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ABSTRAKT 
 

Syndrom vyhoření je stav úplného vyčerpání související s pracovními 
podmínkami a dlouhodobým stresem. Zatímco úvodní fáze vyhoření se 
podobají příznakům stresu, závěrečné fáze vyhoření jsou charakteri-
zovány pocity beznaděje, ztrátou smyslu a zoufalství, které mají podobné 
rysy jako deprese, stejně jako existenciální vakuum popsané Franklem  
v jeho logoterapii. Navíc syndrom vyhoření zahrnuje fáze, kdy se lidé od-
trhávají od svých emocí a využívají tuto sníženou schopnost prožívat 
vlastní pocity jako obranný mechanismu proti stresu. Syndrom vyhoření 
obvykle začíná pocity nadšení a idealizovanými vizualizacemi, což je  
v kontrastu s následně prožívaným rozčarováním a zklamáním. 

Po desetiletích výzkumu vyhoření přetrvává potřeba lépe definovat 
tento stav, včetně stanovení přesnějších diagnostických kritérií a určení 
mezinárodně uznávaných měřicích nástrojů, a to zejména v rámci systému 
zdravotní péče, kde jsou rizika nerozpoznaného a neošetřeného vyhoření 
vysoká. Tato studie je zaměřena na zkoumání potenciálních příčin syn-
dromu vyhoření a vztahů mezi symptomy vyhoření s určitými osob-
nostními rysy, obrannými mechanismy a “zvládacími reakcemi” jako jsou 
na jedné straně Kernbergova koncepce štěpení, dále deprese, traumatické 
stresové symptomy, alexithymie a na straně druhé existenciální naplnění 
života a schopnost prožívat existenciální smysl. 

Tyto jevy jsme hodnotili u zdravotnického personálu sdruženého do 
České diabetologické společnosti s využitím těchto psychometrických 
nástrojů: Dotazník psychického vyhoření (BM), Inventář vyhoření podle 
Maslachové –  dotazník pro zdravotnické pracovníky (MBI-HSSMP), In-
dex štěpení (SI), Beckův inventář deprese (BDI-II), Torontská škála alexi-
thymie (TAS-20), Inventář traumatických symptomů (TSC-40) a Exist-
enciální škála (ES). 

Celkové výsledky studie ukazují významné Spearmanovy korelace 
mezi syndromem vyhoření (BM, MBI-HSSMP) a depresí (BDI-II), 
štěpením (SI), traumatickým stresem (TSC-40), alexithymií (TAS-20) (vše 
nad r =.50, p <0,01) a významné negativní korelace s existenciálními osob-
ními schopnostmi (ES) – sebedistance, sebepřesažení, svobody a odpověd-
nosti. Dále jsme vypočítali vícenásobnou lineární regresi popisující symp-
tomy vyhoření měřené BM jako funkci tří proměnných TSC-40, BDI-II a 
TAS-20, BM = F (BDI-II, TSC-40, TAS-20) s koeficientem R = 0.69, p <0,01. 

Současná zjištění studie ukazují, že obranné mechanismy štěpení, 
symptomy traumatického stresu, alexithymie a schopnosti člověka hledat 
a nalézat existenciální smysl a naplnění života mohou umožnit predikci 
příznaků vyhoření. Tyto nálezy mohou být využitelné při potenciální de-
tekci, prevenci a léčbě syndromu vyhoření. 
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