Věk: Rodinný stav:  

U každého bodu dejte do kroužku číslici u toho řádku, který nejlépe vystihuje Váš 
současný stav. 

Současný pohlavní život: 
Ženatý:  

1-   pohlavní styk zřídka 
2-   pravidelný pohlavní styk 

Svobodný:  
0-   žádný pohlavní styk 

      1-   příležitostný pohlavní styk zřídka 
            2-   příležitostný pohlavní styk často 
            3-   trvalejší známost s řídkým pohlavním stykem 
            4-   trvalejší známost s pravidelným pohlavním životem 
Pohlavní zkušenosti: dosud jsem měl: 

1- pohlavní styk s jednou ženou 
2-   se dvěma ženami 
3-   se 3-4 ženami 
4-   s pěti a více (uveďte počet ……) 
5-   pohlavní styk dosud neměl 
 

1. Potřeba pohlavního vybití: Kdyby záleželo jenom na mé chuti, kdybych měl 
k tomu vhodné zevní podmínky a dostatek vlastních schopností, vyhovovalo by 
mně mít pohlavní styk: 
0- vůbec nikdy, nebo 1x za rok 
1- několikrát za rok, nejvýš 1x měsíčně 
2- 2-4x za měsíc 
3- 2x nebo vícekrát týdně 
4- denně nebo vícekrát za den 

 
2. Častost pohlavního vybití: Semeno ze mne vychází, lhostejnou jakou formou, 

tedy ať již při pohlavním styku, při poluci nebo onanii: 
0 – vůbec nikdy, nebo nejvýše 1x za rok 
1 – několikrát za rok, nejvýš 1x měsíčně 
2 – několikrát za měsíc, nejvýše jednou týdně 
3 – 2x nebo i vícekrát týdně 
4 – denně nebo i vícekrát za den 
 
 
 
 



 
 

3. Častost pohlavních styků: Ve snaze uskutečnit soulož, ale bez ohledu na to, zda 
k ní skutečně dojde, se pohlavně přibližuji ke své partnerce (líbám, objímám ji, 
dotýkám se, pokouším se o tělesné spojení): 
0- vůbec nikdy nebo již alespoň rok nikoliv 
1- několikrát za rok, nejvýše 1x měsíčně 
2- několikrát za měsíc, nejvýš jednou za týden 
3- 2x nebo vícekrát za týden 
4- denně nebo vícekrát za den 

 
4. Častost uskutečnění soulože: Z uvedeného počtu pohlavních styků jsem schopen 

uskutečnit soulož, tj. tělesné spojení (třeba i jen na krátkou dobu nebo při 
nedokonalém ztopoření): 
0- vůbec nikdy 
1- v menšině případů 
2- většinou 
3- za běžných podmínek vždy 
4- absolutně vždy, i když jsou okolnosti zcela rušivé a nevyhovující 

 
5. Kvalita ztopoření pohlavního údu: Nejčastěji se u mne vyskytuje resp. nejvíce 

mi vádí tento stav: 
0- ztopoření se vůbec při pohlavním styku nedostavuje 
1- ztopoření se na počátku dostaví, ale ochabuje před souloží, takže zavedení 

není proto možné 
2- dlouho trvá, než se ztopoření s námahou dostaví nebo dochází k jeho 

ochabnutí po zavedení údu ještě před výronem semene 
3- ztopoření stačí k zavedení údu, vydrží do výronu semene nebo ochabování je 

takového rázu, že podstatněji neruší soulož 
4- ztopoření je vždy naprosto spolehlivé, vydatné a dostavuje se i za 

nepříznivých a rušivých zevních podmínek 
 

6. Doba trvání soulože: K výronu semene u mne dochází: 
0- ještě před zavedením údu nebo k němu při souloži vůbec nedochází 
1- při zavedení údu nebo během několika vteřin soulože 
2- během 1-2 minut soulože 
3a- během 3-5 minut 
3b- během 6 a více minut 
4-   soulož jsem schopen za všech okolností libovolně prodlužovat až do úplného                                         
      uspokojení partnerky 

           Odhad trvání pohybů v pochvě do výronu: 
Nejmíň………………… Nejvíce…………….. Průměrně……………. 
 

7. Nálada před pohlavním stykem: Před pohlavním stykem cítím: 
0- silný strach z neúspěchu, proto se o nic nepokouším 
1- značnou nejistotu, proto se hledím styku spíše vyhnout 
2- někdy nejistotu, ale stykům se nevyhýbám nebo mám styky hlavně kvůli 

manželce nebo proto, abych se vyzkoušel 
3- především touha po partnerce a k souloži za běžných okolností přistupuji bez 

obav 
4- vždy naprostou jistotu, nikdy nemám o sobě pochybnosti a nikdy netrpím 

indispozicí 



 
 

 

8. Nálada po pohlavním styku: Po pohlavním styku (ev. Po nezdařené souloži) mi 
nejčastěji bývá: 
0- velmi špatně, jsem podrážděný, nervosní nebo cítím nechuť k ženě 
1- nepříjemně, jsem otrávený nebo zklamaný, mrzutý nebo nešťastný nebo se 

cítím nepříjemně vyčerpán 
2- lhostejně, necítím zvláštní uspokojení 
3- dobře, cítím se příjemně uspokojen 
4- velmi dobře, cítím silné uspokojení a štěstí, mám větší chuť do práce a lepší 

náladu 
 

9. Pocit úspěšnosti v pohlavním životě: Celkově si připadám: 
0- úplně neschopný, partnerka odmítá mít se mnou styky 
1- spíš neúspěšný, partnerka mívá různé narážky, námitky, výčitky 
2- nejsem si moc jistý svou úspěšností, i když nejsem zcela neschopný 
3- většinou úspěšný 
4- naprosto jistý svou úspěšností a schopností za všech okolností plně uspokojit 

svou partnerku 
 

10. Výskyt a trvání ev. poruchy, pokud je nějaká: 
0- od počátku pohlavního života 
1- soustavně déle než půl roku 
2- kratší dobu než půl roku, nebo se již dříve nakrátko vyskytla 
3a- vyskytla se teprve několikrát, zvláště na počátku intimní známosti 
3b- měl jsem, ale nyní již nemám žádné potíže 
3- nevím, co je to mít nějaké potíže v pohlavním životě, nikdy jsem netrpěl 

sebemenší poruchou v tomto směru 
 

11. Potíže s nedostatečným nebo při styku se ztrácejícím ztopořením: 
0- mám stále a vždy od počátku svého pohlavního života 
1- mám často 
2- mám zřídka 
3- jsem měl jen na počátkum pohlavního života 
4- nemám a nikdy jsem neměl 

 
12. Potíže s předčasným výronem semene: 

0- mám vždy: trvání soulože je příliš krátké na uspokojení partnerky 
1- mám někdy, musím se snažit výron semene zadržet 
2- mám jen po delší pohlavní abstinenci 
3- měl jsem jen na počátku svého pohlavního života 
4- nemám a nikdy jsem neměl 

 
      13. Moje partnerka dosahuje při pohlavním styku se mnou orgasmu: 

0- nikdy nebo jen zcela ojediněle 
1- v menšině případů 
2- většinou 
3- za běžných podmínek vždy 
4- vždy a snadno i za nevýhodných podmínek, i opakovaně 

 
 
 



 
 

      14. Začátek mého pohlavního života byl: 
0- otřesný, velmi šokující 
1- nepříjemný 
2- příjemný, ale spojený s problémy 
3- převážně příjemný 
4- velmi pěkný a dokonalý 

 
U dalších položek zakroužkujte všechna písmena, která se Vás týkají 
 
      15. Problémy ve vztahu k pohlavnímu životu: 

0- nadměrná vzrušivost a pohlavní podrážděnost obavy, že se mi nepodaří styk úspěšně 
uskutečnit 

1- obavy, že neuspokojím partnerku 
2- pocity méněcennosti pro neúspěchy v pohlavním styku 
3- pocity méněcennosti pro malý pohlavní úd 
4- deprese a někdy i sebevražedné myšlenky v souvislosti s pohlavním životem 

nemám žádné problémy 
 
     16. K ochraně před otěhotněním praktikujeme většinou: 

0- přerušení styku před výronem semene 
1- užití preservativu 
2- užití ženského ochranného prostředku a to: …………….. 
3- zdržování se styku v plodných dnech 
4- nechráníme se nijak 

 
      17. Shoda v zájmu o sex: styk chce častěji: 

0- partnerka 
1- já 
2- oba stejně 

 
      18. Typ reakce partnerky: reaguje při milostné hře a souloži více na: 

0- dráždění spíše na povrchu pohlavních orgánů, zejména na poštěváčku 
1- dráždění uvnitř v pochvě 

 
       19. Schopnost ovládat ejakulaci: Dovedu ovládat výron semene při souloži: 

0- nedovedu, jakmile se silně vzruším, dojde k výronu automaticky i proti mému přání 
1- dovedu výronu zabránit jen úplným zastavením pohybů nebo přerušením styku, dokud 

vzrušení není příliš silné 
2- dovedu jen částečně tím, že se úmyslně snažím potlačit při souloži stoupající vzrušení 
3- dovedu svou vůlí do značné míry oddálit ejakulaci i při prožívání silného vzrušení 
4- dovedu libovolně soulož prodlužovat i na vysokém stupni vzrušení a ejakulovat teprve tehdy, 

když sám chci 
 
20. Od kdy žijete pohlavním životem? Od svých ………….let, tj. celkem …………roků 
 
      Od kdy žijete pravidelným pohlavním životem? Od …….let, tj. celkem ………roků 
 
      Od kdy máte potíže v pohlavním životě? Od ………….let, tj. celkem………roků 
 
21. Dále popište podrobněji své sexuální zkušenosti, potíže a problémy. 
 
 


