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Abstrakt  

 

 Bakalářská práce se zaměřuje na subjektivní prevenci syndromu vyhoření v profesi 

zdravotní sestry. Jejím hlavním cílem je identifikace preventivních strategií a kroků, které 

zdravotní sestry při výkonu svého zaměstnání činí, aby předešly následkům vlivu 

chronického stresu a dalších příčin vedoucích k syndromu vyhoření.  

 Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické, která uvedla téma syndromu vyhoření. 

Shrnula jeho jednotlivé komponenty, kterými jsou definice, příznaky a protektivní faktory, 

kterými jedinec odolává náporu profese. Popisuje výzkumné tendence tohoto tématu a jaké 

výsledky do oblasti vyhoření přinášejí. Dále se věnuje přehledu preventivních opatření, která 

se v odborné literatuře objevují a jsou doporučena pomáhajícím profesím pro uchování 

duševního zdraví. Empirická část této bakalářské práce byla vytvořena na základě rozhovorů 

prováděných se zdravotními sestrami a bratry, kteří vlastními slovy popsali své zkušenosti 

se syndromem a názory na prevenci, která je jim k dispozici, nebo kterou si vytvořili sami. 

Skrze tyto rozhovory jsem pomocí interpretativní fenomenologické analýzy byla schopná 

identifikovat konkrétní strategie, které všeobecné sestry využívají, stejně jako doporučení, 

kterými se samy řídí. Dále mi také analýza poskytla podněty pro zlepšení aktuální situace 

nastíněním preventivních opatření, která by sestry spatřovaly jako přínosné. 
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Abstract 

 

This bachelor thesis focuses on self-reported prevention of burnout syndrome in 

nursing staff. Its main focus is the identification of preventive strategies and steps taken by 

nurses during practising their profession to prevent the consequences of chronical stress and 

other causes leading to burnout syndrome. 

 The thesis consists of two parts, one being theoretical which introduces the topic of 

burnout. It summarises its individual parts such as the definition, symptoms and protective 

factors that help the subject to withstand the pressure of this profession. The paper describes 

a research tendency of this topic and the results it brings to the table. Furthermore, it focuses 

on a review of preventive measures introduced in academic literature which are later advised 

for use to the helping professions to preserve their mental health. The Empirical part of this 

thesis was based on interviews conducted with nurses, who described their experience with 

burnout in their own words and even more their subjective view on prevention that is at hand 

and that they create on their own. Using these interviews and their later analysis I was able 

to identify specific strategies used by nursing staff and recommendations they apply in their 

day to day life. Subsequently, my analysis provided suggestions for improving the current 

situation by introducing preventive measures which could be seen by the nursing staff as 

beneficial.  
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Teoretická část 

 

Úvod 

Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření a jeho prevencí ve zdravotnictví, a to 

specificky u profese zdravotní sestry. Výkon profese zdravotní sestry je jedním ze 

zaměstnání, které přináší nadměrné množství zátěže na jedince a celou řadu rizik, kterým 

jsou sestry pravidelně vystavovány. Právě ty mohou vést ve svém konečném stádiu až k 

úplnému vyhoření a rozvoji tohoto syndromu. I tak jsou ve zdravotnictví stále zaměstnanci 

a na zdravotní školy se hlásí velké množství mladých lidí, kteří touží po práci s lidmi a po 

možnosti pomoci druhým skrze toto povolání. Syndrom vyhoření není konečnou stanicí, 

která musí nezbytně nutně postihnout všechny zaměstnance a ani se tak neděje. Hlavním 

důvodem jsou protektivní faktory a efektivní copingové strategie1, které si jedinci osvojili 

jako prevenci vyhoření. Právě ty byly cílem mého bádání a důvodem pro uskutečnění tohoto 

výzkumu. V celé práci jsem užívala pojmy syndrom vyhoření, vyhoření a burnout, jako 

synonyma.  

Stres, nezdravý životní styl, který je zapříčiněný vysokou pracovní vytížeností a 

nedostatkem odpočinku, málo prostoru pro fyzickou aktivitu a volnočasové zájmy jsou 

všechno faktory, který mají významný vliv na zdraví člověka nejen fyzické, ale i psychické. 

Dnešní moderní uspěchaná společnost nemá hranice, kdy už je něco příliš a stále se žene 

kupředu valící na svůj pracující lid mnohdy nedosažitelné nároky a přemrštěná očekávání 

jak v životě osobním, tak v tom profesním. 

Tuto práci jsem rozdělila na dvě základní části, a to teoretickou, ve které jsem se snažila 

teoreticky ukotvit téma syndromu vyhoření a všechny jeho náležitosti. Vymezila tedy pojem 

vyhoření a chronický stres, jež je jedním z hlavních prvků a faktorů při vzniku syndromu 

vyhoření. Krátce jsem se zmínila o etiologii, příznacích a diagnostice syndromu vyhoření, 

stejně jako o protektivních faktorech, které pomáhají zvládat náročnost této profese. V 

závěru teoretické části jsem se věnovala samotné prevenci syndromu vyhoření, tedy popisu 

různých návrhů od teoretiků, kteří se k tomuto tématu vyjadřují. Empirická část práce 

popisuje metodiku polostrukturových rozhovorů, které jsem zvolila jako techniku sběru dat, 

jelikož mi umožnily jedinečný přístup do mysli zdravotních sester. Dále popsala principy 

výběru výzkumného vzorku včetně jeho popisu a analytických postupů, které jsem zvolila 

                                                 
1 Coping – zvládání stresu (Kebza, 2005) 
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pro analýzu získaných dat. Zdravotní sestry a bratři mi poskytli vlastní názory a přesvědčení 

ohledně tohoto tématu, skrze které jsou v empirické části práce prezentovaná i výsledná data. 

Mnohdy se může při bádání literaturou věnovanou tomuto tématu zdát, že je již 

dostatečně popsané a objasněné. Já jsem se rozhodla na něj znovu zaměřit právě proto, že i 

přes nepřeberné množství dostupných informací, které jsou plné instruktážních postupů, jak 

se něčemu vyhnout a vyvarovat, je to stále aktuální hrozba, které čelí každý zaměstnanec 

nejen ve zdravotnictví a v pomáhajících profesích. Důsledky, které nástup vyhoření má 

rozhodně nejsou zanedbatelné pro jedince, pro organizaci, kde je zaměstnán a ani pro 

pacienta za jehož péči má zodpovědnost. Myslím si tedy, že je třeba odhalit něco dalšího a 

inovativního, co přispěje k preventivním opatřením nezbytným pro předcházení a anticipaci 

překážek spojených se syndromem vyhoření. V celé tématice je rozsáhlé množství 

kvantitativních výzkumů, které udávají statistiky a počty vyhořelých se zaměřením na různá 

oddělení, nebo druhy práce. Právě výběrem kvalitativní metody sběru dat jsem se dostala 

k novým a přínosným informacím, jejichž zdrojem byla jedna z nejvíce ohrožených skupin 

vůbec, tedy všeobecné zdravotní sestry. 

 

1. Syndrom vyhoření 

„Burnout je formálně definován a subjektivně prožíván jako stav tělesného, citového 

(emocionálního) a duševního (mentálního) vyčerpání, způsobeného dlouhodobým 

pobýváním v situacích, které jsou emocionálně mimořádně náročné. Tato emocionální 

náročnost je nejčastěji nastolena spojením velkých očekávání s chronickými situačními 

stresy“ (Křivohlavý, 2012, s. 12).  Slovo burnout, z angličtiny překládáno do českého jazyka 

jako vyhoření, je velmi výstižné, kdy počáteční oheň, a zápal pro určitou věc postupně 

zaniká. Naznačuje tedy proces, který končí totálním vyhasnutím, vyprcháním životního 

plamene a důsledky tohoto fenoménu jsou velice závažné (Rush, 2003). 

První zmínka o burnout pochází ze sedmdesátých let dvacátého století a jejím původcem 

je americký psychoanalytik H. J. Freudenberger (1974, in Pelcák, 2015), který v Journal of 

Social Issues popsal své zkoumání dobrovolníků z charit a hospiců. V české republice se 

vlna zájmu o tento fenomén zvedla až v devadesátých letech dvacátého století. Potupně se 

z čistě psychologického tématu vyhoření přesunulo i na pole medicínské, kdy vyhoření 

negativně působí na well-being2 člověka, mezilidské vztahy, a ovlivňuje tak celkový 

zdravotní stav (Kebza, Šolcová, 2003). 

                                                 
2 Well-being – prožitek osobní pohody (Kebza, 2005) 
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K propuknutí syndromu vyhoření jsou dle V. Kebzy (2005) ve větším riziku tzv. 

pomáhající profese, jimiž jsou ti, kteří v rámci svého zaměstnání pracují s dalšími lidmi a 

jsou s nimi v úzkém kontaktu. Nejohroženější skupinou jsou tedy například lékaři, zdravotní 

sestry, pedagogičtí pracovníci, právníci, lidé pracující v sociálních službách a další. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydává mezinárodní klasifikaci nemocí 

(MKN-10) v níž je burnout řazen jako doplňková diagnóza, jelikož nemá jako klasifikovaná 

nemoc jasně vymezené příčiny a průběh. Ty jsou u syndromu vyhoření známé jen částečně 

a je tedy řazen mezi syndromy místo onemocnění. Dle Ch. Stock (2010) je to nová nemoc, 

rozmáhající se v důsledku pracovních změn, globalizace, rozpadu rodiny, demografického 

rozvoje, a právě to jsou důvody proč se o ní v diagnostických příručkách mluví jen málo. V. 

Kebza a I. Šolcová (2003) udávají, že se při nejasnostech může vyhoření a jeho dominantní 

příznaky řadit do skupiny diagnóz F48 – jiné neurotické poruchy, především F48.0 – 

Neurastenie a F48.1 – Depersonalizační a derealizační syndrom. Nejnovější revize MKN-

10 obsahuje část Z73, která se jmenuje „Problémy spojené s obtížemi při vedení života“ 

v jejíchž rámci je kategorie Z73-0 vyhasnutí (vyhoření) (Ptáček, Raboch, Kebza, 2013). 

Pro syndrom vyhoření je dle J. Křivohlavého (1998) typické, že často postihuje lidi, kteří 

jsou zprvu plní nadšení, energie a entusiasmu vůči práci. Jsou to lidé, kteří mají pocit, že 

našli své životní poslání a mají veliká očekávání nejen od sebe samých, ale i od své 

budoucnosti. Právě tyto vysoké nároky na svou osobu jsou jedním z hlavních příčin 

prvotního nástupu symptomů, které postupně vedou k rozvoji syndromu vyhoření v jeho 

plném rozsahu.  

Zdravotní sestry, které jsou relativně mladé v momentu nástupu do prvního zaměstnání 

tak odpovídají tomuto profilu perfektně. Ideály, které si lidé vnáší do zaměstnání, se tak u 

zdravotních sester setkávají s drsnou realitou nemožnosti pomoci všem pacientům nejen 

z toho hlediska, že jsou teprve na začátku své kariéry a mnoho dovedností se učí až víceletou 

praxí, ale i z hlediska nemožnosti pomoci lidem, kteří mají nepříznivou diagnózu. 

V kombinaci s prostředím, které je vysoce zatížené stresem a rivalitou mezi kolegy, kteří 

nového člena mají relativně na starost, protože je třeba zaučit pracovní procesy typické pro 

dané oddělení, jsou představy a realita zdravotní sestry velice rozdílné. V těchto situacích, 

kdy by bylo vhodné zpomalit a přehodnotit své přesvědčení a styl práce jsou sestry ještě více 

poháněny rychlým tempem jejich zaměstnání a postupně dochází k vyčerpání energetických 

rezerv všech úrovní, fyzické, duševní i emocionální. Nastupuje izolace jedince od ostatních, 

pocit selhání a výrazně se snižuje sebevědomí (Křivohlavý, 1998). 
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V. Kebza a I. Šolcová (2003) definovali dva teoretické směry zkoumání tohoto fenoménu 

od jejichž vlivu se odvíjí konceptuální ukotvení vyhoření. Prvním je přístup filozoficko-

psychologický, který je odvozen z existenciální filozofie a psychologie. V rámci tohoto 

směru, je pro uvědomění si vlastní existence nezbytné dostat se do určité mezní situace, 

kterou může být právě vyhoření. Druhý směr je psychologicko-medicínský, který vychází 

z mnohaletého studia vlivu stresu na zdraví člověka. Stres je zde pojímán jako nerovnováha 

požadavků a prostředků na jeho zvládání. 

V kapitole o syndromu vyhoření jsem uvedla jeho počátky a nástup vědeckého 

zkoumání. Snažila jsem se nastínit určité zákonitosti, které syndrom doprovázejí, příčiny, 

které k němu na profesní úrovni vedou a dnešní diagnostický pohled, který koncept vyhoření 

zpracovává podle světové zdravotnické organizace. 

 

2. Teoretické ukotvení 

Na úplném počátku výzkumných tendencí, jejíchž středem zájmu byl syndrom vyhoření, 

stál již zmiňovaný H. J. Freudenberger, který měl svou vlastní klinickou praxi a zároveň se 

věnoval vědecké činnosti. On sám dle svých slov došel k úplnému psychickému i fyzickému 

vyčerpání a syndrom vyhoření tedy prožil na vlastní kůži. Právě to ho přivedlo k většímu 

zájmu o tento fenomén a začal se plně věnovat jeho výzkumu. Dle jeho teorií má na rozvoj 

tohoto syndromu zcela zásadní vliv osobnost a postoje jedince, které jsou základem pro 

případná chybná rozhodnutí vedoucí k plnému rozvoji syndromu. Mezi tyto osobnostní 

charakteristiky řadí zápal pro práci, ambicióznost a angažovanost jedince. Zároveň udává, 

že významným faktorem pro nástup syndromu jsou rovněž vnější okolnosti (Freudenberger 

in Honzák, 2015). 

 Téma burnout je významné i pro americkou psycholožku Ch. Maslach, která se 

v koncepci vyhoření od H. J. Freudenbergera liší tím, že více zdůrazňuje vnější okolnosti 

lidského života, jako je prostředí, ve kterém pracujeme a naše sociální okolí na rozdíl od 

osobnostních charakteristik. K tématu syndromu vyhoření také přispěla v oblasti 

diagnostiky, kdy v roce 1981 se svou kolegyní S. E. Jackson sestavila tzv. Maslach Burnout 

Inventory (MBI), který vyhoření definuje třemi složkami – emocionálním vyčerpáním, 

depersonalizací a snížením osobní výkonosti. Právě tato kombinace individuálního prvku 

v podobě emocionálního vyčerpání, strategie zvládání stresu, tedy depersonalizace a 

důsledku je kritizovaným bodem celé teorie, protože by měly být studovány jako samostatné 

aspekty, a ne v rámci konceptu vyhoření jako takového (Kristensen, 2005). 
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V České republice se syndromem vyhoření zabýval například J. Křivohlavý ve své 

publikaci „Jak neztratit nadšení“ (1998), ve které popsal, jak k syndromu dochází a 

poskytuje čtenáři příležitost si míru vyhoření změřit pomocí dvou metod MBI3 a MB4. 

Dalšími autory, které je nutné zmínit, ve spojení s touto tématikou, jsou V. Kebza a I. 

Šolcová (1998, 2003, 2008). Ti svými odbornými články a publikacemi poskytují ucelený 

přehled, jenž je v průběhu času upravován a doplňován o nové poznatky na téma vyhoření. 

Hlavním výzkumným centrem pro syndrom vyhoření je USA, kde na toto téma hojně 

publikují Ch. Maslach a A. Pines na Kalifornské univerzitě Berkeley. V Evropě se burnout 

zkoumá například v SRN, Freie Universität Berlin, na holandské univerzitě v Utrechu, kde 

se jím zabývá W. Schaufeli a například v Polsku, kde se jím zabývá H. Seková na poznaňské 

univerzitě (Ptáček, Raboch, Kebza, 2013). Syndrom vyhoření je tedy zkoumán v 

celosvětovém měřítku a každá země se jeho prevenci a léčbu snaží vztáhnout na vlastní 

kulturu a tradice.  

Kapitola se zaměřením na teoretické ukotvené uvedla téma vyhoření na odborném poli 

a snažila se ucelit nejvýraznější výzkumné tendence na toto téma napříč světem, nebo 

alespoň nastínit, kdo se tímto směrem v akademické sféře ubíral. Popsala různé pohledy, 

které teoretici zastávají v oblasti příčin vyhoření a v neposlední řadě také zmínila výzkumné 

tendence specifické pro Českou republiku.  

 

2.1. Výzkum 

Jedním z častých zaměření výzkumu v oblasti syndromu vyhoření jsou jednotky 

urgentní a intenzivní péče, kdy W. Lederer (2008) udává až 34,4 % zdravotníků jednotky 

intenzivní péče ve fakultní nemocnici bylo vyhořením ohroženo a 6 % splňovalo kritéria pro 

projevy již vyvinutého vyhoření. Žádné výrazné společné charakteristiky jako věk, pohlaví, 

dosažené vzdělání a délku praxe u vyhoření neudává. Tento výzkum ukazuje, jak vysoká 

čísla jsou pro stav ohrožení a jak relevantním tématem prevence pro vyhoření je. 

Dalším oddělením ve zdravotnické péči, které je hojně zmiňované ve spojení s vysokou 

koncentrací vyhořelých zaměstnanců je oddělení geriatrické péče a následné péče. Tato 

skutečnost se připisuje vysoké mortalitě a zároveň faktu, že zaměstnanci na tomto oddělení 

nejsou tak často odměněni za svou práci zdárnou rekonvalescencí pacienta, jako by mohli 

být na jiných odděleních. V diplomové práci D. Mackové (2013) s názvem Syndrom 

                                                 
3 Maslach Burnout Inventory 
4 Measure of Burnout 
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vyhoření u sester pracujících se seniory v dlouhodobé péči autorka podporuje tvrzení, že 

tento typ pracoviště je determinantem, který přispívá k většímu riziku nástupu vyhoření. 

Zároveň tato práce potvrzuje hypotézu, že věk, délka praxe ani pohlaví nepatří mezi 

determinanty syndromu vyhoření. Jako preventivní kroky autorka doporučuje dva směry, 

první vedený skrze možnosti organizace, v jejíchž rámci například doporučuje mobilitu 

sester, tedy možnost přeřazení zaměstnance na jiné oddělení. Druhým směrem prevence 

vedeného z iniciativy sester je například dostatečné sebevzdělání a iniciativa pro péči o 

duševní hygienu a duševní pohodu.  

Práce R. Honzáka (2009) na téma Burnout u personálu psychiatrické léčebny Horní 

Beřkovice poskytuje náhled na specifické oddělení ve zdravotnictví, se kterým je syndrom 

vyhoření poměrně často spojován a ani zde se nepotvrdila žádná výrazná korelace mezi 

pohlavím, věkem ani délkou praxe a burnout. Zajímavým poznatkem této práce je, že mladší 

pracovníci s kratší praxí jsou nejvíce ohrožení, proti tomu vyšší věk, 60 a více, spojen s delší 

dobou praxe, 30 let a více, jsou určitými protektivními faktory v tématice pracovní 

spokojenosti zaměstnanců.  

Bakalářská práce K. Szlauerové (2009) na téma Náročnost povolání zdravotní sestry si 

kladla za cíl zjistit výskyt vyhoření v závislosti na pracovišti a pracovních podmínkách se 

zaměřením na interní a chirurgické sestry. Skrze dotazníkové šetření autorka zjistila, že 

výskyt vyhoření je na oddělení intenzivní a standartní péče téměř totožný a zároveň autorka 

došla k závěru, že je vyhoření spíše vázáno na pracovní podmínky, tedy kolektiv a 

management než typ pracoviště, tedy určité oddělení v rámci organizace.  

Práce na téma Healthy Settings in Hospital – How to Prevent Burnout Syndrome in 

Nurses (2017) popisuje, jak nezbytné je, aby si management ve zdravotnictví osvojil přístup 

založený na podpoře svých zaměstnanců a různé strategie pro snížení prevalence vyhoření 

zdravotních sester. Tato srovnávací studie poskytuje porovnání příčin burnout a na něm 

postavené možnosti prevence. Jednou z těchto možností je fakt, že vzdělávací programy pro 

zdravotní sestry neposkytují dostatečné množství informací na téma burnout a je tedy 

nezbytné, aby zdravotnické organizace implementovaly adekvátnější vzdělávací programy 

jako součást prevence. Dalším faktorem významným pro incidenci burnout je nedostatečný 

podíl na rozhodování, který je pro zdravotní sestry velice významný v oblasti pracovní 

spokojenosti a předcházení vyhoření (tamtéž). 

V kapitole Výzkum jsem představila několik odborných prací, které zkoumaly různá 

oddělení, na kterých zdravotní sestry pracují a je s nimi syndrom vyhoření spojován častěji 

než s jinými povoláními. Z prací obecně vyplynulo, že specifické oddělení není tak 
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výrazným činitelem, jako jiné aspekty managementu a pracovního prostředí, které mají na 

vyhoření mnohdy dalekosáhlejší vliv.  

 

3. Etiologie syndromu vyhoření 

Jak již bylo zmíněno, vyhoření je multifaktoriální proces, z nichž nejvýznamnějším 

činitelem je chronický stres (Kebza, Šolcová, 2003). Spolu s ním i nerovnováha mezi 

fyzickou aktivitou a odpočinkem, která překonává možnosti a rezervy jedince, vedou k 

vyhoření. Prvotní nadšení v pracovním procesu je častým jmenovatelem ve spojitosti se 

syndromem a tento nadšený jedinec je charakteristický ve třech aspektech. Má pro co žít, 

má vytyčený cíl, k němuž směřuje a má určitý zdroj síly a energie (Křivohlavý, 2012; Stock, 

2010).  

Dle V. Kebzy (2005) psychosociální stres a hlavně ten, kterému je jedinec vystaven po 

delší časový úsek, je jednou z významných příčin vzniku syndromu vyhoření, a je mu tedy 

třeba věnovat v této práci pozornost. Ve spojitosti s tématem vyhoření budu termín stres 

užívat ve smyslu negativním, který se také nazývá distres. Distres je určitá neschopnost 

jedince vypořádat se s nároky na něj kladenými a je ve spojení s pocity úzkosti, ztráty 

kontroly a depresí (Hartl, Hartlová, 2015). 

Pojem stres pochází z anglického jazyka a je definován jako určitá zátěž vycházející jak 

z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. Jeho důsledkem je v jedinci vyvolán nepříjemný pocit 

napětí, který může být akutní a vázán pouze na určitou situaci, nebo stejně tak může mít 

chronickou povahu, pro kterou je typické dlouhodobé trvání. Moderní společnost se od 

stresu nedokáže odloučit a v určitých momentech je přijatelný a dokáže být pro daného 

člověka i přínosný. Negativní projevy se ve spojení se stresem dostavují v momentě, kdy 

člověk nemá dostatek odpočinku a nedokáže stresovou zátěž efektivně odbourat. V takových 

případech dochází k eskalaci vlivu stresu do takové míry, že se stává původcem různých 

psychických i fyzických onemocnění (Joshi, 2007). Fyziologický průběh působení stresu a 

jeho vlivu na organismus, který může být negativní, stejně jako pozitivní, detailně popisuje 

A. Večeřová-Procházková a R. Honzák v článku Stres, eustres a distres (2008). 

Výrazně ohroženi jsou zejména ti, kdo disponují nadměrnou angažovaností, vysokým 

pracovním tempem, nadšením a vysokými nároky nejen na sebe, ale i na své kolegy. Za svou 

dokonale odvedenou práci takoví lidé očekávají adekvátní odměnu skrze pozornost či 

pochvalu. Pokud se taková odměna nedostaví jsou velice nespokojeni a jejich pocity 

nespokojenosti a nepotřebnosti rostou. Mezi rysy osobnosti lidí ohrožených syndromem 
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patří neschopnost oddělit pracovní záležitosti od soukromých, nespokojenost v osobním 

životě obecně a ochota investovat do prováděné činnosti veškerou svou energii až do bodu 

úplného vyčerpání (Poschkamp, 2013). 

J. Křivohlavý ve své publikaci Jak neztratit nadšení (1998) uvádí výstižné schéma toho, 

jak proces vyhoření probíhá a jaké má komponenty. Zpočátku nadšený jedinec dospěje do 

stádia přetížení, přenáší svou frustraci napadáním druhých lidí a v konečné fází se staví proti 

všem okolo sebe. Tyto komponenty jsou zobrazeny na obrázku 1, na kterém jsou vyznačeny 

na časové lince označené t. 

 

Obr.1 

  

 Proces vyhoření, zdroj: J. Křivohlavý (1998, s. 61) 

 

V oblasti etiologie syndromu vyhoření je nejzásadnějším činitelem chronický 

psychosociální stres, a proto je mu v této kapitole věnována pozornost. Dále zmiňuji několik 

dalších přispěvatelů vyhoření, které narušují duševní pohodu jedince v zaměstnání a jak při 

propojení těchto přispěvatelů s určitými osobnostními charakteristikami může docházet 

k syndromu vyhoření. 

 

3.1. Příznaky syndromu vyhoření 

Odborníci, kteří se zabývají problematikou vyhoření mají mnoho různých pohledů na 

jeho příznaky, stejně jako na jeho definici. M. D. Rush (2003) rozděluje příznaky syndromu 

vyhoření na vnější, které jsou zřejmé hned od pohledu. Mezi ně patří například fyzická 

únava, podrážděnost a nechuť k riskování.  Naopak vnitřní příznaky vyhoření mohou být 

ztráta osobní identity, sebevědomí, objektivnosti a negativní duševní postoj.  

V. Kebza (2005) symptomy rozděluje do tří úrovní, tedy na psychickou úroveň, fyzickou 

úroveň a úroveň sociálních vztahů. Psychická rovina těchto příznaků se vyznačuje 
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především pocity zklamání, marnosti a u jedince trpícího syndromem vyhoření dochází až 

k emočnímu vyčerpání spolu s kognitivním vyčerpáním, které je patrné skrze ztrátu 

motivace. Příznaky vystupující na fyzické úrovni jsou opět únava, ovšem ve formě celkové 

unavenosti organismu a sklonu k unavitelnosti, tedy častému a rychlému návratu únavy po 

odpočinku. Dalšími fyzickými příznaky je neustálý pocit napětí, obtíže s dechem, změny 

srdečního rytmu a bolesti hlavy. V neposlední řadě je v této úrovni také častý rozvoj, či 

prohloubení závislosti, jako je například závislost na tabáku, alkoholu a jiných drogách. Na 

třetí úrovni, tedy na úrovni sociálních vztahů se objevuje lhostejnost člověka k okolí a 

dochází k útlumu sociability. Jedinec se distancuje od kolegů a dalších lidí v jeho okolí 

v prostředí zaměstnání. Zásadní charakteristikou pro zdravotní sestry je empatie, kterou je 

nezbytné si chránit, jelikož právě ta je jednou z vlastností, která dělá dobrou zdravotní sestru 

a u vyhořelých osob se míra empatie dramaticky snižuje (Kebza, 2005). 

Příznaky syndromu jsou dle každého odborníka rozděleny do jiných kategorií, jejich 

základ se ovšem často proplétá a shoduje. V této kapitole jsem tedy shrnula základní 

ukazatele, kterými se syndrom může projevovat a podle čeho jsme schopni ho u jedince 

identifikovat. 

 

3.2. Diferenciální diagnostika 

Syndrom vyhoření je třeba odlišit od jiných, ovšem symptomaticky podobných 

psychických onemocnění, která v dnešní moderní době trápí lidi čím dál tím více. Určité 

charakteristiky psychických onemocnění se dokonce s vyhořením překrývají a je tedy nutné 

se jim věnovat důkladněji. Mezi tyto psychické choroby, které samy o sobě mohou být 

příčinami vyhoření patří stres, deprese, chronický únavový syndrom a odcizení (Kebza, 

Šolcová, 2008; Křivohlavý, 2010). 

Jako první bych ráda začala s vymezením stresu, který je ve své chronické formě jedním 

z hlavních předchůdců a největších činitelů nástupu syndromu vyhoření. V. Kebza (2005) 

definuje stres jako nadlimitní zátěž přesahující zvládací schopnosti organismu. J. Křivohlavý 

(1998) chápe stres jako stav těla i mysli, definován napětím toho, co člověka zatěžuje, tzv. 

stresory, a zdroji možností tyto zátěže zvládnout, tzv. salutory. Z hlediska délky trvání stresu 

ho rozlišujeme na akutní a chronický, a právě ten chronický je původcem vyhoření. Je třeba 

také zmínit, že stres může mít na člověka i pozitivní vliv, tento druh stresu se nazývá eustres 

a vyznačuje se výrazně pozitivním vlivem (tamtéž). Právě chronický stres dle J. 

Křivohlavého (2012) vede k vyhoření u lidí, kteří jsou nadlimitně pohlceni svým 
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zaměstnáním, vytyčili si cíle nad vlastní síly a vyznačují se výkonnostní motivací. Lidé, kteří 

takovou motivací neoplývají se do případného stresu mohou také dostat, vyhoření je ovšem 

spíše nečeká.  

Deprese je jedním z psychických onemocnění jejíž symptomy se často s vyhořením 

překrývají. Toto překrývání je tak významné, že vyhoření dokonce někteří autoři, jako 

například Ch. Stock (2010), považují za určitou formu deprese. J. Křivohlavý (2012) udává, 

že syndrom vyhoření i deprese můžou propuknout u intenzivně pracujících lidí, ovšem 

deprese může propuknout i v případě, že lidé na ničem intenzivně nepracují. Vyhoření se tak 

úzce váže k práci a pracovnímu prostředí, které vyhořelý jedinec vnímá ve spojení 

s mnohými negativními prvky, vůči kolegům, pacientům a náplni práce. Deprese se naopak 

váže ke všem aspektům života (Kebza, 2005). Posledním výrazným rozdílem je léčba, ke 

které se přistupuje velice odlišně v obou případech, kdy depresi se již úspěšně daří léčit 

farmakoterapeuticky, pro syndrom vyhoření to ovšem neplatí (Křivohlavý, 1998). 

Syndrom chronické únavy se vyhoření podobá v depresivním ladění, snížené 

schopnosti soustředění a pozornosti a v dalších poruchách kognitivních funkcí (Kebza, 

2005). Je tedy zřejmé, že únava jako taková je symptomem, který prochází celý vývoj 

syndromu vyhoření. Je nutné ji odlišit od vyhoření, jelikož se za standartních podmínek týká 

náročné fyzické aktivity a je vnímána spíše pozitivně jako následek cvičení, či závodu 

(Křivohlavý, 1998). Při únavě během syndromu vyhoření ji nelze jen tak vyřešit 

odpočinkem, jako by tomu bylo u fyzické únavy, ale je tíživá a bezvýchodná. Výrazné 

odlišnosti, které s vyhořením nemají nic společného, ale jsou charakteristické pro 

chronickou únavu jsou zvýšená tělesná teplota, bolesti v krku, kosterního svalstva a otoky 

(Kebza, 2005). I. Bartošíková (2006) upozorňuje, že u vyhoření je únava často spojena 

s pocity viny a selhání, a zároveň je pro jedince velice tíživá. 

Odcizení definuje J. Křivohlavý (2012) jako negativní emocionální zážitek, rozklad 

sociálního řádu, morálních a kulturních norem a celkově je to stav člověka, který má pocity 

osamělosti, bezmoci a prožívá sociální konflikty. V procesu vyhoření se odcizení dle J. 

Křivohlavého (2012) objevuje až v jeho posledním stádiu a objevuje se i u lidí, kteří ve svém 

zaměstnání neviděli poslání již od počátku. 

Diferenciální diagnostika je pro syndrom vyhoření důležitá proto, abychom byli schopni 

odlišit syndrom od jiných psychologických onemocnění, která se mu mohou podobat, 

mohou se s ním prolínat, ovšem jsou rozdílné a dochází k nim za jiných podmínek. V této 

kapitole jsem se zaměřila na onemocnění, o kterých se ve spojení s vyhořením hovoří 

nejvíce, tedy stres, deprese, únava a odcizení. 
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4. Rizikové faktory 

Ch. Stock (2010) rozděluje rizikové faktory vzniku syndromu vyhoření na faktory 

související s pracovním prostředím a na faktory spojené s osobnostními rysy. V oblasti 

pracovního prostředí je to například vysoké pracovní zatížení, které je mezi zdravotními 

sestrami více než zřetelné z výrazného nedostatku pracovní síly na této pracovní pozici. 

Nedostatek samostatnosti a uznání pramení v profesi sestry ze skutečnosti, že průběh její 

práce výrazným způsobem diktuje lékař, na kterém je závislá, a který bezprostředně 

nedokáže ocenit výkon její práce. Stejně tak se ocenění nedostavuje ani z pozice pacienta, 

který v léčebném procesu nemá takový přehled jako zdravotnický personál a nedokáže 

situace adekvátně ohodnotit. Nevhodný pracovní kolektiv, rozpor individuálních hodnot a 

nespravedlnost jsou už jen další možné faktory související s pracovním prostředím (Stock, 

2010). 

Faktory související s osobnostními rysy už se nemusí tak nutně vztahovat k profesi 

zdravotní sestry, jako obecně k charakteru člověka. Mezi ně patří behaviorální vzorce, 

v rámci nichž, jsou rozlišeny dva typy. Chování typu A, kdy jsou lidé vysoce ctižádostiví, 

soutěživí a netrpěliví. Jsou důrazní v oblasti výkonu a mají smysl pro povinnost, jsou 

perfekcionisté a náchylní k agresivitě a vznětlivosti. Nejprve jsou tito lidé odměňování za 

svůj charakter pracovními úspěchy, na druhou stranu jsou ovšem v častém konfliktu se 

spolupracovníky, což může vést k určité izolaci. Jako důsledek se dostavuje vysoké pracovní 

zatížení a s ním spojený stres a zdravotní obtíže, jejichž přítomnost si jedinci často 

nepřipouštějí (Stock, 2010). Druhý typ, tedy chování typu B, je ve spojení se vyhořením 

spíše obranným typem, jelikož lidé, kteří jím disponují jsou trpělivější, klidnější a méně 

soutěživí. V zaměstnání jsou spíše pro spolupráci s kolegy a jsou tolerantnější vůči chybám 

druhých, a i těm vlastním (Křivohlavý 2002; Stock 2010). 

Dalším faktorem spojeným s osobnostními rysy je dle Ch. Stock (2010) takzvaný 

vnitřní hlas, který má 5 podob a je určitým motivátorem člověka. Vulnerabilita je termín, 

který označuje zranitelnost jedince a je dalším osobnostním rysem, který udává, jak dobře 

jedinec zvládá stres a stresové situace. Je to rys osobnosti, který se ovšem vyvíjí skrze vlastní 

prožívání a pozorování ostatních jedinců prožívajících náročné situace. Protikladem 

vulnerability je resilience, tedy nezdolnost, což je schopnost organismu vzdorovat tlakům a 

zátěži, aniž by byla oslabena jeho psychika (Paulík, 2017). 

V neposlední řadě je ve spojení s riziky vztahujícími se k syndromu vyhoření nutno 

zmínit, že se nemusí výlučně týkat profesního života, ale i dalších odvětví jako je sport, 
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duchovní život, nebo život podnikatele. Je to fenomén zasahující i do partnerského vztahu, 

manželství a týká se například i studentů či pacientů (Kallwass, 2007; Křivohlavý, 2012; 

Stock, 2010). 

 

5. Vyšetřovací metody 

V. Kebza a I. Šolcová (1998) uvádí možnosti v diagnostice vyhoření, kterých se používá 

mnoho, tou nejzákladnější je ovšem pozorování a při kvalitní sebereflexi je schopen jedinec 

pozorovat i sám sebe takzvaným sebepozorováním. Další metodou je užití sémantického 

diferenciálu, rozhovoru, nebo dotazníkových metod, kterých je v dnešní době již mnoho. 

Jedním z nejznámějších dotazníků je již zmiňovaný Maslach Burnout Inventory (1981), 

který byl vytvořen autorským duem Ch. Maslach a S. Jackson, a skládá se ze tří oblastí. Míra 

vyhoření se zjišťuje v oblasti emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého 

pracovního výkonu. Druhým dotazníkem je Burnout Measure (1988) od A. Pines a E. 

Arenson, který je rovněž složen ze tří rovin, na jejichž základě je jedinec vyšetřován, tedy 

fyzické, emoční a duševní vyčerpání (Křivohlavý, 1998). 

Porovnání diagnostických metod syndromu vyhoření důkladně popisuje B. Vlachovská 

ve své diplomové práci Syndrom vyhoření – diagnostické metody (2011), kde poskytuje 

ucelený přehled pojetí syndromu vyhoření různých autorů a z nich vyplývající diagnostické 

možnosti, stejně jako kritické porovnání jednotlivých metod. 

 

6. Syndrom vyhoření u profese zdravotní sestry 

Profese zdravotní sestry je obecně řazena mezi pomáhající profese, kdy je sestra 

v intenzivním kontaktu s pacienty, za jejichž bezpečnost osobně zodpovídá a je tak dle V. 

Kebzy a I. Šolcové (2003) vystavena vyššímu riziku vyhoření pod nátlakem tohoto 

zaměstnání. 

Ve výzkumu Pracovní satisfakce všeobecných sester v ČR podle hodnotových distancí 

(2012) se potvrdilo, že nízká pracovní spokojenost koreluje s vysokou tendencí opustit svého 

zaměstnavatele, a tedy cílem všech zdravotnických organizací by mělo být utvoření 

vhodných pracovních podmínek, aby k tomu nedocházelo. Dále tento výzkum uvádí 

žebříčky hodnot, které zdravotní sestry udávaly a jako prioritní v rámci pracovní 

spokojenosti jsou mzda/plat a přímá péče o pacienta. Plat se tedy dle této studie může 

označovat jako dissatisfaktor a toto nízké ohodnocení spolu s dalšími specifickými zátěžemi 

jsou faktory, které negativně ovlivňují profesi zdravotní sestry. 
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E. Zacharová (2008) v práci Syndrom vyhoření–riziko ohrožující zdravotnické 

pracovníky tvrdí, že jedním z faktorů, který může být významný pro vznik syndromu je i 

oddělení, na kterém daná zdravotní sestra pracuje. Vysoce rizikovými odděleními pro 

zdravotníky jsou v tomto případě oddělení, kde dochází k úzkému kontaktu s bolestí a 

problémy druhých, a kde nastává nerovnováha dávaného a přijímaného. Jednotky intenzivní 

péče, které jsou spojovány s vysokou mortalitou a každodenní pracovní výzvou intenzity 

péče, kterou zdravotníci musí poskytovat jsou tedy příkladem takového oddělení, jelikož 

pacient, o kterého je postaráno dále pokračuje na standartní oddělení a sestry nemohou 

profitovat z jeho zlepšujícího se stavu. Jednotky intenzivní péče a oddělení urgentního 

příjmu jsou prostředí, kde rychlé pracovní tempo a nátlak rychlého rozhodování působí jako 

stresory na všechen zdravotnický personál a jsou možným zdrojem pro burnout. V tomto 

případě je ovšem nutné brát na zřetel i osobnost jedince, která je pro tento faktor velice 

důležitá. Velice rozdílný vliv bude mít na jedince, který na základě těchto atributů práce 

prospívá, tedy vnímá je jako salutory a na jedince, který je vnímá jako stresory. 

Z výzkumu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze z roku 2003, který zkoumal 

stresovou zátěž a syndrom vyhoření na standartních odděleních a JIP a ARO ovšem vyplývá, 

že jsou zátěžové rozdíly v rámci těchto oddělení nepatrné a náplň práce se na stresové zátěži 

podílí stejně na obou typech odděleních (Brzicová, 2013). V rámci této studie se také 

potvrdilo, že směnový provoz a specificky noční směny jsou pro sestry velice stresující 

faktor, kdy má 30 % sester na obou typech oddělení obtíže usnout a 50 % má problém 

s kvalitou spánku (tamtéž). 

Jednou z typických zátěží, která je ve spojitosti se zdravotními sestrami zmiňována je 

specifická náročnost oddělení, na kterém sestra pracuje. V této kapitole jsem popsala 

nejrizikovější prostředí, ve kterých sestry mohou pracovat, a proč jsou zrovna tyto oddělení 

riziková. V rámci svého výzkumu jsem se zaměřila na sestry pracující na interním oddělení, 

a doufám tedy, že přispěji k debatě o tom, jaké identifikátory jsou na oddělení pro sestry 

ohrožující. 

 

6.1. Specifika zátěže profese zdravotní sestry 

I. Bartošíková (2006) dělí zátěž v profesi sestry do tří kategorií. Zátěže z pracovní 

činnosti, mezi které patří přenášení zodpovědnosti na sestru, která není v její kompetenci, 

nebo nutnost učení se novým postupům a čím dál tím složitější práce s přístroji. Dále jsou 
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to zátěže plynoucí z odlišnosti diagnóz ošetřovaných pacientů, a zátěže týkající se osobnosti 

zdravotníků. 

Směnový provoz je jedním z nejvýraznějších ukazatelů toho, jak velice náročná profese 

zdravotní sestry je. Dlouhé pracovní směny jsou v České republice v oblasti veřejného 

zdravotnictví ve většině případů všeobecných zdravotních sester dvanáctihodinové, tedy se 

jedná o tzv. dvousměnný pracovní režim (Zákoník práce, 1965). Celé znění zákoníku práce 

se zaměřením na pracovní dobu a pracovní přestávky je k dispozici v Příloze 3 – Zákoník 

práce. Sestry začínají v brzkých ranních hodinách a během dne nemá možnost se vymanit 

z pracovního koloběhu a využít pauzy, která by jí poskytla potřebný odpočinek od fyzické, 

tak psychické zátěže je stěžejní problém. Směny tak narušují nejen spánkový režim, ale 

zároveň neposkytují dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci nutnou k rekonvalescenci 

stavu jedince. 

Ve spojení s časem je dalším specifikem zátěže pro zdravotní sestru nedostatek klidu a 

prostoru pro pravidelné stravování, jelikož bývají často tak časově zatížené péčí o pacienty, 

že nemohou opustit oddělení ani během obědové pauzy. To vede k nahodilému způsobu 

stravování během volných chvil a výrazné nepravidelnosti v této oblasti. Právě důraz na 

stravu a její pravidelnost je v rámci preventivních opatření doporučená mnohými autory jako 

jsou J. Křivohlavý (2012) a J. Machová, D. Kubátová (2003). 

Institucionální nedostatky majetkové, prostorové, ale i zaměstnanecké jsou jen dalšími 

zdroji stresu, který musí sestra překonávat. Nedostatek personálu, a tedy přetěžování v 

pracovním nasazení, které v dnešní době probíhá je zásadní příčinou nedostatku odpočinku 

a vede k pocitu, že zaměstnanec nemá jiné aktivity než své zaměstnání. Potřeba osobního 

života, společenského kontaktu a dalších mimopracovních aktivit je bezesporu velkým 

prvkem, který určuje lidskou spokojenost (Křivohlavý, 2001). Materiální nedostatky ve 

zdravotnických zařízeních nutí zdravotní sestry uchylovat se k alternativním postupům a 

procesům práce, které neuspokojují potřebu udělat něco správně a efektivně a jsou zdrojem 

frustrace během pracovní doby. Ta se mnohdy projevuje skrze neochotu v komunikaci 

s pacienty a ostatními pracovníky, což pouze otevírá prostor pro chyby a z nich vycházející 

komplikace. K těmto institucionálním a personálním nedostatkům dle tiskové zprávy České 

asociace sester (ČAS) z roku 2016 významně přispívá devalvace tohoto povolání skrze 

stereotypní zobrazování zdravotních sester v televizních pořadech, které se nemohou více 

lišit od reality. 

Nárůst administrativních požadavků, které jsou na sestry vynaloženy, je obírají o čas 

určený pro pacienty a nutí je více pracovní doby věnovat psacímu stolu, který často musí 
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sdílet s lékaři a dalším personálem, kdy mohou docházet až k pocitům, že vykonávají jinou 

pracovní činnost, než pro kterou se v tomto odvětví vůbec rozhodly. Nízké finanční 

ohodnocení je dalším faktorem, který přispívá k rozporu mezi nároky na ně kladenými a 

odměnou, která se jim dostává v celkovém pracovním procesu. 

Potřeba autonomie, kterou v sobě má dle V. Kebzy a I. Šolcové (2003) přirozeně každý 

člověk, je narušena pouze malým polem osobní svobody při rozhodování, kdy během 

pracovního dne sestry převážně plní ordinace lékaře a pro vlastní realizaci mají jen malý 

prostor. Zdrojem stresu stejně tak může být i vysoký počet pacientů, které má sestra mnohdy 

na starost, k nimž se ještě přidává skupina příbuzných, kteří se rovněž obrací na zdravotní 

sestru v momentech nejistoty a pocitů zmatenosti. Neochota, nezájem a absence vlastního 

úsilí pacientů o rekonvalescenci komplikuje práci zdravotní sestry a ty potom musí být 

primární hnací silou při aktivizaci pacienta s často malými až nulovými výsledky.  

Specifik zátěže pro zdravotní sestry je nepřeberné množství a týkají se každodenních 

záležitostí, ale i institucionálních problémů, které se v současné době možná řeší, ovšem už 

dlouhou dobu bez výsledků. Mnohým z těchto zátěží by se dalo předejít důraznějším 

akcentováním potřeby jejich zlepšení a vhodnějším stylem managementu ze strany 

organizace. 

 

7. Protektivní faktory u zdravotních sester 

Mezi takzvané ochranné faktory, které práci zdravotní sestry tvoří zajímavou a 

hodnotnou, i přes velké množství negativních činitelů například patří větší ocenění vlastního 

zdraví při častějším vystavení nemocím a nemocným pacientům. Sestry rovněž mohou 

obdržet bezprostřední odměnu a ocenění skrze úsměv, poděkování a uznání ze strany 

pacienta, nebo jeho rodiny. Situace, které jsou velice náročné a stresující, jako ohrožení 

života pacienta, poskytují sestrám protipól v uspokojení a pocitu zadostiučinění při 

úspěšném zvládnutí takto vypjatého momentu.  

Z brazilského výzkumu Job satisfaction of nursing staff in university hospital (2015) 

vyplývá, že velká část lidí zaměstnaných jako zdravotní sestry udává vysokou spokojenost 

se svou volbou profese v případě, že se jejich míra vzdělání odráží v pozici, na které jsou 

zaměstnáni. Sestry s nižším vzděláním pracující na jednotce intenzivní péče, tedy prestižněji 

hodnocené pozici, vykazují vyšší míru pracovní spokojenosti než sestry s vyšším vzděláním 

pracující na ambulancích a klasických odděleních, které nejsou tak prestižně hodnocené 
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(Bacha, A. M., Grassiotto, & Cacique, D. B., 2015). Protektivním faktorem je tedy i poměr 

dosaženého vzdělání a pozice, na které sestra pracuje. 

V oblasti vyhoření nelze jasně vymezit postup zajišťující ochranu, máme ovšem 

k dispozici určitá doporučení, jejichž následování může mít protektivní účinek, který ovšem 

nastává po dlouhodobé a postupné snaze jedince. Protektivní faktory, které mají potenciál 

zmírnit dopad rizikových faktorů vedoucí k vyhoření, se dají dle R. Ptáčka (2013) rozdělit 

do dvou skupin, faktory individuální a sociální, které jsou popsané ve dvou následujících 

podkapitolách. 

 

7.1. Individuální protektivní faktory 

Jednou ze základních součástí osobnosti, která má významný podíl na překonávání 

tíživých událostí, vyrovnání se s nimi a přetransformování takových prožitků v pozitivní je 

odolnost, také zvaná resilience. Právě ta je dle V. Kebzy (2005) předpokladem zdraví 

člověka, fyzického i psychického. V návaznosti na odolnost se v psychologii užívá pojem 

salutogeneze, která je definovaná A. Antonovským, jako proces, ve kterém dochází k 

nápravě zdraví, jeho upevňování a prevenci možného ohrožení (Paulík, 2017). Tyto dva 

termíny přímo přispívají duševnímu zdraví člověka, kdy je koncepce odolnosti osobnostním 

protektivním faktorem, který jedinec v praxi může využívat.  

Coping je označení pro určité strategie zvládání stresu a negativních životních událostí. 

Klíčem pro efektivní coping je předchozí zkušenost jedince s danou situací a osobnost 

jedince samotného (Pelcák, 2015). Tyto copingové strategie jsou realizovány skrze mnoho 

aspektů, z nichž jedním je self-efficacy, což je v překladu vědomí vlastní účinnosti, kdy jsou 

si takoví lidé vědomi vlastní moci a vlivu na svůj život a události, které v něm probíhají. 

Další vlastnost vycházející z osobnosti jedince je jeho odolnost, která se odvíjí od jeho locus 

of control (LOC), tedy lokalizace kontroly. Teorie LOC se dělí na interní LOC, kdy má 

jedinec pocit, že je strůjcem dění v jeho vlastním životě, a tak se jedná o odolnějšího jedince, 

a externí LOC, která jedinci říká, že jeho život ovlivňují vnější vlivy, nad kterými nemá 

žádnou vlastní kontrolu (Kebza, 2005). 

Kognitivní přístupy, popsané E. Drotárovou a L. Drotárovou (Drotárová, Drotárová, 

2003) se zaměřují na skutečnost, že lidské prožívání je pro každého trochu jiné a má 

jedinečný proces v každé situaci. To, jak vnímáme naše okolí a události, které se nám dějí, 

je vždy trochu kognitivně zkresleno naším vlastním stylem prožíváním v kontrastu s tím, co 

se děje v realitě. Z tohoto důvodu může člověk mít pocit větší subjektivní zátěže, která je na 
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něj vyvíjena než reálné zátěže, kterou situace opravdu nese.  Kognitivní přístup je tedy 

nástrojem pro uvědomění si této skutečnosti a snaží se jedince naučit, jak se subjektivním 

vnímáním pracovat a jak ho přeformovat takovým způsobem, aby situaci chápal jako méně 

tíživou. 

Strava je dle J. Machové a D. Kubátové (2016) výrazným činitelem, který určuje naše 

zdraví a troj-poměr živin, cukrů, tuků a sacharidů, který je pro lidský život vitální by měl 

být vyvážený a člověk by měl dodržovat pravidelné denní doby pro stravování. Ty mu 

poskytují prostor pro odpočinek a vymanění se z pracovního koloběhu spolu s faktem, že 

během toho jedinec doplňuje potřebnou energii pro život a zvládání všech denních aktivit, 

včetně výkonu profese.  

E. Drotárová a L. Drotárová (2003) hovoří o vyřazení příčin vyhoření skrze zvolení a 

udržování vhodné životosprávy, do které řadí Time management, v překladu hospodaření 

s časem, což je základní schopnost, umožňující nastolení větší duševní pohody, kterou 

bychom si měli osvojit. Pokud touto schopností neoplýváme, dochází k neustálému pocitu 

napětí z nedostatku času, což se jeví jako významný stresor v životě jedince. Doporučení, 

která na Time management navazují, jsou sestavování harmonogramu dle potřeby na den, 

týden, nebo delší časové úseky. Je to vhodný nástroj k určení úseků pro volnočasové aktivity 

a pro odpočinek, stejně jako pro zpětné ohodnocení provedené práce, čímž dochází ke 

zvyšování pocitu zadostiučinění a sebevědomí jako takového.  

Do vhodné životosprávy se řadí i spánek a jeho velice efektivní odbourávání stresu, kdy 

má člověk větší šanci na splnění úkolů, které si stanovil, když se cítí odpočatý a plný energie. 

Aktivní odpočinek je dalším druhem činnosti, kdy organismus doplňuje svou zásobárnu 

energie nezbytnou pro denní fungování a řadí se do něj všechny relaxační metody, jako jsou 

meditace, hudba, nebo dechová cvičení (Křivohlavý, 2001). 

Mezi individuální protektivní faktory se řadí různé rysy osobnosti, které jedinci poskytují 

oporu během tíživých situací. V této kapitole jsem představila termíny jako resilience, 

coping a kognitivní přístupy jako nástroje uvědomění, ale i důležitost správné životosprávy 

a efektivní hospodaření s časem. 

 

7.2. Sociální protektivní faktory 

Sociální opora je faktorem, který je dvousměrný ve smyslu, že může působit jako 

protektivní při jeho funkčnosti, ale také jako faktor způsobující burnout při jeho 

nedostatečnosti. Její podstatu shrnul G. Caplan (1964, in Křivohlavý, 1998, str. 91) jako 



24 
 

„trvající mezilidské spoje a vztahy daného člověka ve skupině lidí, na které se tento člověk 

může spolehnout a které mu mohou poskytnout emocionální podporu, asistenci a potřebné 

zdroje ve chvíli, kdy je potřebuje“. Člověk je hned po narození zařazen do určité sociální 

skupiny, na které je závislý životem, protože bez její pomoci a opory lidský život nemůže 

trvat. Během života se tato sociální skupina přirozeně rozrůstá a poskytuje jedinci oporu a 

inspiraci v mnohých oblastech a životních etapách. Efektivní sociální opora má za následek 

zvýšené sebevědomí a sebeúctu, spolu s dalšími pro jedince výhodnými kognitivními 

procesy. Vyšší životní spokojenost a pohoda tak určují, že sociální opora je pro prevenci 

burnout zásadní. J. Křivohlavý (2001) rozlišuje tři stupně sociální opory, z nichž první je 

makroúroveň, která zahrnuje oporu celé lidské společnosti. Druhá, takzvaná meziúroveň 

popisuje oporu určité skupiny lidí, přičemž je její recipient součástí této skupiny. Poslední, 

mikroúroveň je stupněm, kdy oporu poskytuje blízká osoba (Křivohlavý, 2001). 

Afiliativní vztahy na pracovišti jsou druhým zdrojem sociální opory vedoucí 

ke zdárnému zvládání stresu spojeného s pracovním prostředím. Tyto vztahy jsou typické 

laskavým přístupem, nápomocností, vstřícností a podporují harmonický způsob komunikace 

mezi kolegy. V takovém pojetí je ideálním chováním asertivita, kdy se jedinec snaží o 

kompromis mezi všemi zúčastněnými stranami, místo agresivního uplatňování vlastních 

potřeb (Praško, 2003). 

Posledním sociálním protektivním faktorem by mohla být supervize, která má bohužel 

mezi pracovníky velice nepopulární pověst, z čehož dle mého názoru lze posuzovat její 

dosavadní kvalitu. Pro pracovníky by měla být zdrojem pomoci a podpory při výkonu jejich 

profese. M. Venglářová (2013) spatřuje smysl supervize v péči o zaměstnance, ze které 

vyplývá psychická pohoda, stejně jako prostor pro jeho odborný růst a pracovník je tak 

v pozici, kdy může poskytovat kvalitnější péči svým pacientům. M. Venglářová (2011) ve 

své publikaci popisuje, jaké stěžejní potíže nastávají v České republice, kde je sice supervize 

zaváděna, mnohdy ovšem neefektivně. Mezi důvody patří například to, že si zdravotníci své 

problémy nepřiznávají a nejsou ochotni s nimi formou supervize pracovat. Nedostatek 

zaměstnanců nutí organizace zaměstnávat personál z odlehlejších oblastí regionu a přijet 

tedy ve vlastním volnu další den kvůli výukovým hodinám supervize je pro ně nepohodlné. 

Problém potom nastává, pokud personál dostává supervizi příkazem, kdy v takovém případě 

její efektivita rapidně klesá. Toto jsou jen nástiny problémů, se kterými se současný stav 

supervize potýká. Přes všechny tyto nedostatky ovšem supervize může v určitých případech 

být zdrojem opory, kterou zaměstnanci často vyhledávají všemi možnými prostředky. 
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8. Prevence syndromu vyhoření 

Prevence je soubor opatření, která jsou učiněná předem, jedná se o včasnou obranu či 

ochranu. Specifičtěji primární prevence je ta, která se ustanovuje před vypuknutím dané 

nemoci (Nešpor, K., Csémy, L., & Pernicová, H.,1999). 

J. Křivohlavý (2012) definuje dva přístupy v prevenci vyhoření, tedy individuální 

prevenci a externí vlivy v prevenci. Interní individuální prevence, staví do popředí jedince a 

jeho vlastní možnosti při předcházení syndromu vyhoření. Do této kategorie patří strategie 

jako určení pozitivních cílů, které budou jasně vymezené v budoucích plánech jedince. 

Osvojení si různých technik relaxace a zároveň pravidelná fyzická aktivita ve volném čase. 

Práce na komunikaci a řešení konfliktů, nebo problémů, které pravidelně vyvstávají v ten 

moment, kdy se objeví, se zaměřením na pozitivní komunikaci a možnost, že chybovat je 

lidské. Práce na sobě samém a snaha o identifikaci vlastních emocí a pocitů v zájmu zvládání 

negativních stavů, které mohou nastat. Naučit se, kdy je vhodné říci ne a upřednostnit vlastní 

osobu před ostatními a jejich aktuálními zájmy, když je potřeba. Více se zaměřit na 

volnočasové aktivity, které poskytují prostor pro relaxaci, ale i prostor pro aktivní trávení 

volného času. Jednou ze zásadních složek prevence je sociální opora, kdy se člověk musí 

aktivně podílet na budování kladných mezilidských vztahů, které nám později poskytují 

útěchu a oporu v obtížných situacích jako je například přetěžování v práci. Sociální opora 

tedy leží na pomezí mezi interními a externími vlivy, jelikož my sami musíme být aktivním 

prvkem v budování této opory, zároveň ale naše okolí částečně udává, jakým způsobem 

budeme stres zvládat (Kebza, Šolcová, 2003; Křivohlavý, 2012; Rush, 2004; Stock, 2010). 

Externí vlivy prevence jsou takové podněty, které vychází z našeho okolí. Sociální 

opora, tak trochu na pomezí těchto dvou přístupů se v externích vlivech zaměřuje na 

upřednostňování vztahů, kdy se jedinci dostává možnosti hovořit bez přerušení. Čisté 

naslouchání a snaha o empatii jsou mocné nástroje, které nám poskytují největší a 

nejúčinnější zdroj podpory. Kolegové mají dle V. Kebzy a I. Šolcové (2003) pro člověka 

největší potenciál v oblasti sociální opory, obzvláště pracovníci na stejné pozici. Mohou pro 

nás být zdrojem účinných rad a již otestovaných strategií usnadňující práci, stejně jako my 

můžeme být pro ně takovým zdrojem. Vztahy na vertikální rovině, tedy mezi nadřízenými a 

podřízenými jsou druhou částí kolegiální opory, která je pro prevenci důležitá. Odměna 

skrze verbální ohodnocení práce, ale také jasná organizace práce mají velký vliv na její 

klidný průběh a vztahy mezi pracovníky na stejné pozici. 
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V neposlední řadě nesmíme opomínat dostatečnou edukaci o dané problematice, která 

vede k úspěšné prevenci syndromu vyhoření. V této oblasti jsou významné sebevzdělávací 

tendence, které by měl každý jedinec sám pěstovat a aktivně se snažit obohacovat své 

vědomosti na poli zdraví, v tomto případě hlavně duševního zdraví. 

Syndrom vyhoření a všechny jeho složky vycházejí z chronického stresu a preventivní 

strategie jsou tedy výsledkem osvojení si různých technik zvládání stresu a relaxace (Kebza, 

Šolcová, 2003). Obecně tedy můžeme říci, že je třeba se naučit vyhýbat stresujícím situacím, 

jak je to jen možné, oddělovat pracovní a soukromé záležitosti, naučit se nechat problémy 

tam kde vznikly a zajistit si dostatek pohybu a jiných volnočasových aktivit, které vedou k 

vyplavení nahromaděné energie a hormonů v těle během stresujících momentů. Zdravá 

výživa a příjemný sociální kontakt jsou jen další prostředky, na které je třeba dbát během 

všech obtížnějších životních událostí. 

Význam humoru pro jedince zdůrazňuje J. Křivohlavý (1998), který tvrdí, že 

nejefektivnější prevencí pro jedince je zájem o vlastní zdraví a dostatečná relaxace. Dále 

autor uvádí střídání mentální a fyzické pracovní činnosti, oživení stereotypního výkonu 

práce novými prvky a odosobnění se od dané tíživé situace. 

V. Kebza a I. Šolcová (2003) stanovují protektivní faktory, kterými jsou: osvojení si 

základních strategií a reakcí na stresující situace, asertivita, relaxace, organizace času, 

autonomie v práci a její pestrost, víra ve vlastní schopnosti a dovednosti, optimismus a pocit 

společenského a ekonomického uznání. 

 

8.1. Pozitivní a negativní strategie prevence 

Jako stěžejní v oblasti pozitivních strategií pro prevenci syndromu vyhoření je dle J. 

Křivohlavého (2001) osvojení si správné životosprávy, do níž se řadí fyzická aktivita, 

pravidelná a obsahově adekvátní strava, do které patří i pravidelný pitný režim, dostatečný 

spánek a odpočinek. 

V oblasti změny chování je dle mnohých autorů, jako  je J. Křivohlavý (2012) a Ch. 

Stock (2010), v rámci prevence výhodné si osvojit techniky pro zmírnění stresu a reakce na 

něj skrze anticipaci obtíží a jejich následné řešení. Doporučené je procvičování možných 

situací, práce na komunikačních dovednostech, prostor pro přehodnocení názorů a úprava 

priorit dle dané životní situace. Osvojení si aktivního přístupu k životu zahrnuje praktiky 

jako je očekávání stresujících situací, oddělení pracovního a osobního života a otevřenost 

všemu, co se děje, kdy by měl člověk změny vnímat jako příležitosti místo nepříjemností. 
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Studie s názvem Autogenic training to reduce anxiety in nursing students: randomized 

controlled trial (2006) prováděná na zdravotnických studentech potvrzuje, že se formou 

autogenního tréninku dá, alespoň krátkodobě, snížit míra stresu. 

Duševní hygiena, někdy označována také jako psychohygiena, je dalším preventivním 

opatřením, na které se může zaměřit kdokoliv se zájmem o vlastní duševní zdraví. Dle J. 

Křivohlavého a J. Pečenkové (2004) je to vědní obor zabývající se podporou a prevencí 

duševního zdraví. Sama o sobě není léčbou, a tedy neodstraňuje poruchy zdraví, ale spíše se 

snaží o upevňování a posilování relativně dobrého duševního zdraví. Cíle psychohygieny 

jsou dosahovány prostřednictvím sebevýchovy, zrání osobnosti, klid duše, schopnosti 

adaptace, zdravé životosprávy a sociálních interakcí (tamtéž). 

Kontraproduktivní mechanismy, které si lidé osvojují pro zvládání stresu mají dva 

protipóly. Přehnanou touhu po kontrole, a naopak naprostý pocit bezmoci při nemožnosti 

kontroly nad událostmi. V rámci negativních strategií mají lidé taktéž tendenci užívat 

psychoaktivní látky jako jsou alkohol, léky na spaní, kofein a nikotin, na kterých si pak často 

budují závislost. 

 

8.2. Prevence ze strany organizace 

Syndrom vyhoření v sobě zahrnuje nejen následky dopadající na jedince, ale také 

následky dopadající na samotnou organizaci, v jejímž rámci jedinec pracuje a potažmo i na 

pacienta, který je tomuto jedinci svěřen v rámci ošetřovatelské péče. Důsledky burnout se 

promítají do výkonu práce, stejně jako jsou častým důsledkem absence jedince v zaměstnání, 

a hlavně snižují pracovní spokojenost, která může vést k časté změně pracovní pozice, což 

je pro zaměstnavatele velice nákladný proces. 

Pracovní prostředí, které je pro jedince zdravé a je vnímané pozitivně definuje J. 

Křivohlavý (1998) ve třech základní oblastech, ve kterých je vhodné uskutečnit preventivní 

opatření. Organizace práce je první z nich v jejíž rámci, je třeba ujasnit mezi zaměstnanci 

kdo má jaké povinnosti a práva. Jasná definice role, kterou jednotliví zaměstnanci zastávají, 

vede ke snížení míry stresu vyvolaného konfliktními situacemi. Samotné pracovní úkony, 

které jedinec provádí je třeba stanovit s ohledem na možnosti realizace, aby nedocházelo 

k nadměrné zátěži. Zpětná vazba by měla být z pozice nadřízeného dalším krokem, jelikož 

je to jeden z významných prostředků nastavení příjemné atmosféry a je to možný zdroj 

sebevědomí pro zaměstnance. Flexibilita by měla být zajištěna tak, aby se pracovní náplň 

jedince dala upravit v rámci jeho možností a potřeb v případě ohrožení vyhořením. V rámci 
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kompletizace by měl mít zaměstnanec možnost vidět svou práci v závěru, pro pocit 

uspokojení z odvedené činnosti. V neposlední řadě je třeba poskytnout každému 

zaměstnanci dostatečnou míru uznání za jeho pracovní nasazení a výsledky, které podává. 

Druhou oblastí pro prevenci syndromu vyhoření z pozice organizace, v níž jedinec 

pracuje, je úprava pracovních podmínek. Možnost uvolnění se z centra napětí skrze místo, 

kam se člověk může uchýlit, nebo v krajním případě až poskytnutím mimořádné dovolené. 

V rámci úpravy pracovních podmínek, která se pro zdravotní sestry zdá být stěžejní, je 

oproštění od nadbytečné administrativy a zjednodušení komplikovaných pracovních 

procesů. Dále zpestření výkonu práce a pokus rozbít každodenní jednotvárnost profese. Také 

je také třeba řádně dbát na podněcování kooperace a dobré spolupráce mezi zaměstnanci, 

které jsou potom zdrojem sociální podpory, která má v rámci prevence také významný vliv 

(Křivohlavý, 1998). 

Aktivním přístupem k prevenci ze strany organizace je samozřejmě také zavedení 

supervize, o které jsem se již zmínila v kapitole Sociální protektivní faktory. Dalším 

výborným zdrojem informací na téma supervize ve zdravotnictví je diplomová práce M. 

Vanclové (2014) Supervize ve vzdělání sester?, kde autorka vymezuje celé téma a stav 

aktuální situace supervize u českých zdravotních sester. Autorka popisuje, jak by mohla 

supervize být implementována do vzdělání sester, za účelem zlepšení aktuálních podmínek 

ve zaměstnání, které vedou mimo jiné i k syndromu vyhoření a jak by taková supervize 

mohla pomoci. 
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Empirická část 

 

9. Cíl práce a formulace výzkumných otázek 

Cílem výzkumu této bakalářské práce je zjistit a detailně popsat, jak všeobecné sestry 

předcházejí syndromu vyhoření a jaké copingové strategie si v rámci tohoto tématu osvojily, 

jež jim pomáhají odolávat rizikovým faktorům, kterým jsou vystaveny během výkonu své 

profese. Pro dosažení stanoveného cíle jsem zvolila tuto hlavní výzkumnou otázku: 

Jaké strategie a preventivní postupy používají zdravotní sestry v praxi pro zvládání 

rizikových faktorů vedoucích k vyhoření? 

Dále jsem se snažila dosáhnout cíle této práce stanovením dílčích výzkumných otázek, 

které znějí: 

Jak zdravotní sestry subjektivně vnímají vyhoření? 

Jaké pomocné kroky jsou jim poskytnuty v rámci prevence z role vedení nemocnice? 

Jaká školení a informace na toto téma jim byla poskytnuta? 

 

10.  Popis použitých metod 

V rámci analýzy získaných výpovědí jsem se rozhodla pro interpretativní 

fenomenologickou analýzu, Interpretativ Phenomenological Analysis (IPA), kterou popsali 

autoři J. A. Smith a M. Osborne (1996). Jako zdroj informací o tomto druhu analýzy jsem 

zároveň využila knihu s názvem Vina od M. Kocvrlichové (2006), která analýzu detailně 

popisuje a ilustruje na vlastním příkladu, kterým byl výzkum fenoménu viny a pohled 

psychologie na toto téma.  

Dle M. Kocvrlichové (2006) hovoříme o metodě, která má v ústředí zájmu poznání 

daného tématu. Analýza jako taková začíná formulací výzkumné otázky a stanovením 

výzkumného vzorku, se kterým se později uskuteční rozhovory, v případě této práce 

polostrukturované. Po ukončení každého z nich probíhá doslovný přepis, vlastní proces 

analýzy a její následná interpretace. J. Hendl (2005) uvádí, že fenomenologický přístup je 

vhodný, pokud fenomén, na který se zaměřujeme, není dostatečně prozkoumán, zajímá nás 

význam prožité skutečnosti a fenomén jako takový nejlépe popíše pokus o porozumění 

zkušenosti účastníka výzkumu. 
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11.  Sběr dat 

Technikou sběru dat, kterou jsem se rozhodla pro tento výzkum použít, doporučena 

autory IPA, jsou polostrukturované rozhovory. Díky tomuto typu rozhovorů jsem měla větší 

prostor pro vcítění se do problematiky a rovněž mi poskytly určitou flexibilitu během 

rozhovorů. Flexibilita, míněna jak pro účastníka rozhovoru, který měl díky tomu možnost 

vnášet vlastní témata, tak pro mě jako výzkumníka, kdy jsem měla prostor doplnit a vysvětlit 

nejasnosti ohledně pokládaných otázek během rozhovoru. Negativem této techniky je, že má 

výzkumník menší kontrolu nad probíhajícím rozhovorem a výstupem je rozsáhlé množství 

dat, která je časově náročné na zpracování. 

Dle doporučení autorů analýzy jsem věnovala řádnou pozornost včasné přípravě otázek 

a osnově rozhovorů, které jsou dostupné v Příloze 1 – Osnova rozhovoru. Soustředila jsem 

se na to, aby otázky byly otevřené, neutrální, co nejjasněji pokládané a před uskutečněním 

samotných rozhovorů jsem je podrobila kritické diskuzi s vedoucí této práce. Dle M. 

Miovského (2010) je důležité takzvané jádro rozhovoru, které jako výzkumník musím při 

dotazování obsáhnout a na toto jádro se v průběhu rozhovoru dále navazuje dle preferencí 

participanta. Osnova mi proto poskytovala návod v průběhu rozhovoru, nebyla ovšem 

bezvýhradně závaznou, jelikož otázky bylo možné pokládat s individuálními rozdíly. 

Tematické okruhy, v jejichž rámci jsem pokládala participantům otázky byly dva, tedy jejich 

subjektivní pohled na práci zdravotní sestry a pohled na prevenci syndromu vyhoření.  

Všechny rozhovory jsem nahrávala na diktafon s cílem získat přesné výpovědi, které už 

by zpětně nešlo bez nahrávky v plné míře zrekonstruovat, což toto téma vyžaduje. Po 

ukončení rozhovorů jsem audionahrávky ihned přepsala včetně pokládaných otázek, na 

sémantické úrovni, tedy vše pronesené, pauzy a jiné mimoslovní projevy. Tato, dle J. Hendla 

(2005), doslovná transkripce je v analytické části práce v přímých citacích, které jsou 

odlišeny uvozovkami a kurzívou. Mimoslovní projevy jsou zaznamenány v citacích 

v hranatých závorkách. Doslovný přepis rozhovorů jsem se v rámci dodržení anonymity 

účastníků rozhodla nezveřejňovat, jsou ovšem v případě zájmu k dispozici u autorky práce.  

 

12.  Výběr vzorku a prostředí výzkumu 

Pro participanty byly stanoveny základní podmínky, které bylo nutné splnit pro možnost 

účasti na výzkumu. Základním faktorem byla relevantnost v rámci tématu, tedy subjekty, 

pro které byl syndrom vyhoření relevantním fenoménem. Participanti měli být všeobecné 

diplomované sestry, které pracují, nebo pracovaly na interním oddělení, v jeho lůžkové části. 
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Toto oddělení jsem zvolila z toho důvodu, že dle A. Šafránkové a M. Nejedlé (2006) patří 

mezi základní oddělení nemocniční péče, a proto se nevyznačuje na první pohled 

významnými rizikovými faktory vyhoření. Výzkumy týkající se propojení specifického 

oddělení se syndromem vyhoření nepotvrdily žádné pravidlo, a zvolila jsem tedy neutrální, 

a co se počtu v rámci organizace týká, častý typ pracoviště. Z teoretického ukotvení práce 

nevyvstal žádný předpoklad, který by udával, že je jedno pohlaví náchylnější k vyhoření, 

stejně tak ani věkový faktor se neprokázal jako významný, a proto ani v této bakalářské práci 

pro mě tyto faktory při výběru participantů nebyly klíčové.  

Ve výzkumném souboru, tedy z celkem šestnácti oslovených zdravotních sester a 

bratrů, bylo dle stanovených kritérií vhodných a ochotných dobrovolně se zúčastnit 

výzkumu deset z nich. Kontakty na jednotlivé potenciální účastníky jsem získala skrze 

metodu několikanásobné sněhové koule, kdy jsem na počátku výzkumu měla kontakt na 

čtyři všeobecné zdravotní sestry a od nich jsem získávala další kontakty. Schématické 

zobrazení uskutečněních rozhovorů je následující: 

 

(A) – (E) 

(B) 

(C) – (F) 

– (G) – (J) 

– (H) 

(D) – (I) 

 

Po dokončení desátého rozhovoru jsem se rozhodla pro celkové ukončení výzkumu 

z toho důvodu, že už se mi nedostávalo žádných nových informací v kontextu těch již 

získaných, dle J. Hendla (2005) tedy došlo k teoretické saturaci dat. 

Důraz jsem kladla na příslib anonymity účastníkům výzkumu a zajistila jsem jej tím, 

že jsem každému participantovi při zpracování dat přidělila písmeno a později jsem je 

v analýze doplnila fiktivním jménem pro zosobnění výpovědí a ulehčení následné práce s 

nimi. V rámci anonymní práce s daty jsem také ve výpovědích náhodně zaměnila rod 

participantů, poměrný počet osob ovšem stále odpovídá sedmi ženám a třem mužům, kteří 

se výzkumu zúčastnili. Jak uvádí M. Disman (2006) respektování anonymity je základním 

požadavkem etiky výzkumu, a proto jsem ji participantům zajistila všemi dostupnými 

prostředky.  
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13.  Sběr materiálu a jeho zpracování 

Samotné rozhovory probíhaly od ledna 2019 do května téhož roku, kdy byl ihned po 

jejich provedení vyhotoven doslovný přepis. Účastníci byli osloveni telefonicky, nebo 

prostřednictvím osobního kontaktu, kdy jim byl vysloven požadavek účasti a stručné 

představení výzkumu. V případě, že s účastí souhlasili, byl stanoven přesný termín schůzky, 

kdy se měl rozhovor uskutečnit včetně určení místa setkání. Všechny rozhovory proběhly 

v kavárnách, které poskytovaly dostatečně klidné a tiché místo, aby nedošlo k narušení jejich 

průběhu, což je dle J. Hendla (2005) významným činitelem pro nepravdivé a neupřímné 

výpovědi participantů. 

Rozhovory probíhaly tak, že jsem znovu představila sebe, téma výzkumu a zároveň 

jsem participanty požádala o svolení s nahráváním rozhovoru na audiozáznam. Pokud 

souhlasili, nechala jsem je podepsat informovaný souhlas, který je dostupný jako Příloha 2 

– Informovaný souhlas. Participantům jsem vysvětlila jejich právo na anonymitu a možnosti 

ukončení rozhovoru v případě potřeby. Stejně tak jsem akcentovala skutečnost, že pokud 

nechtěli na otázku odpovídat, nemuseli. Zároveň jsem jim nabídla možnost zpětného 

vyjádření k výsledkům práce, která jim po dokončení bude k dispozici. V rámci etiky 

výzkumu jsem všem participantům po ukončení rozhovoru poskytla kontakt na vedoucí mé 

práce, která jim nabídla možnost konzultace a poradenství v případě, že by mé dotazování 

na toto téma vzbudilo myšlenky, se kterými by si sami nevěděli rady. 

I. Čermák a I. Štěpaníková (1998) uvádí, že v rámci kvalitativního výzkumu je třeba 

mimo jiné věnovat pozornost bohatosti dat, v konkrétním případě rozhovorů je tato bohatost 

dosažena jejich doslovným přepisem, tedy verbatim. Dále autoři uvádí validitu skrze 

transparentní interpretaci dat, která je zajištěna uvedením citací, které participanti během 

rozhovorů poskytli, tedy takzvaných hrubých dat.  

 

14.  Analytické postupy 

Analytickou část práce jsem začala detailní analýzou prvního rozhovoru. První fází bylo 

několikanásobné přečtení přepisu a poznamenávání si pro výzkum významných částí na 

levou stranu dokumentu. Druhou fází analýzy bylo zaznamenání vynořujících se témat, 

určitých klíčových slov, na pravý okraj přepisu. Třetí fáze analýzy se přesunula na další 

papír, kde se témata propojila případně i sdružila do skupin. Během všech fází bylo potřeba 

neustále porovnávat s originálním textem a připomínat původní výpovědi participantů 

(Kocvrlichová, 2006). Čtvrtou fází bylo vytvoření tabulky, do které byla zanesena témata, 
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která nejvíce odpovídaly představě participanta. Posledním krokem bylo převedení 

získaných témat do narativní podoby. Zde byl prostor pro interpretaci významů, které 

participanti během rozhovorů poskytli, a které jsem potvrdila prostřednictvím přímých citací 

z transkripce rozhovorů (tamtéž). 

Po dokončení analýzy prvního rozhovoru jsem s dalšími čtyřmi v pořadí postupovala 

stejnými kroky, s využitím již zjištěných témat z předcházejících rozhovorů. Dle M. 

Kocvrlichové (2006) je třeba věnovat pozornost konvergenci a divergenci dat. Zaměřovala 

jsem se tedy na to, v čem se rozhovory shodovaly a v čem se výrazně lišily. Jelikož jsem na 

doporučení autorky analýzu rozhovorů prováděla cyklicky, lze říci, že je první rozhovor 

ovlivněn stejnou mírou všemi ostatní, jako každý jeden z celku. Druhou polovinu rozhovorů, 

tedy následujících 5, jsem analyzovala skrze takzvanou volnou metodu, kdy jsem čerpala ze 

zkušeností s tématy z analýzy metodou IPA. Celkový analytický proces výzkumu ukončila 

souhrnná analýza, v této práci popsaná v kapitole Výsledky analýzy. Ta propojuje informace 

z obou analytických postupů, tedy z analýzy IPA a volné analýzy. 

 

15.  Výsledky analýzy 

Z procesu analýzy, do kterého jsem zahrnula oba analytické postupy, jsem získala 

následující kategorie: 

1. Profese zdravotní sestry 

2. Profesní spokojenost 

3. Pracovní prostředí, střet ideálu a reality 

4. Sociální protektivní faktory 

5. Syndrom vyhoření 

6. Pracovní zátěž při výkonu profese zdravotní sestry 

7. Subjektivní prevence syndromu vyhoření  

 

Profese zdravotní sestry  

Všechny rozhovory jsem s participanty začínala otázkou, jak se oni sami k povolání 

dostali, jaké byly jejich začátky a co je vedlo k rozhodnutí pro tuto profesi. Požádala jsem 

je, aby mi od začátku popsali svůj příběh a významné momenty ve spojitosti s jejich 

zaměstnáním.  

Vyprávěcí styl odpovědí na mou otázku mi poskytl představu o tom, s jak moc 

komunikativním participantem pracuji a jaký druh komunikace mám zvolit při vlastním 
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dotazování. Rovněž poskytl participantům možnost zaměřit se na významné momenty 

vlastního profesního života a určit směr, kterým se náš rozhovor bude odvíjet. Pokud došlo 

k tomu, že participanti neměli tendenci hovořit sami, prováděla jsem je doplňujícími 

otázkami na téma prvotní motivace, vlastních zkušeností se zdravotnickými zařízeními, na 

vzdělání, první povolání a kariérní růst, kterým si prošli. 

Na významné události si většina z participantů nebyla schopna hned vzpomenut 

konkrétně, většinou jsme ovšem během pozdějšího dotazování postupně došli k určitým 

významným momentům mimoděk, když měli participanti delší čas k zamyšlení na toto téma.  

V odpovědích na otázku, jak se participanti dostali k povolání zdravotní sestry/bratra 

byl ve výpovědích akcentovaný nepřímý výběr této profesní dráhy. Participantům buď 

někdo navrhl, aby se touto cestou zkusili vydat, nebo jim osud nedovolil dělat to, co původně 

zamýšleli, a tak zvolili tuto profesi. Tento původní záměr, vycházející od někoho jiného než 

od jedince samotného, by mohl působit tak, že povolání, které dělá není tím, co si ve 

skutečnosti přál. Z mého výzkumu ovšem vyplynul opak, kdy zdravotní sestry a bratři kvůli 

své specializaci vzdělání a profesní praxi nemají tendenci během života měnit profesi napříč 

obory, ale spíše zůstávají ve zdravotnictví, pokud je třeba nějaké změny.  

 

„Naši mě tam od začátku tlačili, šla jsem tam nedobrovolně, nebavilo mě to a nezajímalo.“ 

(Barbora) 

„Nejdřív jsem chtěla být nutriční asistent, ale pak jsem nějak přešla k té sestře.“ (Cecílie) 

 

Mnohdy tak odpovědi následovaly naznačením, že v průběhu výkonu profese se 

participanti ujistili správností své volby. Zde bych spatřovala prostor pro interpretaci tohoto 

dodatku jako nutkání jedince zvnitřnit si rozhodnutí, které nebylo původně jeho vlastní, ale 

do dnešní doby trvá a je tedy v jeho životě významné.  

 

„Až s postupem času mi to nějak přirostlo k srdci a teď to dělám fakt ráda. Já bych jako 

neměnila, ale tenkrát to bylo těžký.“ (Barbora) 

 

Výpovědi obsahující prvotní zacílení na tuto profesi, kdy participanti věděli vždy, že 

je to povolání, které chtějí dělat a ke kterému směřovali celý život, tedy už v období výběru 

středních a vyšších škol, se také vyskytly. Tito participanti udávali, že výkon profese 

nezapočali ihned po vystudování, ale jako první zaměstnání si vybrali jiný obor, a proto se i 

v těchto výpovědích vyskytl určitý prvek druhotnosti výběru.  
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„Já už vím dlouho, že jsem chtěla být sestra, ale taky mi trvalo, než jsem se o tom 

přesvědčila.“ (Alena) 

„Já jsem prostě viděla, jak se i ty sestry chovají k těm dětem a hlavně cizincům, takže jsem 

si řekla, že chci být sestra a dělat to správně.“ (Hedvika) 

 

Pocit, kdy se jedinec těší do práce a má toto slovo spojené s pozitivními asociacemi 

je jedním z prvních klíčů, které ukazují, zda je jedinec na cestě efektivního zvládání napětí 

a vysokých nároků povolání, nebo je na cestě neefektivního způsobu copingu, tedy na cestě 

k vyhoření. Z toho důvodu jsem tuto otázku zařadila hned na začátek rozhovoru, abych 

zjistila, jakým směrem se ve své profesní dráze daný participant ubírá a mohla podle toho 

volit následující otázky v rámci našeho rozhovoru. 

Z výpovědí významně vystupoval rozdíl mezi prvotními negativními asociacemi se 

slovem práce, a následnou deklarací toho, že se do zaměstnání participanti těší. V tomto 

ohledu mi na mou otázku poskytl neobvyklou a překvapivou odpověď František, který si 

pojmenoval práci jinak, jelikož si uvědomoval negativní konotace, které se s tímto slovem 

pojí a neseděly mu do jeho vlastní představy o této profesi. Pozitivní pocity, spojené 

s diskuzí na téma zaměstnání, ilustrují následující výpovědi zcela zřetelně. 

 

„Těším se tam, mám ji moc ráda. Pořád vymýšlím, co bych pro pacienty mohla udělat 

navíc a tak.“ (Daniela) 

„Já jsem si to vybudoval v hlavě tak a pojmenoval jsem si to jinak, jako poslání. Takže 

nejdu do práce negativní, ale dělám poslání pozitivní.“ (František) 

 

Negativní spojitosti a konotace se slovy práce či zaměstnání uvedli participanti ve 

větší míře, a právě tito jedinci jsou v budoucnosti ve větším riziku syndromu vyhoření, 

pokud se jejich postoj k profesi, kterou vykonávají, nezmění. Tento negativní přístup se 

zároveň dá interpretovat jako osobnostní charakteristika jedince, kdy určité typy osobnosti 

mají tendenci na věci pohlížet spíše negativně, nemusí to ovšem naznačovat celkové 

negativní ladění v rámci profese. 

 

„První mě napadá, že bude určitě nějakej problém. Ale asi i práce, která mě baví a že 

budu moct někomu zas pomoct.“ (Barbora) 
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 Otázka, jaké to je být zdravotní sestrou, byla zacílena na vnitřní pocity ohledně 

spokojenosti s vlastní profesí a vlastním výkonem. Pro participanty byla zprvu spíše 

nesrozumitelná a jejich váhání a dlouhá pomlka naznačovaly, že se tématu nechtěli věnovat. 

Postupným pokládáním podotázek se však rozmluvili a popisovali, jak je v pozici zdravotní 

sestry, nebo bratra vidí jejich okolí. Naše okolí a sociální kontakt je často zmiňovaným 

efektivním prvkem v prevenci syndromu vyhoření, kdy se hovoří o tom, že dostatečný 

kontakt a obecně uznání od blízkého okolí za to, co člověk vykonává jako své povolání, má 

určitý význam pro jedince a jeho osobní spokojenost. Pro efektivní strategie prevence 

syndromu vyhoření je tedy prvek uznání a obdivu od okolí velice výhodný a mezi 

participanty se objevoval. 

 

„Je to hrozně pěkný, pomáháte někomu, kdo vás potřebuje a ideálně vidíte tu odezvu.“ 

(Cecílie) 

„Naplňující, bezpochyby. Lidi na vás koukaj úplně jinak, často se na vás třeba obrátěj, 

když potřebujou pomoc, a to je super, to se pak cejtim potřebná.“ (Barbora) 

 

 Na druhou stranu se také vyskytovaly výpovědi, ve kterých byla jmenována jako 

významný prvek zodpovědnost, kterou participanti ve spojení s touto profesí pociťují, a je 

pro ně všudypřítomná. Toto vyjádření pocitu zodpovědnosti je možné interpretovat jako 

projev tíživosti profese zdravotní sestry, kterou participanti pociťují, ale primárně ji 

neidentifikují jako problém.  

 

„Je to šílená zodpovědnost, kde si nemůžete dovolit šlápnout vedle.“ (Hedvika) 

 

Většina participantů mi ovšem na tuto otázku, jaké to je být zdravotní sestrou, spíše 

nedokázala odpovědět z vlastního pohledu a jejich osobního postoje vůči sobě samým. Tento 

koncept, co si o sobě myslím já jako o zdravotní sestře či bratrovi, byl pro participanty těžko 

uchopitelný a vyhýbavé odpovědi by se daly interpretovat jako nechuť k vyjádření 

negativního postoje vůči sobě samému před druhými, tedy v tomto případě mou osobou 

výzkumníka. Dalo by se ovšem skrze postoj ostatních vůči osobě zdravotní sestry a bratra, 

o kterém participanti hovořili, usuzovat, že právě společenské uznání rovněž vede 

k vlastnímu uznání spíše než pocitu, že jedinec nedělá uznání hodnou činnost. Zde je třeba, 

aby se na sebehodnocení zdravotní sestry a bratři více zaměřili, jelikož jim takové kladné 

ohodnocení může poskytnout oporu při obtížných situacích. 
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Profesní spokojenost 

 Při dotazování kladli participanti veliký důraz na to, že pokud by měli možnost vrátit 

se v čase a rozhodnout o svém profesním osudu znovu, vybrali by si své současné 

zaměstnání. Výpovědi, které se vyskytovaly, se v základu shodovaly s občasným dodatkem, 

že právě zdravotnictví je tím odvětvím, kde by participanti chtěli být, ovšem změnu pozice 

v rámci zdravotnictví by mnohdy uvítali. 

 

„Určitě, není nic, co bych chtěl dělat víc.“ (František) 

„Asi ano. Kdyby ne, tak by to bylo pořád něco ve zdravotnictví.“ (Alena) 

 

V rámci preventivních opatření pro syndrom vyhoření je také změna prostředí, ve 

kterém jedinec pracuje, častým doporučením. Možnou strategií prevence by tedy mohla být 

organizovaná výměna zaměstnanců v rámci jedné instituce pro případné zájemce, takzvaná 

mobilita sester. Právě zájem o možnost změny pracovního prostředí, který participanti 

zdůrazňovali, naznačuje, že se aktuálně nacházejí v prostředí, které jim nějakým způsobem 

nevyhovuje, a tak je pro ně toto prostředí relevantním původcem vyhoření. 

S ohledem na spokojenost a nespokojenost v organizaci jsem se setkala s názorem, 

že největší profesní spokojenost sester pramení z neustálého kontaktu s lidmi. Právě tento 

kontakt je jedním z hlavních pozitiv povolání, které participanti během rozhovoru udávali. 

Kontakt s ostatními lidmi, a hlavně tedy s pacienty, byl zároveň prvotním argumentem pro 

výběr profese zdravotní sestry. 

 

„Asi ano, ten kontakt s lidma a možnost někomu pomáhat mě tam drží.“ (Erika) 

„Ta pomoc lidem, to mě baví, že je člověk užitečnej a ty pacienti se beze mě neobejdou.“ 

(Alena) 

 

Dalším pozitivem, který na své práci zdravotní sestry a bratři spatřovali, byl prvek 

nepředvídatelnosti a pestrosti, který je v teoretické rovině hodnocen spíše jako negativní 

faktor, vedoucí ke zvýšené intenzitě stresu během pracovního dne a v návaznosti na stres i 

k častějšímu výskytu vyhoření jako takového. Flexibilita ve smyslu měnitelnosti, kterou 

sestry udávaly jako pozitivní aspekt je jedním ze základních protektivních kroků, které může 

organizace učinit. 

 

„Asi mě baví ta rozmanitost, že každej den je jinej.“ (Daniela) 
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„Ano, mně se líbí ta pohotovost. Musíte umět reagovat v akutních situacích. Člověk se 

nikdy nenudí.“ (Cecílie) 

 

 Nespokojenost ve spojení se svou profesí uvedli participanti hlavně ve spojitosti 

s rivalitou, která se podle nich mezi zaměstnanci hojně vyskytuje. Snaha o přízeň vedení a 

zlepšení profilu vlastní osoby je dle participantů neodůvodněnou skutečností, která se mezi 

kolegy děje. Děje se tak mnohdy na pozicích, které neumožňují žádný kariérní postup, a tedy 

je tato rivalita zcela neočekávaná a o to více poškozující. 

 

„Jediný, co mi vážně vadí, je ta rivalita mezi zaměstnancema. Jsem vůbec netušila, že 

sestra, která má pomáhat ostatním dokáže takhle házet klacky pod nohy. Všichni se jakoby 

ženou za nějakou kariérou, která tam vlastně ale vůbec neni.“ (Cecílie) 

„Ta kolegialita tam chybí, často se stává, že někdo podrejvá druhýho, a to je tam úplně 

zbytečný. Jenom se soutěží o přízeň vedení, a ne o dobře odvedenou práci.“ (Erika) 

 

 Při nástupu do zaměstnání se participanti s ničím překvapivým nesetkávali, nebo si 

alespoň nedokázali vybavit nic tak významného, co by jim utkvělo v paměti a během 

rozhovorů už žádné vhodné výpovědi, které by s tímto tématem souvisely, nevyplynuly. 

Právě praktická zkušenost ze studentských let je možným odůvodněním, jelikož se 

s prostředím, do kterého se participanti hlásili, setkali již tak brzy v procesu vzdělávání, 

nebylo pro ně nic velikým překvapením. 

Otázka vlivu zaměstnání na osobní každodenní život byla velice rozsáhlá, a 

vyskytovalo se v ní množství podotázek, které se u jednotlivých participantů lišily na 

základě jejich vlastní výpovědí a toho, co pro ně bylo důležité, a o čem chtěli oni sami 

mluvit. Narušení denního rytmu nebylo nijak signifikantně zdůrazněno v žádném z případů, 

jelikož si participanti zvládli pracovní proces do svého denního rytmu zařadit úspěšně, a 

zvykli si tak na něj víceméně bez obtíží.  

V rámci této otázky jsem se participantů zároveň ptala, zda jim směnový provoz, ve 

kterém aktuálně všichni pracují, vyhovuje tak, jak je nastaven, nebo by například preferovali 

osmihodinové směny místo dvanáctihodinových. Mezi výpověďmi se nevyskytla ani jedna, 

která by o takovou změnu stála. Odůvodnění se vždy týkalo výhody, kdy je v současném 

nastavení systému méně směn a jedinci potom mají k dispozici více volných dnů v celkovém 

počtu za měsíc. Náročnost tohoto dvanáctihodinového nasazení tedy nebyla faktorem, který 

by ovlivňoval preference zaměstnanců.  
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„Osmičky bych ale ani za nic nechtěla, protože bych přišla o to volno.“ (Daniela) 

„Ty dvanáctky jsou pro mě lepší, mám tak jako víc těch volných dní, takže bych to 

neměnil.“ (František) 

 

Zároveň se ovšem v souvislosti s otázkou, jak jejich profese ovlivňuje každodenní 

život, vyskytovala odpověď, indikující nadměrné vyčerpání, které zdravotní sestry a bratři 

musí dohánět ve svém osobním volnu, tedy v rámci těch výše zmiňovaných volných dnů. 

Z těchto výpovědí tedy vyplývá nesoulad, kdy by kratší pracovní doba byla energeticky 

méně náročná a nevyžadovala by takové množství následného odpočinku v pracovním 

volnu.  

 

„Docela dost, já nedělám nic jinýho, než že pracuju a spím. Zatím nemám rodinu, tak to 

jde, ale do budoucna to budu muset nějak řešit.“ (Daniela) 

„Projevuje se ve všem, jídlo, spánek, člověk nic tak nějak nestíhá pořádně.“ (Gabriela) 

„Jako ten soukromej život mi asi docela rozhazuje, protože jsem většinu času v práci a 

jsem tam od nevidim do nevidim a pak to musím dospat.“ (Barbora) 

 

Pracovní prostředí, střet ideálu a reality 

Otázka, během které jsem své participanty poprosila o popuštění uzdy fantazie, byla 

zamýšlena, jako hlavní zdroj informací, ze kterých bude patrná touha po určitých změnách, 

osobních nebo institucionálních, které se nemusí ukázat hned při prvním dotázání. Jejím 

cílem bylo pomocí následné otázky porovnat, jaké představy o ideálním světě sestry a bratři 

mají, a jak se tyto ideály rozchází nebo shodují s reálnou pracovní situací, ve které se 

nacházejí. Jednou z překážek, na které jsem narážela, byla skutečnost, že participanti často 

necítili možnost podílet se na rozhodovacím procesu o věcech, které se na odděleních konají, 

a pracovních procesech, podle kterých se postupuje. Z toho důvodu neměli participanti 

tendenci hovořit o věcech, které by mohly být v ideálním světě jinak a lepší. Právě pocit, že 

je zaměstnanec součástí rozhodování o interních věcech v rámci organizace, je jednou z 

preventivních praktik předcházení syndromu vyhoření, a tedy odepření této možnosti 

určitým způsobem utváří nevhodné pracovní podmínky pro zdravou motivaci v zaměstnání.  

 

„Ono i to prostředí by mohlo být mnohem hezčí, ale na to nejsou a nikdy nebudou peníze.“ 

(Daniela) 
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Následkem toho začínaly výpovědi participantů neutrálně, např. „to nevím“, a neměli 

takovou tendenci konverzaci dále rozvíjet. Navazující otázkou, kterou jsem se snažila 

podpořit participanty v konverzaci, byl dotaz na začátek dne a ranní vstávání. V této oblasti 

se participanti shodli na tom, že jim vstávání v extrémně brzkých hodinách není 

nejpříjemnější, je to ovšem vzhledem k charakteru jejich práce nevyhnutelné. Dále kladli 

důraz na dostatek prostoru v ranních hodinách pro snídani a uvedení do pracovního dne, 

který je čeká. 

 

„Vstala bych později, dala bych si v klidu kafe a snídani.“ (Cecílie) 

 

Nejvýznamněji z rozhovorů vyvstal ideál uniformy, se kterou byli všichni participanti 

v reálném světě nějakým způsobem nespokojeni. Uniformita jako taková ani nebyl 

jmenovaný problém, ale vizuální stránku uniformy samotné zmiňovali ve svých výpovědích 

všichni participanti. Zdůrazňovali hlavně vlastní touhu po barevnosti, větším výběru 

možností a její lepší funkčnosti. 

 

„Tu uniformu bych možná změnila, aby bylo víc možností a barevnější.“ (Erika) 

„Rád bych stejnokroj, ale ta obuv by byla dobrá vyměnit. Když by člověk mohl mít 

pohodlný tenisky, pracovalo by se líp.“ (František) 

 

 V rámci porovnání vyřčeného ideálu a reality jsem participanty poprosila o zaměření 

se na jejich vlastní já a osobnost ideální sestry či bratra v porovnání s reálnými osobami, 

které se kolem nich vyskytují, nebo s nimi samotnými. Ostatní rozdíly, které se vyskytovaly 

v předchozí otázce ideálního pracovního dne, byly v reálném světě mnohdy nemožné 

změnit, a tedy je participanti znovu nezdůraznili. Ve výpovědích se vyskytovalo odkazování 

na úsměv, který je v dnešní době prakticky nepřítomný, a jeho potřebu v reálném světě, kdy 

zdravotním sestrám a bratrům poskytuje okamžitou odměnu za vykonanou práci. 

 

„Všichni by se usmívali a byl by klidný den.“ (Cecílie) 

„Jako sestra bych se taky měla víc usmívat a být hlavně trpělivá.“ (Daniela) 

 

Věc trpělivosti byla participanty hodnocena jako něco, co by si rádi více osvojili a 

zavedli do běžné praxe, ale shon každodennosti a vytížení, které je obklopuje, jim to 
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neumožňují. Právě tyto faktory jim také brání v intenzivnějším osobním kontaktu s pacienty, 

o které pečují, které mají na starost a nesou za ně tak řádnou dávku odpovědnosti. Na téma 

osobního kontaktu jsem ve struktuře otázek rozhovoru měla ještě jednu otázku, a tedy jsem 

k ní rovnou pokročila v případech, kde o tom participanti sami začali hovořit. Právě 

přetížení, které se týká velké většiny pracovníků ve zdravotnictví, má za následek omezení 

osobního kontaktu, který s ošetřovaným člověkem má zdravotník, v tomto případě sestra či 

bratr, k dispozici. 

  

„Hlavně víc mluvit s lidma, oni pak mají tendenci se víc svěřit a často to pomůže v tý péči 

o ně.“ (Cecílie) 

„Já se jako určitě snažim s lidma mluvit, ale v tom ideálním bychom na ně měli obecně víc 

času, na ten osobní kontakt, protože z toho pak vychází i hodně těch chyb, který se dějou.“ 

(Barbora) 

 

Sociální protektivní faktory  

Specifičtější zaměření se na rodinu během rozhovorů vyplynulo z poznatků 

v teoretické části, kde je rodina jedním z nejvýraznějších kontextů, ve kterých zdravotní 

sestry a bratři své povolání vnímají jako prestižní a pomáhá jim to v pocitu vlastního 

uspokojení z životní role, kterou si vybrali. Tato skutečnost se potvrdila i v mém výzkumu, 

kdy vyjádření kladného vztahu vůči výběru profese svých potomků a podpora, která je 

ilustrovaná skrze rodičovský zájem a pýchu jsou jedním z protektivních faktorů, kterými 

sestry a bratři disponují v rámci syndromu vyhoření. 

 

„Rodiče mě v tom podporovali vždycky, a tak chápou, že na ně třeba nemám tolik času 

jako někdo jinej.“ (Alena) 

„Na našich je vidět, jak jsou na mě pyšní, se s tím, že jsem sestra i vychloubají vždycky.“ 

(Cecílie) 

 

 Jediným negativem, zmiňovaným participanty ve spojení s rodinou byla časová 

náročnost jejich zaměstnání, která jim neumožňuje dostatečný kontakt s blízkými. Nebyl to 

ovšem v žádné z výpovědí výrazný problém, protože participanti hned poté doplnili svou 

výpověď tím, že na rodinu si najdou čas vždy a setkání si nějakým způsobem zařídí.  

Otázkou vztahů na pracovišti jsem se pokusila rozkrýt fenomén ženských povolání a 

kolektivů, kde dominují ženy, který je mnohdy označován jako neupřímný, pomlouvačný a 
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jinými negativy spojovanými se stereotypním chováním žen. Svůj zájem jsem nejprve 

směřovala na výpovědi mužských účastníků výzkumu, kteří se shodli na tom, že jejich 

netradiční volba profese jim poskytla větší profesní možnosti a určitý typ moci v zaměstnání, 

kterým by v jiných profesích disponovat nemuseli. 

 

„Je taky něco na tom, že se lidi chovají jinak, když tam přijde chlap, můžu tam být v tom 

ženským kolektivu nápomocný.“ (František) 

„Já se trochu cejtim jako takovej rozbíječ negativity, protože když mám službu já, tak jsou 

vztahy mezi náma v klidu a nikdo o nikom nemluví špatně. Asi to je tím, že jsem tam jedinej 

mužskej.“ (Jonáš) 

„Ono je vidět, že na vás ty kolegyně trochu víc dají, jestli je to nějaká přirozená autorita to 

nevim, ale vim, že když se řeší něco důležitýho přidávají se kolegyně na moji stranu.” 

(Ivan) 

 

 Ve výpovědích žen se opakovala slova jako rivalita, konkurence či nekolegiálnost, a 

právě to sestry hodnotily jako zásadní problém ve vztazích, které by jinak rády považovaly 

za přátelské, mnohdy až rodinné. Nebylo výjimkou, že participanti považují kolegy v práci 

za druhou rodinu a vůbec se nebrání důvěrnějším vztahům. Argumentace přátelských vztahů 

byla zakotvená v problematice času a časové náročnosti zaměstnání, které trochu nutí 

jedince k výběru blízkých lidí, které považuje za přátele, z pracovního prostředí, jelikož 

v něm tráví většinu svého života.  

 

„Hodně kamarádský vztahy, i se scházíme mimo pracoviště a považuju je za svý přátele.“ 

(Ivan) 

„Veliká rivalita, nejde jim o lidi, ale o to vlastní pohodlí a úspěch. Znemožnit ty druhý.“ 

(Erika) 

 

Ve vztahové tématice, jsem se zaměřila i na pacienty a to, jak je participanti vnímají. 

Co je pro participanty v této oblasti důležité, a jak jim to napomáhá ve výkonu profese 

zdravotní sestry, nebo jak je jim to naopak překážkou. Práce s lidmi a obliba komunikovat 

s nimi je jedním ze jmenovaných důvodů, proč se participanti pro toto povolání vůbec 

rozhodli a měli pocit, že to je jejich poslání. Tato komunikace a blízký kontakt je na druhou 

stranu i jedním z hlavních příčin vzniku syndromu vyhoření a jeho primárním důvodem 

spojování s pomáhajícími profesemi jako takovými. Z tohoto důvodu jsem se pokusila 
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zjistit, jaký názor a povědomí o spojitosti práce s lidmi a vyhořením participanti mají. Ve 

výpovědích byla zmiňována potřeba držet si určitý odstup od dané situace, nebo od určitého 

pacienta. Velká většina participantů ovšem přiznala, že si nejsou jisti, jak si takový odstup 

zajistit. 

 

„Třeba úmrtí je pro mě hrozně těžký, sdělovat to rodině a vyrovnat se s tím, na to pak 

myslím dost.“ (Alena) 

„Snažím se i připustit blíž ty pacienty, ale ne moc. Už se mi to jednou nevyplatilo být 

takhle blízko lidem, takže už si na to dávám pozor.“ (Erika) 

 

Druhým výrokem, který byl v celkovém rámci výpovědí participantů významný, byl 

ve spojení s proměnou doby, kdy dnešní společnost a lidé v ní jsou označováni relativně 

negativně, hlavně v oblasti služeb, které jsou jim poskytovány, tedy potažmo i 

v nemocnicích. Pacienti mají v dnešní moderní společnosti více práv než povinností, která 

jsou bez ostychu nárokována vůči zdravotnickému personálu, a hlavně vůči zdravotním 

sestrám a bratrům. Jako konfliktní zároveň participanti udávali kontakt s rodinami pacientů, 

které se snaží pro své blízké zajistit co nejvíce pozornosti v procesu ošetřovatelské péče, a 

tak zahlcují zdravotníky nadbytečnou prací a povinnostmi, které jsou sestry a bratři později 

nuceni odmítat a stavět se do opoziční role vůči rodině při vysvětlování standartních postupů 

péče. 

 

„Dneska je ale doba trochu nevděčná, takže ti pacienti jim je občas všechno málo, a to pak 

filtrujou i na rodinu a ty to vůbec nevidí, jak to v realitě je.“ (František) 

 

Syndrom vyhoření 

 Na otázku, zda participanti slyšeli o syndromu vyhoření a stresu byly všechny 

odpovědi kladné. Pokládala jsem ji jako indikátor, zda má smysl postoupit k druhé polovině 

rozhovoru, která už se konkrétně zaměřila na syndrom vyhoření, na osobní zkušenosti 

participantů s ním spojené a představy o tom, jak vypadá, probíhá a co se proti němu dá 

učinit v rámci prevence. 

 Důležitým zaměřením u této otázky pro mě byly asociace, které mají participanti 

spojené s těmito klíčovými slovy a jak by je definovali někomu v této oblasti úplně 

neznalému. Právě tyto výpovědi byly ukazatelem toho, jak by sami sobě participanti tento 

syndrom diagnostikovali a co by je k němu mohlo dovést. Výpovědi obsahovaly části 
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klasických definic o duševní pohodě, nedostatečném rozlišování osobní a pracovní sféry a 

stres jako indikátory vyhoření.  

 

„Ano, je to jako vystoupení z duševní pohody, u vyhoření člověku prostě rupnou nervy.“ 

(Alena) 

„Hrnete si před sebou věci a ty se pak nabalí už moc.“ (Barbora) 

„Je to asi když se netěšíte do práce, obtěžuje vás a přestane na ní člověku záležet.“ 

(Cecílie) 

„Stres v práci a osobní život spolu jako začnou bojovat.“ (Hedvika) 

 

 Narušená duševní pohoda a nerealizovaný osobní rozvoj jsou označovány jako 

prediktory nástupu vyhoření. Dotazem jsem mířila na to, jaké povědomí o těchto termínech 

vůbec participanti mají, a jestli je to pro ně relevantní téma v osobním životě, na které se 

zaměřují a jsou si vědomi jejich účinku a možností. Právě výpovědi v rámci této otázky jasně 

naznačují, že jsou to pro zdravotní sestry a bratry často neznámé pojmy. V rámci odpovědí 

participanti zabíhali do jiných otázek a odpovídali spíše na ně, což by ukazovalo na postupně 

se vynořující nápady a připomínky k již zodpovězeným otázkám rozhovoru. Možnou 

interpretací vyhýbavosti tomuto tématu je, že participanti duševní pohodu nepociťovali, a 

tedy nechtěli o této tématice vůbec hovořit. Jedna výpověď se trochu o téma duševní hygieny 

pokusila a jedna výpověď se týkala určitého osobního rozvoje.  

 

„Jednou za čas si záměrně dávám pauzu, abych měla čas se srovnat v hlavě. Většinou jedu 

někam pryč, kde je klid a dělám věci co mě baví.“ (Erika) 

„Mně stačí se podívat z okna a vidět to čeho jsem dosáhl, z malýho města do velkýho.“ 

(František) 

  

Ve velké většině se ovšem diskuze odebrala trochu jiným směrem, než otázka 

vyžadovala a participanti uváděli své výpovědi větou, která naznačovala jejich nejistotu, 

nebo neznalost v rámci tématu. 

 

„V práci jako vůbec, tam nikdo nic takovýho neřeší.“ (Gabriela) 

„To jsem nikdy neřešila.“ (Alena) 
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Pracovní zátěž při výkonu profese zdravotní sestry 

Problémy, které ve svém zaměstnání zdravotní sestry a bratři řeší, byly dotazovány 

z toho důvodu, že jejich identifikace by mi pomohla přímo vymezit, jaké preventivní kroky 

je třeba činit pro eliminaci takto negativních částí dne, a tedy i snížení stresové náročnosti, 

kterou problémy vytváří. Nejpřekvapivějším zjištěním pro mě ve velké části případů byla 

neschopnost participantů identifikovat konkrétní situace, události a nedostatky, které by 

hodnotili během pracovního dne jako problematické. Jejich výpovědi se týkaly 

každodenních drobností, které se mění ze dne na den a často se vztahují ke konkrétnímu 

případu, nebo situaci určitého pacienta. Takové události ovšem participanti nevnímají jako 

problém, ale jako součást jejich každodenního života v práci a neberou je jako hrozby, které 

by mohly narušit jejich celkové emočního rozpoložení. 

Nejvýznamněji se jako první asociace se slovem problém vyskytovala 

administrativa. Její náročnost a komplikovanost se zdá být častou obtíží, která následně vede 

ke kolegiálním nedorozuměním, protože provoz nemocnice je postaven na předávání práce 

od jednoho zaměstnance k tomu dalšímu ve směnovém provozu. To se týká všech jejích 

aspektů a hlavně administrativy, která je tímto způsobem sdílená. Sestra má samozřejmě 

zodpovědnost za své vlastní výkony a za to, co během směny zapíše, její nástupce ve 

směnovém provozu je ovšem výrazně ovlivněn správností těchto zápisů a efektivností práce, 

kterou provedla. 

 

„Často to je náhlý zhoršení stavu pacienta a z toho pak vyplývaj problémy.“ (Jonáš) 

„Papíry, člověk pořád někoho kontroluje. Toho ze směny před, i třeba doktory. Pak jsou 

spekulace, kdo to tam zapomněl a u toho se rozhádá celý oddělení, protože kdyby se něco 

dělo, po takovejch chybách se jde jako první.“ (Ivan) 

 

Odpočinek je esenciálním prvkem ve fungování našeho organismu a bez patřičné 

relaxace dojde postupně k úplnému vyčerpání energetických sil. Základním stavebním 

kamenem je v této oblasti spánek, který je už takhle u zaměstnanců zdravotnických zařízení 

narušen vlivem směnového provozu, a je tak relativně nepravidelný. Nárokováním rodiny a 

sociálního okolí je jedinec často i v jiných profesích ochuzen o dostatek času na odpočinek, 

natož v zaměstnání, kde zaměstnanec tráví dvanáct hodin z dvaceti čtyř hodinového 

maxima, k čemuž musíme rovněž připočíst dopravu a mnoho dalších faktorů. 

Možnost úplně se vymanit z pracovního vypětí je pro zdravotnický personál omezena 

charakterem jejich povolání a hlavně skutečností, že pacienti, o které pečují, jsou jako každý 
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jiný člověk nepředvídatelní a je tedy nutné být připraven na množství různorodých situací, 

které vyplynou ze zdravotního stavu, nálady, medikace, kterou pacienti obdrželi a dalších 

detailů, které ovlivňují každý pracovní den úplně jiným způsobem. Je tedy nepředstavitelné, 

aby zdravotní sestra odešla během dne, v době vlastní potřeby na pauzu. Pokud se tak 

v dnešní době děje, je to spojeno s výrazným pocitem nejistoty a vědomím toho, že se děje 

něco, co je pro ni určitým způsobem rizikové. 

Z výpovědí na další otázku, která se týkala odpočinku jasně vyplynulo, že je pro 

zdravotní sestry a bratry spíše nemožné si během pracovní doby odpočinout, a pokud se tak 

děje, je to spojeno s výčitkami, jelikož za ně v té době musí práci odvádět jiná sestra, které 

bude potřeba to určitým způsobem vynahradit. To bych interpretovala jako fakt velice 

ovlivňující průběh jejich práce, protože jsou tak sestry a bratři nuceni pokračovat ve výkonu 

i přes aktuální vypětí, což může vést k celé řadě chyb a jiných negativních následků pro ně, 

pacienty i organizaci, ve které jsou zaměstnáni.  

 

„Já si přes den jdu občas zakouřit, když to dovolí stav na tom oddělení zrovna.“ [nervózní 

smích] (Barbora) 

„Úplně ne. Dokud jsem v práci, tak musím být pořád ve střehu. Někdy si třeba sednu i na 

sesternu na chvíli, ale tam stejně pořád někdo chodí a něco potřebuje, takže není moc kde 

odpočívat.“ (Daniela) 

 

Stres je jedním z činitelů, které vedou jedince k vyhoření. Nemusí být vždy zdrojem, 

a ne každý, kdo je ve stresu, musí nezbytně dojít k syndromu vyhoření, ale v celé 

problematice hraje významnou roli, a proto jsem se mu rozhodla věnovat jednu otázku 

rozhovoru. Právě záměna stresu a jiných psychických problémů, které nastávají při přetížení 

organismu, je důvodem, proč jsem otázku formulovala tak, že jsem se ptala na konkrétní 

akce, které participanti dělají, když se cítí ve stresu. Tyto konkrétní kroky mohou být v rámci 

vyhoření velice podobné, nebo dokonce stejné a podle mého zjištění je participanti tak i 

vnímali. Během stresové situace a bezprostředně po ní se odpovědi často shodovaly, kdy 

participanti zásadně nerozlišovali tyto časové úseky a věci, co dělali, se od sebe nijak 

nelišily. 

 

„Člověk musí zůstat v klidu hlavně, s klidnou hlavou a systematicky. Nepanikařit a nedělat 

chaos. Já klidně i třeba poprosím o radu kolegyni ať vím, že dělám všechno správně.“ 

(Alena) 
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„Když to jde tak se snažím vymanit z tý situace a zaměřím se na něco jinýho a tam se 

uklidnit.“ (Jonáš) 

„Pak asi ta cigareta mi pomáhá, nebo něco dobrýho si zobnu, něco sladkýho.“ (Gabriela) 

 

Strategií, která se ukázala být participantům velice nápomocná bylo to, když mají 

možnost problém s někým prokonzultovat, nebo ho jednoduše někomu co nejdříve popsat a 

sdělit. Naopak strategií, která není jednou z nejvýhodnějších, ovšem rovněž velice častou 

napříč všemi problematickými situacemi obecně, které na jedince vyvíjí tlak, je 

abúzus návykových látek jako je nikotin a jiné látky. 

Změna prostředí byla rovněž častým jmenovatelem, který participantům pomáhá při 

zvládání stresu. Je to ovšem strategie v pozici zdravotní sestry nereálná z principu jejího 

povolání, a tedy právě v této strategii bych spatřovala prostor pro změnu. Jasnější a 

vhodnější organizace práce a rozdělení povinností by mezi zaměstnanci uvolnilo napětí toho, 

kdo má tento určitý problém na starost, a kdy je možné využít volného času pro odpočinek. 

Stejně zásadní vidím problém v prostorových možnostech pro odpočinek, které jsou velice 

omezené, protože jediná varianta, kterou participanti uvedli, byl prostor sesterny, který je 

zároveň otevřený pacientům, lékařům a všem dalším zaměstnancům v rámci organizace, a 

tedy neposkytuje vhodné podmínky pro odpočinek. Právě vytvoření takového prostoru by 

nabídlo možnost změny prostředí, klidu, chvilku samoty, nebo důvěrného prostoru, což jsou 

všechno prostředky pro uvolnění napětí a snížení pocitu přetížení jedince.  

 

Subjektivní prevence syndromu vyhoření 

 V závěru rozhovorů jsem se participantů dotazovala, jaké měli možnosti vzdělání na 

téma syndrom vyhoření a pokud nějaké měli, jaké z nich měli pocity, jak se jimi cítili být 

ovlivněni a co si z takové výuky odnesli. Výpovědi se shodovaly v tom, že se pro ně v jejich 

zaměstnání žádné takové kurzy nepořádají a nemají tak možnost se ničeho obdobného 

účastnit. Často také participanti zmínili, že se ve škole v rámci předmětu psychologie o 

syndromu vyhoření bavili, z přednášek si ale neodnesli nic, co by dnes mohli využít pro 

efektivní prevenci. Zároveň ve výpovědích zdůrazňovali, že to bylo ve studentském období 

jejich života a tehdy neměli pocit, že by se jich to týkalo, a tedy nebylo třeba tomu věnovat 

více pozornosti.  

V dnešní době už by větší část participantů nějaké vzdělávací a informační akce 

uvítala a ráda by se jich účastnila. Druhá část participantů hovořila o tom, že takové možnosti 
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nemají, což je ale nijak neznepokojuje, jelikož nejsou osobně ohrožení syndromem vyhoření, 

a tedy by asi takovou možnost ani nevyužili.  

 

„Možná někdy ve škole na psychologii jsme si o tom něco říkali, ale jinak ne.“ (Barbora) 

„O ničem takovým jsem v práci neslyšel, že by se dělalo.“ (Jonáš) 

„Jendou jsem se účastnila něčeho, ale nic mi to nedalo. Už ani nevím o čem přesně to 

bylo.“ (Daniela) 

 

 Možnost přípravy na výkon této profese nebo ideálního kurzu, kterého by se rádi 

účastnili, navrhli všichni participanti nějakou jimi preferovanou variantu. Zde je prostor pro 

interpretaci, kdy se participanti distancují od problematiky syndromu vyhoření, možnosti 

prevence by je ovšem lákaly. Z toho se dá usuzovat, že participanti na sobě ve skutečnosti 

pozorují znaky vedoucí k vyhoření, nebo vyhoření samotné, nechtějí si tuto skutečnost ale 

přiznat. 

Velká část odpovědí se týkala diskuzního kroužku v rámci oddělení, během kterého 

by se skrze řízenou konverzaci probírala aktuální témata, problémy na oddělení a jejich 

možná řešení. Vyskytla se také odpověď, kdy by si participanti ideálně představovali 

přípravu a kurz skrze aktivní činnost spíše než pasivní naslouchání v rámci přednášky.  

 

„Já bych i zašel, kdyby něco bylo, ideálně třeba nějakou aktivitu, jít do parku a pobavit se 

o tom, nebo si něco zahrát.“ (František) 

„Ideálně bych šla na nějaký outdorovou akci, kde bychom si třeba zkoušeli takhle různý 

situace.“ (Alena) 

 

Poměr cizího a známého prvku v osobnosti mediátora takové akce byl zhruba 1:1. 

Někteří participanti preferují cizí nápomoc a nestranného pozorovatele, a právě ti mají větší 

tendenci k ocenění podpory prostřednictvím kurzů a přednášek na toto téma. Protipólem 

byly odpovědi, kdy je pro participanta cizí prvek hlavní překážkou a důvodem nefunkčnosti 

takových akcí, protože cizí osoba podle nich nikdy nemůže proniknout do tak specifické 

situace na oddělení. V rámci jejich odpovědí se také vyskytovala spojitost s tím, že takové 

akce nemohou mít efekt a vlastně ani nejsou třeba, protože si konflikty, které jedinec řeší, 

musí umět zpracovat každý samostatně.  
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„Mně by se líbil nějaký diskuzní kroužek. Ale asi nesvědčí, když tam je někdo, kdo nás 

vůbec nezná, musí to být někdo zevnitř.“ (Daniela) 

„Já nemám pocit, že se mě to týká, takže jsem se o to nikdy nezajímala. Asi nejlíp s 

neznámýma lidma, aby to bylo spravedlivý a nemohlo tam fungovat nějaký zvýhodňování.“ 

(Hedvika) 

 

 Poslední otázka v rámci rozhovoru konkretizovala syndrom vyhoření a přímo se 

ptala na to, jak sami participanti předcházejí syndromu vyhoření. Poskytla mi velice 

zajímavé, až překvapivé výpovědi, kdy participanti ve veliké míře hovořili o tom, že je 

syndrom vyhoření relevantním fenoménem v rámci jejich okolí a dokáží ho identifikovat, 

laicky diagnostikovat, u svých kolegů a známých. Nepovažují to ovšem za problém, který 

by je osobně ohrožoval, a tedy z jejich pohledu není třeba syndromu vyhoření věnovat tolik 

pozornosti, nebo mu předcházet. 

 

„Já se ani necejtim, že bych jako něco dělala, nejsem zrovna ve stádiu, že by mi teď něco 

hrozilo a je třeba tomu předcházet.“ (Alena) 

„Ta práce mě hrozně baví a vybral jsem si jí, takže nemůžu vyhořet asi kvůli 

tomu.“(František) 

„Momentálně mi pomáhá, že studuju. Že mám ještě něco dalšího než jenom tu práci.“ 

(Gabriela) 

 

 Právě schopnost identifikace symptomů u ostatních zaměstnanců v okolí participantů 

poukazuje na to, že prostředí, ve kterém pracují, a situace, se kterými se v zaměstnání 

setkávají, mohou vést k negativním výsledkům jako je syndrom vyhoření, ale participanti si 

nepřipouští možnost vlastního zapletení do takové situace. Tyto identifikace rizikových 

faktorů se vyskytovaly napříč rozhovory v rámci různých otázek jako například vztahy 

s kolegy, v jejichž rámci často docházelo z pohledu participanta ke konfliktům z důvodu 

vyhoření daného komunikačního partnera, se kterým zrovna jednali.  

 

„Kolegyně v práci taky byla s vyhořením na nemocenský, takže jsem se s tím setkala i u 

ostatních. Ona si brala tu práci domu, hodně se stresovala ze všeho.“ (Daniela) 

„Jo, já už jakoby znám pár lidí se syndromem vyhoření od nás a člověk k tomu má hodně 

blízko, že by sám vyhořel.“ (Erika) 
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Jedním z mála doporučení, které participanti dokázali konkrétně označit, jako 

efektivní pro předcházení syndromu vyhoření je změna pracoviště. Právě tuto strategii jeden 

participant sám vyzkoušel během své kariéry a udává ji jako velice efektivní a prospěšnou. 

Prostředí, kde byl zaměstnán původně, se vyznačovalo několika základními činiteli, které 

k vyhoření vedou a dle vlastních slov „nebylo daleko“, ale právě změna prostředí usnadněná 

známostmi vedla ke změně. Kdyby byla tato možnost změny více k dispozici všem 

pracovníkům v rámci organizace jako takové, mohla by mít významný efekt na pracovní 

spokojenost a potřebu osobního rozvoje jedince. Kvůli pocitu vyčlenění sebe samého 

z okruhu lidí, kteří jsou vystaveni rizikovým faktorům vyhoření, participanti nedokázali 

jmenovat další strategie, které by byly efektivními. 

 

„Třeba i stačí jenom změnit oddělení.“ (Ivan) 

„Nejlepší strategie je změnit pracovní prostředí, zkusit dělat jinou práci. Pro mě to ale 

nepřipadá v úvahu.“ (Erika) 

 

Strategií, na kterou by bylo vhodné klást větší důraz je zlepšení komunikace mezi 

kolegy, jasné určení kompetencí, a tedy jasné vymezení toho, za kým je možno přijít 

s konfliktem, nebo problémem v procesu jeho řešení. 

 

„Neodcházet od rozporů, ale všechno dořešit.“ (Gabriela) 

„Komunikace, u nás je vždycky problém v tom a bylo by fajn, aby se na to někdo víc 

zaměřil. (Jonáš) 

 

 Participanti udávali, že velká část problémů, které se kolem nich na pracovišti dějí, 

vychází z nedorozumění a dalších aspektů špatné komunikace. Z výpovědí by se ovšem 

dalo usuzovat, že z pozice participantů zájem o jakékoliv zlepšení této komunikace, vůbec 

nevychází. Participanti spíše očekávají, že komunikaci bude zlepšovat někdo jiný v jejich 

okolí. Zde bychom mohli mluvit o takzvaném efektu přihlížejícího (Darley, Latené, 1968), 

kdy jsou všichni na daném oddělení spoluúčastníky určitého problému, ale rozložení 

zodpovědnosti mezi nimi jim poskytuje pocit, že oni nejsou ti, kdo by měli být jeho 

aktivními řešiteli, protože jejich okolí rovněž nic nedělá. 
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16.  Diskuze 

Výzkumná otázka, která zněla: „Jaké strategie a preventivní postupy používají zdravotní 

sestry v praxi pro zvládání rizikových faktorů vedoucích k vyhoření?“, byla zodpovězena 

prostřednictvím předcházející kapitoly, kdy z výzkumu vyplynulo, že zdravotní sestry a 

bratři sami sebe distancují od problematiky vyhoření, která se kolem nich ovšem vyskytuje 

a nevnímají tak sami sebe jako jeho subjekt. Necítí se být vyhořením ohroženi a na tomto 

základě nepodstupují žádná preventivní opatření, která by je před ním ochraňovala.   

Dílčí výzkumná otázka „Jak subjektivně vnímají vyhoření?“, poskytla zajímavou 

informaci o tom, že zdravotní sestry a bratři považují vyhoření za velice negativní 

skutečnost, která nastává při výkonu jejich profese, a pokud někoho nezasáhne, má 

širokosáhlý dopad na jeho psychické zdraví. Otázka na preventivní kroky vedené z role 

vedení nemocnice dostála odpovědi, že jsou velice omezené, skoro až žádné. Participanti 

akcentovali absenci jakýchkoliv edukačních programů, které by se tímto tématem zabývaly, 

stejně jako nedostatečný prostor pro řešení konfliktních situací na oddělení. Právě tento 

problém vyzdvihuje i práce Healthy Settings in Hospital – How to prevent Burnout 

Syndrome in Nurses (2017), která také zdůrazňuje problém nedostatečné edukace sester na 

toto téma a z toho vyplývající riziko. Zdůrazňuje, že tomuto tématu edukace v rámci 

prevence musí ve vlastním zájmu začít věnovat víc pozornosti zdravotnické organizace 

samotné. 

Z teoretické části mé práce nejvíce vystupovaly sociální protektivní faktory, které mají 

na prevenci syndromu vyhoření zásadní vliv. Na jejich kultivaci jsme dle J. Křivohlavého 

(2001) závislí životem, protože bez pomoci a opory nemůže lidský život trvat. Význam 

sociální opory byl také často jmenovaným tématem pro participanty tohoto výzkumu, kteří 

jsou si dobře vědomi síly, kterou jim jejich sociální okolí, tedy rodina, přátelé a kolegové, 

dodávají. Dle výpovědí důrazně dbají na to, aby tyto vztahy udržovali, a i přes vysoké časové 

vytížení a energetickou náročnost práce se snaží dostatečně socializovat, a tak vyhoření 

předcházet. Právě v tom spatřuji efektivní strategii, kterou sestry aktivně využívají a jsou si 

dobře vědomy jejího pozitivního účinku.  

J. Praško (2003) hovoří o významu afiliativních vztahů, které jsou na pracovišti obecně 

zřetelné skrze vzájemnou pomoc a vřelé vztahy mezi kolegy. Z analytického šetření vyvstala 

problematika rivality a určité nekolegiálnosti, kterou participanti zdůrazňovali jako velice 

poškozující součást pracovního prostředí, která tak přispívá ke zhoršování vztahu jedince 

k jeho vlastní profesi. Právě negativní vztah k povolání a absence nadšení z práce jsou 
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původce syndromu vyhoření, a tedy by v této oblasti bylo vhodné zdůraznit nutnost nápravy 

v rámci dané organizace. Náprava jako taková by byla realizovatelná skrze aktivní účast 

vedoucího personálu v této problematice, konkrétně postava staniční sestry je ta, která je 

zodpovědná za nekonfliktní vztahy a ustanovení prostoru pro řešení případných konfliktů. 

Z rozhovorů jasně vyplynul zájem participantů o prostor pro zlepšení komunikace mezi 

kolegy a možnost pravidelného řešení problémů a konfliktů, které se přirozeně vyskytují 

v každé organizaci. Právě zde spatřuji prostor pro zavedení efektivní prevence skrze 

ustanovení periodických evaluačních sezení, kde by každý zaměstnanec měl prostor řešit 

konflikty, nesrovnalosti a možná i nápady pro zlepšení situace na oddělení.  

Jedním z poznatků, kterého se nedotýkala žádné teoretické ukotvení příčin vyhoření, 

byla skutečnost, že se zdravotní sestry a bratři necítí dobře v uniformě, kterou nosí. Tato 

skutečnost je překvapivá i z toho hlediska, že pohodlí je pro výkon profese velice důležité a 

pokud je jedinec nucen být každý den v oděvu, který se mu nelíbí vzezřením, nebo je mu 

dokonce nepohodlný, je to jeden z nejmenších problémů, které by se preventivních opatření 

dal vyřešit.  

Ve výzkumu se rovněž projevilo, že různorodost každého pracovního dne a 

nepředvídatelnost jeho událostí je pro sestry něčím, kvůli čemu se do zaměstnání těší a co 

ho udržuje zajímavým. To potvrzuje i J. Křivohlavý (2012), podle kterého je nutné dostát 

určité flexibility práce. Tato měnitelnost by se měla v pracovním prostředí mimo jiné týkat 

i pracovních postupů, anebo rozmístění pracovníků. 

Výzkum V. Brzicové (2013) hovořil o tom, jak dalekosáhlý dopad mají noční směny na 

životosprávu zdravotních sester a jak zásadně narušují jejich spánkový režim. Toto výrazné 

narušení se projevilo i v rámci mého výzkumu, kdy sestry o nedostatečném spánku a celkové 

unavenosti mluvily během rozhovorů a přikládaly důraz tomu, že tento deficit je jim zároveň 

později velikou překážkou v osobním životě. Bohužel se obávám, že tento problém zatím 

nemá řešení. Směnový provoz jako takový být zrušen nemůže a doposud se nepřišlo na to, 

jak podmínky během noční směny zlepšit. Bylo by vhodné se v rámci prevence zaměřit na 

pracovní prostředí a jeho schopnost poskytnout zdravotní sestře, která noční směnu slouží, 

pohodlí a prostředky pro úsporný, ale efektivní výkon práce, kterou musí během směny 

provést.  

Dle výzkumu Pracovní satisfakce všeobecných sester v ČR podle hodnotových distancí 

(Ivanová, Nakládalová, Vévoda, 2012) je 90,3 % ve výzkumném vzorku všeobecných sester 

spokojených s výběrem své profese, a to se projevilo i v mém výzkumu, kde participanti 

kladli veliký důraz na to, že by si tuto profesi vybrali znovu, pokud by měli tu příležitost. 
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Dále tento výzkum poskytuje žebříček hodnot, které činní sestry v zaměstnání spokojené a 

na vysoké příčce se nachází přímá péče o pacienta, kterou účastníci mého výzkumu rovněž 

akcentovali jako významnou. 

Nedostatkem, který v dnešní podobě prevence syndromu vyhoření spatřuji, je minimální 

edukace zdravotních sester o jeho příčinách a možnostech, jak se mu vyhnout. 

V rozhovorech participanti zdůrazňovali, že by se rádi účastnili jakýchkoliv edukačních 

seminářů, které by se na toto téma v jejich okolí konaly. V realitě se taková preventivní 

opatření spíše neuskutečňují a na problém syndromu vyhoření se tedy nepoukazuje jako na 

aktuální. Možná i z toho důvodu participanti vyjadřovali pocity, že se jich tento fenomén 

nemůže osobně dotknout a tím spíše jsou nevědomky jeho relevantním subjektem. Zavedení 

diskuze na toto téma do prostředí zdravotních sester je prvním krokem, který bych 

v prevenci syndromu vyhoření spatřovala jako efektivní. 

  

16.1. Limity výzkumu 

Kvalita výzkumu mohla být nejvíce ovlivněna mou osobou v roli výzkumníka. Dbala 

jsem na to, abych vystupovala příjemně, ovšem neutrálně a nedala najevo jakékoliv osobní 

názory a představy. Dále také kvalitu výzkumu mohla ovlivnit skutečnost, že byly rozhovory 

nahrávány na diktafon. Ten mohl být příčinou nervozity participantů, možná až neochoty 

vyjádřit niterná přesvědčení a názory na zkoumané téma. S cílem vyhnout se tomuto 

zkreslení jsem participantům zdůraznila princip anonymity ve výzkumu a během rozhovorů 

jsem vyzdvihovala, že konkrétní informace, jako například jména a místa, není vůbec 

potřeba zmiňovat. 

Významným limitem výzkumu by mohl být následek předpokladu, že nezahrnuje 

participanty, kteří jsou již nějak zasaženi syndromem vyhoření, protože právě tito lidé by 

s velkou pravděpodobností účast na takovém výzkumu odmítli. Pro dosažení co největší 

variability participantů jsem během úvodního představení výzkumu nezdůraznila, že se 

jedná pouze o téma syndromu vyhoření, ale spíše o téma každodennosti a zvládání 

nepříjemností specificky u profese zdravotní sestry. V neposlední řadě mohla mít vliv na 

průběh rozhovorů má přítomnost, kdy by se participanti snažili vylepšit situace, o kterých 

jsme hovořili, a tedy se ukázat v lepším světle. Tomu jsem se snažila zabránit nastavením 

příjemné, a hlavně důvěrné atmosféry. Rozhovory jsem uváděla tím, že nesoudím a 

nesnažím se přijít na to, co je správné nebo špatné, ale pouze jsem si dala za cíl s jejich 

pomocí popsat skutečnou situaci. 
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Závěr 

 

Bakalářská práce si kladla za cíl prozkoumat pole prevence syndromu vyhoření a 

skrze empirické šetření jsem bádala po subjektivních preventivních strategiích, které 

zdravotní sestry využívají. V teoretické části jsem nejprve představila syndrom vyhoření 

jako takový, proč je důležité o něm stále hovořit i přesto, že je to poměrně často diskutované 

téma. Z výzkumu se ukázalo, že téma je, nebo alespoň v minulosti bylo často diskutované 

na vědecké úrovni. V prostředí subjektu tohoto syndromu, tedy v mém případě zdravotních 

sester, už tak často diskutované nebylo. Vliv vyhoření na každodenní život je významný, a 

i přes zdánlivou jasnost jeho rizik, příznaků a důsledků se prevalence doposud nepovedla 

snížit. Dnešní moderní společnost je bez stresu nepředstavitelná, obzvláště v pracovním 

prostředí a je tedy pro lidi obecně obtížné se mu vyhnout. V tomto případě je ovšem 

nezbytné, abychom si osvojili určité strategie, které nám pomohou udržet si duševní zdraví 

a žít šťastný život na rovině osobní i profesní. 

Tématem syndromu vyhoření se zabývalo a stále zabývá mnoho teoretiků, je tedy 

několik definic, které se v různých bodech shodují a syndrom je pro ně nejtypičtější, a právě 

o nich se zmiňuji v úvodu této práce. V teoretické části jsem zároveň popsala, jak na 

vyhoření pohlíží světová zdravotnická organizace a několik pro toto téma významných 

českých odborníků, jako jsou J. Křivohlavý, V. Kebza, I. Šolcová a další. Osobnosti 

zaměřené na syndrom vyhoření nalezneme napříč celým světem, v práci jsem zmínila 

několik dalších zahraničních teoretiků jako je Ch. Maslach a A. Pines, které se na rozvoji 

teoretického povědomí o tomto syndromu zasloužily například příspěvkem diagnostických 

metod, do dnešní doby hojně využívaných.  

V kapitole Výzkum jsem představila několik zajímavých výzkumných šetření, která 

mi poskytla nejen inspiraci pro vlastní výzkum, ale i zajímavé poznatky v rozvoji povědomí 

o etiologii syndromu vyhoření. Pokusila jsme se přiblížit a specifikovat profesi zdravotní 

sestry a základní body, v jejichž důsledku je tato profese rizikovější ve vztahu k rozvoji 

vyhoření. Shrnula jsem možnosti prevence, nezbytné pro jakoukoliv změnu aktuálního 

stavu, který je navzdory všem znalostem o vyhoření, stále alarmující. V oblasti prevence 

jsem se také zaměřila na její významnou část, kterou tvoří protektivní faktory vyhoření, tedy 

hlavní předmět zájmu této práce.  

V empirické části jsem představila uskutečněný výzkum a jeho metodologii. Čerpala 

jsem z deseti polostrukturovaných rozhovorů, které mi poskytly subjektivní pohled 
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zdravotních sester a bratrů na prevenci syndromu vyhoření a jejich vlastní strategie pro 

spokojený profesní život. Nejpřínosnější část spatřuji v analýze, v jejíž rámci jsem uvedla 

do spojitosti teoretické podklady vyhoření a praktické skutečnosti, které mi zdravotní sestry 

a bratři poskytli během rozhovorů. Díky tomu jsem byla schopná identifikovat několik 

preventivních opatření, které by bylo vhodné implementovat do pracovního prostředí 

zdravotnických organizací. Jedním z těchto opatření byla například možnost mobility 

zaměstnanců v rámci organizace.  

Přínos této práce spatřuji v poskytnutí nového pohledu na tuto tématiku skrze 

kvalitativní metodu sběru dat, kdy jsem se v přímém kontaktu se zdravotními sestrami 

dostala přímo ke zdroji preventivních strategií, které jsou účinné v praxi. Téma syndromu 

vyhoření je doposud stejně relevantní, jako bylo na počátku jeho zkoumání. Do dnešní doby 

se nepodařilo nad touto diagnózou zvítězit a nový pohled na problematiku poskytuje prostor 

pro další interpretaci příčin, na které je třeba se zaměřit. Právě zaměření na příčiny, kterým 

se vyznačuje velká část odborných prací, je možným problémem při řešení tohoto problému, 

a tedy uvedení prevence do popředí zájmu by mohlo být samotnou efektivní strategií. 
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Příloha 1 – Osnova rozhovoru 

 

Úvod 

Dobrý den, Vítám Vás a děkuji, že jste souhlasil/a se účastnit tohoto rozhovoru, a tedy 

mého výzkumného projektu. V rámci své bakalářské práce zpracovávám téma 

každodennosti a zvládání nepříjemností specificky u zdravotních sester.  

 

Seznámení se základními pravidly a zásadami výzkumu: 

▪ garance anonymity 

▪ důraz na vlastní názory, vypovídejte sám/a za sebe 

▪ neexistují dobré nebo špatné odpovědi, všechny Vaše názory mě zajímají (vaše dojmy, 

hodnocení, očekávání, zkušenosti, postoje) 

▪ informace o záznamu (záznam, zápis) – podpis informovaného souhlasu 

▪ právo zeptat se na cokoliv, pokud něco není jasné, srozumitelné a právo neodpovídat na 

otázku, pokud je pro respondenta nepříjemná nebo ohrožující 

▪ vypnout telefon/letadlo 

 

Otázky 

A. Jak subjektivní pohled na práci zdravotní sestry. 

1. Když byste mi měl/a vyprávět svůj příběh od chvíle, kdy jste se rozhodl/a být 

sestrou/bratrem, co jsou pro vás významné momenty?  

2. Když se řekne práce, co vás napadne? Chodíte rád/a do zaměstnání? Těšíte se? 

3. Jaké to je být zdravotní sestrou/bratrem? 

4. Zvolil/a byste si tuto práci znovu – neboli ptám se, s čím jste spokojený/á, s čím jste 

nespokojený/á, jak Vám v práci je? Co pro vás v rámci organizace na pracovišti bylo 

největším překvapením, pozitivním a negativním? 

5. Jak se vaše práce projevuje v každodenním životě (denní rytmy, vstávání, směny, koníčky, 

přátelé, strava...) 

6. Vaše rodina a vaše práce – jak to jde dohromady?  

7. Představte si, že je vše ve vašich rukách, jak by vypadal váš ideální pracovní den od 

momentu probuzení do usnutí – zkuste popustit uzdu fantazii, jak to vypadá ideální pracovní 

den zdravotní sestry/bratra? (JÁ, místo, směna, šatna, jídlo, pacienti, vedení, uniformy…)  

8. Když si vezmete tento ideální pracovní den a porovnáte ho s tím svým běžným -  v čem jsou 

pro vás ty zásadní rozdíly? V čem ještě? (JÁ)  
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9. Když byste měl/a popsat pracoviště a vztahy na pracovišti – co byste řekl/a? Jak vnímáte 

vztahy na vašem pracovišti?  

a) vztahy s kolegy někdy pomáhají a někdy jsou zdrojem nepříjemností – jak je to u vás na 

pracovišti?  

b) vztahy s pacienty někdy pomáhají a někdy jsou zdrojem nepříjemností – jak je to u vás na 

pracovišti?  

 

B. Subjektivní pohled na prevenci stresu a syndromu vyhoření. 

1. Slyšel/a jste někdy o stresu a o syndromu vyhoření? Kdybyste mi měl/a říct z hlavy (prosím, 

nezkouším) co to je, jako kdyby mi bylo 5 let, co byste řekl/a – co to je stres? Co to je 

vyhoření? 

2. Jaké máte, nebo jste měl/a možnosti v rámci duševní hygieny a osobním rozvoji? 

3. Jaké jsou nejčastější problémy během vašeho dne, které řešíte?  

a. Jaké ještě?  

4. Jaké máte možnosti odpočinku a relaxace během pracovní doby? 

5. Jaké školení jste absolvoval/a jako sestra/bratr v rámci vyhoření?  

a. Jak byste kurz hodnotil/a?  

b. Jaký jste měl/a pocit z výukových seminářů?  

c. Kdybyste si mohl/a vybrat jakoukoliv možnost přípravy na výkon vašeho zaměstnání, co by 

pro Vás bylo ideální – ideálním kurzem? 

6. Jak vy sám/a zvládáte stres? Co děláte konkrétně během stresové situace, bezprostředně po, 

po delší době? 

7. Jak vy sám/a konkrétně předcházíte vyhoření?   

 

Poděkování 

 Děkuji moc za Váš čas a za to, že jste pomohl/a mému výzkumu. Pokud budete mít 

zájem, mohu vám zaslat jeho finální znění s výsledky a poznatky. Dále mi také v případě 

zájmu můžete zaslat své vlastní připomínky k výsledkům.  
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Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS                                 
Souhlas účastníka výzkumného projektu s účastí na jednorázovém rozhovoru a se 

zpracováním osobních a citlivých údajů  

Instituce realizující výzkumný projekt: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií 

Kontaktní osoba projektu: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 

Jméno výzkumníka/administrátora: Adéla Nejedlá 

 

Osoba, která provedla poučení účastníka o průběhu výzkumného experimentu 

 ............................................................... 

Účastník výzkumného projektu: 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………….. 

Datum narození................................. 

Adresa....................................................................................................................................... 

(dále též jako „účastník výzkumu“) 

Výzkumný projekt (studie): Téma každodennosti a zvládání nepříjemností specificky u 

zdravotních sester. 

Období realizace výzkumného projektu: leden 2019–červen 2019 

Hlavní řešitel výzkumného projektu: Adéla Nejedlá 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vážená paní, vážený pane, 

obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci na výzkumném projektu, jehož cílem je zkoumání 

každodennosti a zvládání nepříjemností specificky u zdravotních sester. 

Z účasti na výzkumu pro Vás vyplývají určité výhody, ale i rizika, se kterými budete 

seznámeni níže. 

1. Udělení souhlasu s účastí na jednorázovém rozhovoru 

Uděluji souhlas s účastí na jednorázovém rozhovoru.  

Souhlasím s pořízením audio záznamu za účelem zkoumání, zpracování, analýzy a 

publikačních výstupů v rámci českých/zahraničních konferencí, periodik, monografií a 

popularizací.  

2. Prohlášení účastníka výzkumu. 

Současně prohlašuji, že jsem byl/a seznámen se skutečností, že jednou dané svolení k účasti 

na rozhovoru mohu kdykoliv v průběhu diskuse odvolat. 

3. Informace o zpracování osobních údajů účastníka výzkumu v průběhu a po skončení 

výzkumného projektu 

Veškerá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro 
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účely vedení evidence týkající se výzkumného projektu a pro účely týkající se evidence, 

vyhodnocení a použití výsledků projektu, budou subjektem realizujícím výzkumný projekt 

zpracovány osobní a citlivé údaje o účastníkovi projektu. Poskytnutí osobních a citlivých 

údajů účastníkem výzkumu subjektu realizujícímu výzkumný projekt je dobrovolné. Pokud 

účastník výzkumu odmítne poskytnout subjektu realizujícímu výzkumný projekt uvedené 

osobní a citlivé údaje, nemůže se výzkumného projektu zúčastnit. Zpracováním osobních a 

citlivých údajů se rozumí shromažďování těchto osobních a citlivých údajů, ukládání na 

nosiče informací, jejich vyhledávání, používání, uchovávání, třídění a likvidace. Subjekt 

realizující výzkumný projekt bude zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze v souladu s 

účelem, k němuž byly shromážděny. Osobní a citlivé údaje budou subjektem realizujícím 

výzkumný projekt zpracovávány po dobu neurčitou. Účastník výzkumu má v souladu s ust. 

§ 12 zákona právo na informace o zpracování svých osobních a citlivých údajů (tj. právo na 

přístup ke všem údajům o své osobě) a v souladu s ust. § 21 odst. 1 zákona právo požádat 

subjekt realizující výzkumný projekt o písemné vysvětlení, pokud se domnívá, že subjekt 

realizující výzkumný projekt provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou 

jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 

údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Účastník výzkumu je oprávněn souhlas 

se zpracováním osobních a citlivých údajů kdykoli odvolat. 

 

4. Informace o způsobu využití výsledků výzkumného projektu: 

Výsledky výzkumného projektu budou využity k vědeckým účelům a k publikačním 

výstupům.  

 

5. Prohlášení účastníka výzkumu: 

a. 

Potvrzuji, že jsem si přečetl/a tento informovaný souhlas týkající se výše 

uvedeného výzkumu, včetně všech jeho a porozuměl/a mu. 
 

b. 

Prohlašuji, že jsem byl/a poučena o možnosti klást otázky a tyto mi byly 

uspokojivě zodpovězeny. Rovněž prohlašuji, že všem výše uvedeným 

skutečnostem a poskytnutým informacím rozumím a beru je na vědomí. Nemám 

žádné další otázky ani nejasnosti a vyslovuji svůj výslovný svobodný souhlas s 

účastí na výzkumném projektu. 

 

c. 

Prohlašuji, že jsem plně způsobilý/á k právním úkonům a jako takový/á prohlašuji, 

že jsem informován/a o skutečnosti, že má účast v projektu je dobrovolná a jsem 

oprávněn/a kdykoliv z výzkumného projektu odstoupit. 
 

d. 

Prohlašuji, že beru na vědomí informace obsažené v tomto informovaném 

souhlasu a souhlasím se zpracováním mých osobních a citlivých údajů v rozsahu a 

způsobem a za účelem specifikovaným v tomto informovaném souhlasu. 
 

 

Účastník výzkumu 

.................................................................................................................................................. 

Jméno a příjmení (tiskacím) Podpis, Místo, Datum 

Výzkumník: 

.................................................................................................................................................. 

Jméno a příjmení (tiskacím) Podpis, Místo, Datum 
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Příloha 3 – Zákoník práce 

 

65/1965 Sb. Zákoník práce 

HLAVA TŘETÍ 

PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU 

Oddíl první 

Pracovní doba a přestávky v práci 

§ 83 

Vymezení pojmů 

(1) Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele 

práci. 

(2) Doba odpočinku je doba, která není pracovní dobou. 

(3) Směna je část stanovené týdenní pracovní doby (§ 83a odst. 5) bez práce přesčas, 

kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn 

odpracovat v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. 

(4) Dvousměnný pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají 

ve dvou směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Třísměnný pracovní režim je režim 

práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají v rámci 24 hodin po sobě jdoucích ve třech 

směnách. Nepřetržitý pracovní režim je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně 

střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v nepřetržitém provozu 

zaměstnavatele; nepřetržitý provoz je takový provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin 

denně po sedm dnů v týdnu. 

(5) Pracovní pohotovost je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu 

práce podle pracovní smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby provedena nad 

rámec jeho rozvrhu pracovních směn. 

(6) Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho 

souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného 

rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn (§ 84, 85a § 87 

odst. 1). U zaměstnanců s kratší pracovní dobou (§ 86 odst. 1) je prací přesčas práce 

přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu (§ 83a); těmto zaměstnancům nelze práci 

přesčas nařídit. Prací přesčas není, napracovává-li zaměstnanec prací konanou nad 

stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho 

žádost. 

 

https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/f2709217/#f2709261
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/f2709217/#f2709263
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/f2709217/#f2709280
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/f2709217/#f2709362
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/f2709217/#f2709362
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/f2709217/#f2709346
https://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakprace/f2709217/#f2709252

