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1 ÚVOD

Syndrom vyhoření je  jev, kterým se vědecká obec začala zabývat poměrně nedávno. 

Teprve před 30 lety se vyhoření dostalo do zorného pole psychologů, kteří začali zkoumat 

jak vzniká, jaká jsou jeho stádia, co kjeho rozvoji přispívá a jaké jsou možnosti prevence. 

Postupně se znalosti o vyhoření prohlubovaly a vyvíjely. Naše republika se vyhořením a 

mechanismy s ním souvisejícími začala zabývat později. Pro studium syndromu vyhoření u 

nás existuje zázemí v podobě odborné literatury. Stále narůstá počet absolventských prací a 

dalších výzkumných studií. Vzhledem ke zvětšujícímu se tlaku na pracovní výkon v co 

nejkratším čase za co nejméně nákladů je třeba se syndromem vyhoření počítat. Důležité je 

pracovat dál na postupech a preventivních opatřeních, pomocí kterých bude možné 

rostoucí tlak vyrovnávat a chránit jedince před rizikem vzniku a rozvoje syndromu 

vyhoření. V této oblasti naše společnost trochu zaostává, prevencí se začala většina 

zaměstnanců zabývat teprve s pádem komunismu, ale systémy, které se zabývají prevencí 

syndromu vyhoření, se stále zdokonalují.

Pohled odborné veřejnosti na syndrom vyhoření se postupně proměňuje. Nejdřív bylo 

vyhoření spojováno pouze s pomáhajícími profesemi. Okruh těch, které syndrom vyhoření 

postihuje, se stále rozšiřuje -  začalo se hovořit o tom, že ohrožené jsou i další profese 

(právníci, manageři nebo duchovní). Okruhy mnoha zahraničních studií naznačují, že 

vyhoření může postihnout sportovce, umělce. Setkala jsem se se studií, která se zabývala 

syndromem vyhoření u prostitutek. Všechny tyto studie naznačují, že syndrom vyhoření se 

stal celospolečenským jevem, který přispívá k sociální exkluzi těch, které postihuje.

Sama jsem se se syndromem vyhoření setkala ve svém okolí, znám ho i zvláštní 

zkušenosti. Když jsem se rozhodla téma syndromu vyhoření zpracovat, nenapadlo mě, že 

osobně zjistím, jaké to je  vyhořet. Volba tohoto tématu byla přirozeným vyústěním mé 

bakalářské práce, která se zabývala telefonickou krizovou intervencí a jejím zneužíváním. 

Po necelých 7 letech práce v telefonické krizové intervenci jsem začala zažívat pocity 

vyčerpání a bezmoci. Ztratila jsem schopnost cítit adekvátní uspokojení, začala mít 

pochybnosti o kvalitě své práce. Nebyla to zkušenost ani trochu příjemná, byla pro mě 

poučením a důraznou výstrahou, abych zvážila a upravila svůj styl a pracovní tempo.

Tato diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření právě ve vztahu k telefonické 

krizové intervenci. Pokusila jsem se stručně seznámit s teoretickými základy TKI a 

zaměřila se na její specifika, která mají nebo by mohla mít souvislost se syndromem
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vyhoření. V teoretické práci jsem vysvětlila, co to syndrom vyhoření je, jak vzniká a jak se 

rozvíjí. Podnětné byly informace o všech rizikových faktorech, které k rozvoji vyhoření 

přispívají. Zmapovala jsem možnosti prevence. Empirická část ještě víc propojuje vyhoření 

s TKI. Zkoumá totiž míru vyhoření u pracovníků tří linek důvěry -  Linky bezpečí, DONA 

linky a RIAPSu. Prostřednictvím pracoviště Linky bezpečí jsem s TKI získala první 

zkušenosti, pracovala jsem tam 6 let. Na DONA lince pracuji od jejího vzniku.

Cílem mé práce je zjistit, zda se tyto pracoviště odlišují, jaké jsou ohrožující faktory 

v rámci telefonické krizové intervence obecně a které faktory na vznik a rozvoj vyhoření 

vliv nemají. Během psaní diplomové práce jsem mohla propojit své osobní zážitky 

s teoretickým rámcem. To mi pomohlo některé věci si ujasnit, pochopit do větší hloubky. 

Proto bych ji ráda nabídla těm, kteří mohou mít s vyhořením zkušenost a riziko vyhoření je 

může ohrozit. Ráda bych ji nabídla přímo pracovníkům linek důvěry, těm, kterých se 

vyhoření může, ale nemusí týkat.
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2 SYNDROM VYHOŘENÍ

Nejčastější laickou představou pomáhajícího postiženého syndromem vyhoření bývá 

cynický člověk, který nejeví zájem o své klienty. Velmi rychle vyhodnotí situaci klienta 

jako jednu z řady těch, které zná, řešil a vyřešil, a řešení napasuje na současný problém. 

Dává najevo, že ho klienti obtěžují, jsou hloupí, nesamostatní, nezajímaví atd. Klient 

nedostane náležitý prostor, pomáhající navrhuje konkrétní řešení, aniž by klienta vyslechl a 

zjistil jeho představu o řešení situace, tj. klientovu zakázku. Vyjadřuje se nevhodně o jeho 

problému (často posměšně), zlehčuje ho ( i před samotným klientem). Pro něj nemá 

lidskou hodnotu, jedná se o kus, věc, kterou je nějakým způsobem potřeba obstarat, splnit 

svou pracovní povinnost, „udělat si čárku“. Práce ho netěší, domnívá se, že se už nemůže 

naučit nic nového, nic mu nepřináší, nic ho nepřekvapí.

Takové chování popisuje jen špičku ledovce toho, co ve skutečnosti syndrom vyhoření 

znamená a jak se může projevovat. V reálu bývá vyhoření nesmírně bolestivou záležitostí. 

Vede k němu dlouhá cesta, během níž dochází k vysílení a následnému vyčerpání všech 

rezerv. Zjednodušeně bychom mohli vidět proces vyhoření jako spirálu; na začátku 

k únavě a potřebě regenerovat dochází ve větších časových intervalech. Cykly, kdy je 

nutné odpočívat, se zkracují. To znamená, že pracovník vynakládá čím dál více energie na 

to, aby zvládl jednotlivé pracovní úkony. To, co ho před tím bavilo, přinášelo mu pocit 

uspokojení a radost z vykonané práce, se stává stále náročnější, stojí ho více sil a přináší 

menší pocit satisfakce. Vydává stále více energie na to, aby cítil stejné uspokojení jako 

předtím. To ho stojí neúměrně mnoho sil, pocit uspokojení nepřichází, je  jiný -  chudší, 

nedostatečný v úměře k vydanému úsilí. Roztáčí se kolotoč potřeby uspokojení, radosti a 

jejich nedostatku. Prohlubuje se prožitek nespokojenosti, nenaplněnosti, snižuje se 

motivace k další práci. Zvyšuje se nejistota a pocit nekompetentnosti. Takové prožívání 

nekončí jen na pracovní rovině, projevy vyhoření -  jako nespokojenost, vyčerpání a 

frustrace atd. -  se přenášejí i do osobního života. Způsobují další komplikace, na konci 

procesu může stát hluboce vyčerpaný člověk s neschopností radovat se, sociálně izolovaný 

nebo s frekvencí sociálních kontaktů omezených na nejnižší míru, konečně člověk, jenž 

má omezenou schopnost cítit, prožívat, užívat si života, nebo tuto schopnost ztratil. 

Člověk, který nemá potřebu žít.
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2.1 VÝVOJ POJMU SYNDROM VYHOŘENÍ

V odborné literatuře se můžeme setkat s různými výrazy jak označit syndrom vyhoření. 

Termín „burnout“, který se v odborné literatuře používá, se překládá jako „vyhořet“ či 

„vyhoření“. To znamená „doslova fyzicky, emocionálně a mentálně se zcela vyčerpat“ 

(Křivohlavý, 1998). Výrazy „syndrom burnout“, „syndrom vyhoření“ nebo jen „vyhoření“ 

budou v této práci používány nejčastěji. Další termíny, se kterými se například můžeme 

setkat, jsou „vyprahlost“ nebo „vyhaslost“.

Vyhoření je jev známý odnepaměti. Ve své knize Myron D. Rush popisuje proces 

vyhoření u Mojžíše v biblickém Starém zákoně. Mojžíš prožíval klasické příznaky 

vyhoření, „už nebyl schopen se dál lidmi a jejich problémy zabývat, jediné, po čem toužil, 

bylo uniknout -  a to za každou cenu“. (Rush 2003, s. 12)

Termín „burnout“ byl původně spojován s lidmi se závislostí na alkoholu, kteří ztratili

o vše ostatní zájem. Pak se termín začal používat i pro toxikomany a následně i 

workoholiky. U výše jmenovaných docházelo k apatii, při výskytu těžkostí, překážek a 

neúspěchů se izolovali od lidí. Objevovaly se u nich deprese, lhostejnost, celkové 

vyčerpání, únava a pocity osamělosti. (Křivohlavý 1998)

Termín syndrom vyhoření použil poprvé v odborné literatuře Hendrich Freudenberger 

ve své stati z roku 1974. V textu popsal projevy všeobecně známé, ale doposavad 

nepojmenované. Pravděpodobně se inspiroval knihou Grahama Greena nazvanou „Případ 

vyhoření“. Výsledkem jeho studie je popis syndromu vyhoření: „U někoho jsou to pocity 

únavy a exhausce, neschopnost setřást pocit chladu, pocit fyzické vyčerpanosti, u druhého 

třeba řada tělesných obtíží, počínajíce opakovanými bolestmi hlavy, dechovými tísněmi, 

přes gastrointestinální obtíže doprovázené poklesem váhy až po nespavost a depresi. Ve 

stručnosti lze říci, že tento syndrom zasahuje na nejrůznějších místech celou 

psychosomatickou oblast. To jsou převážně tělesné projevy. Mohou se však objevit 

příznaky ve sféře psychické a behaviorální: například osoba známá svou povídavostí je 

náhle nápadně zamlklá. Objevuje se psychická únava, nuda, rezignace, ale také zvýšená 

iritabilita, ostře až nespravedlivě kritické postoje a další změny.“ (Freudenberger 1974, 

s. 159-165).

Od 70. let dvacátého století se odborníci začali zabývat stavy celkového, především 

však psychického vyčerpání, jež se „projevuje v oblasti poznávacích funkcí, motivace i
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emocí a zasahuje a ovlivňuje postoje, názory, ale i výkon a následně celé vzorce 

především profesionálního chování a jednání osob, u nichž došlo k iniciaci proměnných, 

ovlivňujících vznik a rozvoj tohoto syndromu. Tyto stavy se označují jako syndrom 

vyhoření, vypálení, též vyhaslosti, tj. vyčerpání.“ (Šolcová, Kebza 2003, s.3)

Freudenberger svou prací nastartoval hlavní vlnu zájmu o tuto problematiku, 

konkrétně vletech 1982 až 1987 vzniklo celkem 207 psychologicko-medicínsky 

orientovaných studií. V následujících letech zájem odborné veřejnosti o téma syndromu 

vyhoření poklesl, přesto je syndrom vyhoření stále aktuálním tématem. Mezi další autory, 

kteří se tímto tématem zabývají, patří například Maslach, Jackson, Cherniss, Pines, 

Aronson, Edelwich a Richelson. Díky vývoji politické situace se ve střední a východní 

Evropě objevuje téma syndromu vyhoření později. V naší zemi se aktualizuje, protože 

česká společnost je  nucena vyrovnávat se s větší mírou tlaku, který vznikl během 

transformačních změn po roce 1989. Současný životní styl zaměřený na výkon a konzum 

způsobuje větší riziko vzniku syndromu vyhoření. (Šolcová, Kebza 2003). V české 

odborné literatuře bylo na toto téma publikováno velmi málo prací. Nejhodnotnější českou 

publikací na toto téma zůstává kniha Jara Křivohlavého „Jak neztratit nadšení“. 

(Křivohlavý, 1998) Dalšími autory, kteří v této oblasti publikují, jsou Haškovcová, Kebza 

a Šolcová, Tošnerovi.

2.2 DEFINICE SYNDROMU VYHOŘENÍ

Definice uvedená ve slovníku sociální práce je popisná a konkrétně seznamuje se situací, 

která vyhořením vzniká.

Syndrom vyhoření je „soubor příznaků vyskytující se u pracovníků pomáhajících 

profesí odvozovaný z dlouhodobé zátěže, kterou přináší práce s lidmi. Je to stav 

psychického, někdy i celkového vyčerpání doprovázený pocity beznaděje, obavami, 

případně i zlostí. Pracovní motivace klesá, výkon se zhoršuje, klesá i sebevědomí.

V chování ke klientům je patrný zvětšující se odstup, důraz na pravidla a disciplínu, na 

formální stránky programů, na racionalitu, někdy i vysloveně odmítavé postoje.“ 

(Matoušek, 2003, s. 263)
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Existuje řada definic syndromu vyhoření, dvě z nich Křivohlavý považuje za vyzrálé, 

mnoho dalších je pracovních, popisných.

2.2.1 Definice podle Agnes Pines a Elliott Aronson

„Burnout je formálně definován a subjektivně prožíván jako stav fyzického, emocionálního 

a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které 

jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny 

kombinaci dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy.“ (Křivohlavý, 

1998, s. 49)

Autorky se pokusily jednotlivé druhy vyčerpání určit přesněji. Fyzické vyčerpání 

definují výrazným snížením energie, chronickou únavou a celkovou slabostí. Emocionální 

vyčerpání je definováno pocity beznaděje a představou, že člověku není pomoci, že je 

člověk chycen do pasti. Mentální vyčerpání popisují jako negativní postoj k sobě 

samému, k práci, a negativním postojem ke světu a k životu vůbec.

Nejen definovaly burnout, ale především vytvořily nástroj, kterým je možno burnout 

měřit -  dotazník BM -  Burnout Measure (měřítko syndromu vyhoření). Tento dotazník 

umožňuje měřit intenzitu celkového vyčerpání, tj. vyčerpání fyzického, emocionálního a 

mentálního. Je to druhý nej častěji ve světě používaný nástroj k měření syndromu vyhoření. 

(Křivohlavý, 1998)

2.2.2 Definice podle Christine Maslach a Susan E. Jackson

„Burnout je syndromem emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého osobního 

výkonu. Dochází k němu tam, kde lidé pracují s lidmi, tj. tam, kde se lidé věnují 

potřebným lidem.“

„Burnout může vést ke snížení kvality i kvantity práce nebo služby, která je lidem 

poskytována. Burnout je faktorem, který úzce souvisí s fluktuací (změnou zaměstnání) a 

absencí (nepřítomností v práci). Souvisí i s nízkou morálkou a pracovní spokojeností 

(přesněji zde platí: čím vyšší je  míra nespokojenosti, tím vyšší je  i míra psychického 

vyhoření). Burnout souvisí i s fyzickou vyčerpaností, nespavostí, zvýšenou konzumací 

alkoholu a drog. Psychické vyčerpání souvisí i s manželskými problémy typu ztráty 

zamilovanosti a uhasínání manželské lásky.“ (Křivohlavý, 1998, s. 50)
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Pojetí syndromu burnout a dlouhodobá výzkumná práce především Ch. Maslach řadu 

dalších autorů ovlivnily. Většina vychází právě z jejích poznatků -  dominantní roli hraje 

jasné rozdělení na tři činitele (emocionální vyčerpání, depersonalizace, snížení 

výkonnosti), které indikují stupeň vyhoření. Na zjišťování stavu těchto třech faktorů je 

založen Maslach Burnout Inventory (česky -  dotazník MBI). Dotazník MBI má 22 otázek, 

které se vztahují k vyčerpání, depersonalizaci a sníženému pracovnímu výkonu.

V v

2.2.3 Společné znaky definic podle V. Kebzy a I. Šolcové (Kebza, Solcová, 2003)

1. Jde především o psychický stav, prožitek vyčerpání.

2. Vyskytuje se u profesí, obsahujících jako podstatnou složku pracovní náplně „práci 

s lidmi“ či alespoň kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení.

3. Tvoří jej řada symptomů především v oblasti psychické, částečně i v oblasti fyzické 

a sociální.

4. Klíčovou složkou syndromu je zřejmě exhausce, kognitivní vyčerpání a 

„opotřebení“, často i celková únava.

5. Všechny hlavní složky tohoto syndromu pocházejí z chronického stresu.

2.2.4 Tři komponenty vyhoření

Vzhledem k tomu, že v práci je citována často Ch. Maslach (společně s kolegy), která 

používá specifickou terminologii (svou vlastní), na kterou navazovalo mnoho dalších 

odborníků používajících stejné pojmy, je nezbytné aspoň stručně se s tímto pojetím 

seznámit. Více než 30 let výzkumů potvrdilo základní rozdělení (viz definice dle Maslach 

a Jackson) na 3 složky podle oblastí, kterých se dotýká -  emocionální vyčerpání, 

depersonalizaci a snížený pracovní výkon.

Emocionální vyčerpání

Obvykle je provázeno ztrátou chuti k životu, nedostatkem sil k jakékoliv činnosti, nulovou 

motivací k nějaké činnosti atd. Je považováno za nejvýraznější příznak syndromu burnout. 

(Křivohlavý, 1998)
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Emocionální vyčerpání je v odborné literatuře nejpodrobněji popsáno a nejčastěji 

analyzováno. Dotazník MBI, jehož autorky jsou Maslach a Jackson, z velké části (téměř 70 

% odchylka) sytí právě emocionální vyčerpání.

Když lidé hovoří o svých vlastních zážitcích vyhoření nebo zážitcích dalších osob, 

nejčastěji popisují právě emocionální vyhoření. (Maslach, Schaufeli. Leiter, 2001)

V extrémních případech může tento stav vést až k vypuknutí duševní nemoci či k 

suicidálním tendencím. Emocionální vyčerpání může způsobit selhání mechanismů, které 

nám obvykle umožňují zvládat obtíže. Může být příčinou nezvladatelného a neutišitelného 

pláče. Lidé prožívající emocionální vyčerpání mají pocit, že veškerou energii, která jim 

zbyla, spotřebují na zvládání běžných úkolů každodenního života. Domnívají se, že už 

nemají co dát, jako sociální pracovnice hovořící o svých pocitech tváří v tvář dalšímu 

klientovi: “Někdy mám chuť říct: ,No a co! Koho to zajímá? Myslíte si, že jste jediný, kdo 

tu má starosti? Myslíte, že já žádné starosti nemám?‘ “ Člověk, který vyhořel, se cítí 

emočně vysátý, je podrážděný a nervózní, emocionálně zraněný, plný bolesti. Ani rodina a 

přátelé už pro něj nemohou být zdrojem energie a uspokojení -  naopak pro něj představují 

jen další nároky. (Mallotová, 2000)

Depersonalizace

Depersonalizace je  „ztráta úcty k jiným lidem jako lidským bytostem“. (Křivohlavý, 1998, 

s. 40)

Typické jsou cynické postoje k druhým lidem, které v extrémních případech mohou 

vyústit až ve ztrátu úcty k ostatním a v zacházení s lidmi jako s neživými předměty, jako 

s věcmi. Je častější u těch, kteří mají velikou potřebu kladné odezvy (odpovědi) od klientů. 

Když se jim této odezvy nedostává, zahořknou. (Křivohlavý, 1998)

Mnohdy se naprostým zděšením zjišťují, že jsou schopni myšlenek a pocitů, které by u 

sebe nikdy nečekali. Vyhoření vede často k dehumanizaci postoje ke klientům. V sociálně 

psychologické literatuře je dehumanizace popisovaná jako nedostatečné vědomí lidských 

atributů ostatních lidí a nedostatek lidskosti v kontaktu. Člověk přestal vnímat, že lidé 

kolem mají stejné pocity a myšlenky jako on. Lidé, kteří propadli procesu dehumanizace, 

ztrácejí schopnost vnímat osobní identitu lidí, o které se mají starat, stále méně s nimi 

hovoří a stále častěji s nimi jednají, jako by ani nebyli lidmi. Vyhořelí lidé pracující v
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pomáhajících profesích mohou své pacienty či klienty vidět spíš jako agregáty problémů 

než jako individua. (Mallotová, 2000)

Snížený pracovní výkon

Charakteristickými projevy sníženého pracovního výkonu je často fluktuace a absence 

v zaměstnání. Souvisí s nízkou pracovní morálkou a pracovní spokojeností. Obvykle se 

objevuje u lidí, kteří mají nízkou míru zdravého sebe-cenění, sebe-hodnocení a sebe

důvěry. Protože si sami sebe necení, nemají dostatek energie k zvládání stresových situací, 

konfliktů a životních těžkostí. (Křivohlavý, 1998)

2.3 RIZIKOVÉ FAKTORY

Syndrom vyhoření vždy závisí na individuálním člověku (tj. je specifický pro každého 

jednotlivce) a jeho pracovním prostředí. (Maslach, 2001) Rizikové faktory, které mohou 

ovlivnit vznik a vývoj syndromu vyhoření, můžeme obecně rozdělit do dvou základních 

skupin, na vnitřní a vnější.

Rizikové faktory vnitřní souvisí s osobnostní charakteristikou, s osobnostním 

nastavením, s povahovými rysy a demografickými daty konkrétní osoby. Zjednodušeně by 

se dalo říci, že vnitřní faktory se zabývají tím, kdo je ohrožen, u koho se vyskytují 

příznaky vyhoření nebo faktory, které k vyhoření přispívají.

Vnější rizikové faktory tvoří a nastavuje prostředí, kde k vyhoření dochází, tj. typ 

profese, politika organizace, která pracovníky zaměstnává (pracovní podmínky, organizace 

práce a zaměstnanecká politika) a atmosféra na pracovišti. Stručně se jedná o to, co vede 

k vyhoření a přichází z vnějšku. Je to prostředí, v němž se s ním nejčastěji setkáváme.

Kopřiva uvádí 3 cesty, které vedou k vyhoření -  ztrátu ideálů, workoholismus a „teror 

příležitostí“ . (Kopřiva, 1997)

2.3.1 Vnitřní rizikové faktory

Křivohlavý popisuje konkrétní výčet, „u koho se objevují příznaky“. Obsahově blízké 

body jsou (na rozdíl od původního textu) přiřazeny k sobě a u některých je významová
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blízkost ještě okomentována, protože popisují obsahově stejné věci, případně příčinu i 

následek stejného chování.

U koho se objevují příznaky:

1. u člověka, který byl zprvu velice nadšen tím, co dělal, prožíval, tvořil, řídil, atp., 

avšak časem u něho toto vnitřní zanícení ochablo

2. u člověka původně nejvýkonnějšího a nejproduktivnějšího, mimořádně tvořivého

atp.

3. u člověka původně nej odpovědnějšího a nej pečlivějšího

4. u původně vynikajícího perfekcionisty, který se snažil vše dělat co nejpřesněji,

nejlépe

První 4 body se shodují ve velmi výrazné změně přístupu k práci, který se 

postupem času mění, a míře investované energie. Extrémní rozdíl je dán výchozím 

přístupem jedince. Je pravděpodobné, že vysoká míra angažovanosti, příliš vynakládané 

energie a pracovního úsilí vedou k rychlejšímu vzniku vyhoření, protože dotyční jednoduše 

se svými zdroji neumí a nemohou hospodařit ekonomicky.

Příznaky se dále objevují

5. u člověka, který na sebe neustále klade příliš vysoké požadavky, např. ve studiu, 

práci, tvorbě, sportu, organizování atp.

6. u lidí, kteří z vlastní iniciativy kladou sami na sebe příliš dlouho příliš velké

požadavky

7. u lidí, kteří nejsou s to snižovat (redukovat) požadavky, které sami na sebe kladou

Body 5 a 6 jsou obsahově stejné, což vyniká, když je přiřadíme k sobě.

V původním textu jsou na různých stranách. Popisují přístup člověka k sobě samému.

S bodem číslo 7 je spojují zvýšené nároky na sebe kladené. Tato motivace není ohraničena 

jen profesní náplní. Stejný přístup mají tito lidé i v osobním životě. Způsob, jakým se 

chovají, je pro ně charakteristický.
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Vyhoření se objevuje

8. u člověka, který není schopen vymanit se ze spárů neustále se (plíživě) zvyšujících 

nároků na něho kladených

9. u člověka s nízkou úrovní dravé asertivity (který nedovede říci „ne“ tam. kde by 

„ne“měl ř íc i)

Opět se tyto body významově podobají. Popisují stejný povahový rys, styl chování 

či reakci typickou pro osoby vystavené tlaku, který přichází z vnějšku.

Vyhoření postihuje

10. člověka, který není s to přiměřeně si odpočinout, relaxovat, rekreovat, regenerovat 

svou energii atp.

11. člověka, který stále více dává, než přijímá (měřeno v psychologických jednotkách)

Psychohygiena má několik základních pravidel, jedním z nejdůležitějších je nutnost 

přiměřeně odpočívat. Pokud se tak neděje, logicky ten, kdo neodpočívá, vydává víc, než 

přijímá.

Burnout působí na

12. psychoterapeuty a pracovníky poradenských profesí, vyčerpávané často 

neúspěšnými či málo úspěšnými zásahy

Aktivita psychoterapeutů je velice konkrétní. Akce není vyvážena reakcí, pocitem 

smysluplnosti práce. Jestliže se takové intervence vyskytují často, je naprosto na místě 

supervize, ve které by si pomáhající uvědomil, čím je k těmto intervencím motivován, jak 

se chová klient atd.

Vyhoření postihuje

13. lidi s nadměrnou akumulací obtížných životních podmínek (jak je  škálovala např. 

autorská dvojice Holmes a Rehe)

14. člověka, který žije v dlouhotrvajících mezilidských konfliktech
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15. člověka, který je normálně zaměstnán a má těžce nemocného, zdravotně 

postiženého rodinného příslušníka, a tak pracuje „na dvou pracovištích“

První bod vystihuje zcela dostatečně zátěžovou situaci, další dva body jsou podle 

mého náhledu pouze příkladem obtížných životních podmínek. Bod č. 15 popisuje ještě 

další jev, a to je přepracování; vyplývá z něho totiž nemožnost si v takové situaci 

adekvátně odpočinout, protože doma dotyčný „nastupuje“ na další směnu.

Vyhoření může potkat

16. lidi s tzv. A -  typem osobnosti

Křivohlavý v následujících kapitolách popisuje rozdělení lidí do dvou skupin (A a 

B) podle jejich reakcí na zátěžové situace. A-typ osobnosti je  charakteristický svou 

nezdolností, tj. schopností zvládat těžkosti. Jestliže je typ A ohrožený vyhořením více, lze 

předpokládat následující fakta. Lidí s A-typem mají stejnou citlivost na zátěžové situace, 

jejich zvládací mechanismy („coping“) jim  pomáhají se se zátěží úspěšně vyrovnat. 

Protože jsou však vystaveni stejnému tlaku jako lidé s B-typem osobnosti, kteří „se 

v těžších situacích vzdají dříve“ (Křivohlavý, 1998, s. 42), dochází díky zvládnutí situace 

k opakovanému vystavení se stresu, případně jeho zchroničtění. Chronický stres je jedním 

ze základních vnějších faktorů vzniku a rozvoje syndromu vyhoření, jenž může nastat

17. u člověka, který neúspěch prožívá jako osobní porážku

18. u lidí, kteří pociťují neustálé ohrožení kladného sebehodnocení (self-esteem)

19. u člověka, který by mohl být zařazen mezi tzv. workoholiky

20. u lidí s fobickými charakteristikami osobností, které je vedou do těžkých situací (tj. 

u lidí posedlých např. nenormálním strachem)

21. u lidí s obsesivní (nutkavou) a kompulsivní osobností, které např. neustále něco 

žene, nutí, tlačí, dělat věci, které by dělat nemuseli (neměli)

22. u lidí, kterým jde příliš o peníze nebo (a) o moc

23. u lidí posedlých soupeřením a soupeřivostí (nepřátelstvím -  hostilitou)

24. u lidí s příznakem uspěchanosti (tzv. rush out syndromem či hurry-sickness), kteří 

žijí v neustálém časovém stresu
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25. u lidí s tzv. vnějším zdrojem usměrnění (tj. externím LOK -  locus o f control -  

charakteristikou podle Rottera a Donavana), kde podněty a příkazy toho, co dělají, 

vycházejí spíše od druhých lidí než od nich samotných (Křivohlavý, 1998. s. 15-16)

Lidé nereagují na pracovní prostředí stejně. Přesněji řečeno, přinášejí do pracovního 

vztahu unikátní kvality ovlivněné personálním faktory -  demografickým rozdíly (např. 

věkem či dosaženým vzděláním), osobnostními charakteristikami a pracovními postoji. 

Některé z těchto personálních faktorů se vztahují k syndromu vyhoření.

Systematičtější pohled na vnitřní -  individuální faktory popisují autoři v práci s 

názvem Job burnout, od autorů: Ch. Maslach, W.B. Schaufeli, M. P. Leiter. (2001)

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Stále zůstává otázkou, zda jsou demografické údaje rizikovým faktorem, či nikoliv. 

Výsledky výzkumů nejsou jednotné. Maslach, Schaufeli a Leiter nalezli určité vztahové 

souvislosti mezi demografickými údaji a syndromem vyhoření. (Maslach, Schaufeli, 2001)

Kebza a Šolcová je považují společně s inteligencí za neutrální. (Kebza, Solcová, 

2003)

Věk

Nejčastěji bývá spojován s rizikem vzniku vyhoření věk. Shodně byla objevena 

v několika výzkumech (Ackerley et al, 1988, Huberty and Heubner, 1988, Rogers and 

Dondson, 1987) negativní korelace mezi věkem, emocionálním vyčerpáním a 

depersonalizací. (Vredenburgh, Carlozzi, 1999)

Mezi mladými pracovníky se vyskytuje vyhoření ve vyšší míře, než tomu je u 

třicetiletých a čtyřicetiletých. Věk je spojován s pracovními zkušenostmi, proto je riziko 

vzniku syndromu vyhoření větší na začátku pracovní kariéry. (Maslach, Schaufeli, 2001)

Tento výsledek nemusí být konečný, Brewer a Shepard provedli srovnávací studii 

(meta-analýzu) 34 výzkumů ověřující vzájemný vztah syndromu vyhoření a věku a let 

zkušeností. Výsledek této studie potvrzuje malou ale významnou negativní korelaci mezi
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syndromem vyhoření a věkem, tedy čím mladší člověk, tím je ohroženější. (Brewer, 

Shepard, 2004)

To potvrzuje i úryvek z další knihy o vyhoření. Nepochybně pohlíží na burnout 

v širším kontextu, nicméně je výstižný.

„Syndrom vyhoření bývá označován jako .fenomén prvních let v zaměstnání4, kdy po 

vysokých očekáváních, entuziasmu a .profesní mytologii4 nastává zklamání, frustrace, 

bezmoc a rezignace.“ (Jeklová, Reitmayerová, 2006)

Pohlaví

Názory na ohrožení vyhořením jednoho či druhého pohlaví se různí, obecně se má za 

to, že pohlaví nemůže být určujícím faktorem rizikovosti vyhoření. Některé výzkumy 

argumentují tím, že vyhoření postihuje častěji ženy. Další studie naopak uvádí jako 

rizikové muže a jiné nevidí žádný rozdíl. Malý rozdíl, na kterém se shoduje více studií, je 

v častějším výskytu cynismu u mužů a vyčerpání (exhaustion) u žen. To může vycházet 

buď ze stereotypních genderových rolí, nebo z faktu, že některá povolání jsou častěji 

vykonávaná muži (např. policisté) a některá ženami (např. zdravotní sestry), a požadavky 

na tato povolání se různí. (Maslach, Schaufeli, 2001)

Ch. Maslach a její kolegové, kteří opakovaně zkoumali syndrom vyhoření, uváděli 

odlišné výsledky. Maslach a Jackson (1981) uvádějí, že depersonalizace je typičtější po 

muže. O čtyři roky starší studie těchto autorek naopak nenachází žádný vzájemný vztah 

pohlaví a depersonalizace, ani dalších dvou subškál (emocionálního vyhoření a snížení 

pracovního výkonu. (Vredenburgh, Carlozzi, 1999)

Stav

Zdá se, že svobodní (zejména muži) jsou více náchylní k vyhoření v porovnání s těmi, 

kteří jsou ženatí nebo které jsou vdané. Nezadaní jsou rizikovější než rozvedení. (Maslach, 

Schaufeli, 2001)

To je závěr studie z roku 1981 (Maslach, Jackson 1981), následující studie (Maslach, 

Jackson, 1985 a Ackerly et al, 1988) tyto výsledky nepotvrdila a podle Vredenburgha, 

Carlozziho a Steina tedy vztah mezi vyhořením a rodinným stavem zůstává nejasný.
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(Vredenburgh, Carlozzi, 1999) Nicméně Maslach a její kolegové ve svých odborných 

textech tyto výsledky prezentují.

Řada odborníků považuje rodinné vztahy za velmi důležitou část soukromí 

pomáhajících pracovníků. Kvalitní vztah (partnerský, rodinný či přátelství) je nepochybně 

pro každého zdrojem podpory, energie a potěšení. Absence lidského vztahu a blízkosti 

může znamenat rizikový faktor. Prohlubuje pocit nejistoty, neúspěchu, nenaplnění.

Vzdělání

Z výzkumných studií vychází, že ve vyšším stupni ohrožení jsou lidé s vyšším 

dosaženým vzděláním. Není zcela jasné jak interpretovat toto zjištění, pokud vezmeme v 

úvahu, že vzdělání je ovlivněno dalšími faktory, jako je povolání a společenské postavení. 

Je možné, že lidé s vyšším vzděláním mají povolání s větší mírou odpovědnosti a stresu, 

případně mají větší očekávání a těžce nesou, že tato očekávání nejsou naplněna. (Maslach, 

Schaufeli, 2001)

Stejnou hypotézu potvrdily výsledky empirické části diplomové práce P. Králové. Ta 

zkoumala syndrom vyhoření u sociálních pracovníků pracujících s dětmi a mládeží. Podle 

Králové existuje na vzdělání přímá statistická závislost, čím vyšší bylo dosažené vzdělání 

sociálních pracovníků, tím byli více vyhořelí. (Králová, 2005)

Studie, které by mapovaly vztah sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků a 

syndromu vyhoření, nemám k dispozici. Je možné, že by takový typ vzdělání mohl riziko 

vzniku vyhoření omezit. Pokud přihlédneme k Schmidbauerovu termínu syndrom 

pomáhajících (viz níže), mohl by jakýkoli náhled vést k lepšímu sebepoznání a uvědomění 

si vnitřních motivů, a hypoteticky by pak bylo možné vzniku vyhoření předcházet či ho 

zmírnit. Otázkou zůstává, zda by se v takovém případě nedalo považovat za vzdělání i 

absolvování dlouhodobé terapie.

OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY

Nositelé některých osobnostních vlastností mohou být ohroženi syndromem burnout 

ve větší míře.

Osobnostní charakteristiky ovlivňují hodnocení stresogenních situací, výběr strategií 

k jejich zvládání a následně i psychické procesy. Pod osobnostními charakteristikami si
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můžeme představit repertoár vrozených dovedností a dispozic, které jedinec získal 

v průběhu života v procesu střetávání se s nejrůznějšími stresory. (Kebza, Šolcová, 1998)

Zdroj usměrnění

Anglicky též „locus of control“ může být vnitřní nebo vnější. Ohrožení jsou lidé 

charakterističtí vnějším zdrojem usměrnění. Křivohlavý popisuje osoby s vnějším zdrojem 

usměrnění jako ty, u nichž „podněty a příkazy toho, co dělají, vychází spíše od druhých lidí 

než od nich samotných“. (Křivohlavý, 1998, s. 16)

Maslach, Schaufeli, Leiter uvádějí, že jedinci s vnějším zdrojem usměrnění přisuzují 

úspěchy a události silnějším individualitám nebo náhodě, kdežto osoby s vnitřním zdrojem 

usměrnění je  přisuzují svým vlastním schopnostem a výkonům. (Maslach, Schaufeli,

2001)

Nezdolnost

Je popisována jako schopnost vzdorovat těžkostem, ang. „hardness“. Bývá překládána 

jako nezdolnost nebo tuhost osobnosti a vyjadřuje 3 složky -  ztotožnění x odcizení, 

kontrola x bezmoc a výzva x hrozba. (Ooudová.) Ooudová popisuje přístup jedince, např. 

zapojení se do denních aktivit (aktivní/pasivní, uvědomění si vlastní ceny, svých 

schopností nebo naopak nejistotu), důraz na vlastní odpovědnost (opakem je bezmoc, 

beznaděj), otevření se šanci (opozitem je hrozba, pocit ohrožení).

Jedinci s nižší hladinou nezdolnosti mají vyšší skóre vzniku a rozvoje syndromu 

vyhoření, zvláště v rovině vyčerpání, ani. exhaustion. (Maslach, Schaufeli, 2001)

Zvládací mechanismy

I v Česku je známý a běžně používaný termín „coping“. Častěji se setkávají 

s vyhořením ti, kteří se vyrovnávají se stresovými situacemi spíše pasivně, defenzivním 

způsobem, než ti, kteří jsou aktivní a více konfrontační. (Maslach, Schaufeli, 2001) Stejný 

výsledek potvrzují i autoři dlouhodobé studie zabývající se otázkou vyhoření v souvislosti 

se copingovými mechanismy a sociálním přizpůsobením. (Carmona, Buunk et al, 2006) 

Rozlišují dvě základní strategie; mohou být buď předkládány jako aktivní, více 

konfrontační, či pasivní, defenzivní chování. Odborná literatuře uvádí i jiné rozlišení: na
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strategie zaměřené na řešení problému nebo strategie zaměřené na vyrovnávání se 

s emocionálním stavem (Ooudová)

Sebeúcta

Ve všech třech dimenzích (emocionální vyčerpání, depersonalizace a snížený osobní 

výkon) je s vyhořením spojována snížená sebeúcta. (Maslach, Schaufeli, 2001)

Nízká hladina nezdolnosti, snížená sebeúcta, vnější zdroj usměrnění a vyhýbavý 

zvládací mechanismus jsou podle Semmera typickým profilem ke stresu náchylných 

jedinců (Semmer, 1996 in , Schaufeli, Leiter, 2001). Výsledky výzkumů zaměřených na 

burnout tento osobnostní profil potvrzují.

Emocionální stabilita

Výzkumná studie zabývající se vztahem syndromu vyhoření a pěti faktorovým 

modelem základních rysů osobnosti -  BIG FIVE (do něhož patří emocionální stabilita, 

extraverze, svědomitost, přívětivost a otevřenost vůči zkušenosti) našla vztahovou 

souvislost mezi emocionální labilitou a vyhořením. Neurotičtí lidé jsou vystaveni většímu 

riziku vzniku a rozvoje syndromu burnout, zvlášť pak pocitům vyčerpání. (Bakker, Van 

Der Zee, 2006)

Extraverze -  introverze

Introverti jsou vystaveni většímu riziku vzniku vyhoření než extroverti, především 

v oblasti depersonalizace. (Brewer, Shepard, 2004). Zdá se, že tendence extrovertů 

vyhledávat kontakty s dalšími lidmi může bránit procesu depersonalizace. (Bakker, Van 

Der Zee, 2006)

Osobnost typu A (podle M. Friedmana a B. H. Rosemana)

Maslach, Schaufeli, Leiter (2001) dále uvádějí zvýšené riziko vyhoření u jedinců s 

emocionálním typem osobnosti (termín z G. C. Junga) a s A -  typem osobnosti.
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A-typ osobnosti je  také nazýván koronární, protože častěji onemocní ischemickou 

chorobou srdeční a infarktem myokardu. Charakteristická je potřeba vyhrát, chronický 

nedostatek času, potřeba stálého uznání. Dotyčný si chce hodně užít života, je netrpělivý, 

neklidný, úzkostný, zlostný, průbojný až hostilní. Je stále pohyblivý a živý. Ve vztazích 

udržuje odstup, v rodině se obvykle zdržuje málo. Je přehnaně kritický vůči ostatním.

B -  typ osobnosti bývá koronárními nemocemi i vyhořením ohrožen podstatně méně. 

Takový jedinec má přímé držení těla, pevný oční kontakt, přiměřeně pevný hlas. Nemá 

zrychlenou řeč, je zdvořilý, uvolněný, zrelaxovaný. Vzbuzuje pocit, že lidem rozumí, že je 

chápe. Tráví čas ve vlastní rodině, pomáhá s prací v domácnosti, v práci je adekvátně 

výkonný, má koníčky, nevzdává se dovolené a prázdnin,tj. umí odpočívat. (Křivohlavý, 

1998)

Výraznější riziko syndromu vyhoření mohou znamenat i některé postoje spojené 

s prací -  například příliš velká až nereálná očekávání, jak očekávání pocházející z povahy 

práce, tak i zaměřené na vlastní pracovní výkony. (Maslach, Schaufeli, 2001)

Burke and Richardsen předpokládají, že náchylnější budou citliví, idealističtí, příliš 

entuziastičtí a empatičtí jedinci, stejně jako lidé úzkostní a obsesivní. (Burke, Richardsen, 

1996)

Další rizikové vlastnosti jsou příliš velká obětavost, idealismus, zaměření na druhé, 

entuziasmus, pedantství, tendence výrazně až přehnaně se identifikovat s druhými. (Kebza, 

Šolcová, 2003)

SYNDROM POMÁHAJÍCÍCH

Výrazný vnitřní faktor, který by neměl být opomenut, je  tzv. syndrom pomáhajících..

„Syndrom pomáhajícího“ je podle W. Schmidbauera (2000) „specifická narcistická 

porucha, jejímž prostřednictvím pracovník v pomáhající profesi řeší, většinou nevědomě, 

své ranné trauma odmítnutého dítěte. Trpí hladem po porozumění a po uznání.“ 

(Matoušek a kol., 2003)

Intenzita zážitku a následně traumatu přímo úměrně ovlivňuje způsob chování 

pomáhajícího. To, že takové chování je nevědomé, znamená nemožnost intenzitu a typ 

chování ovlivňovat, kontrolovat a proti jeho důsledkům se účinně chránit. Čím větší je 

nevědomá potřeba „konat“, tím více se snaží člověk takovou potřebu uspokojit.
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„Slovo ,burnouť, vyhoření pomáhajícího, jež se stalo heslem, je nezřídka důsledkem. 

Syndrom pomáhajících, neschopnost vyjádřit vlastní pocity a potřeby, jež se stala 

osobnostní strukturou, spojená se zdánlivě všemohoucí, nenapadnutelnou fasádou ve sféře 

sociálních služeb, je  velmi rozšířený.“ (Schmidbauer, 2000, s. 15)

2.3.2 Vnější rizikové faktory

Jinak jsou nazývány také situačními faktory. Týkají se 2 základních okruhů, pracovního 

prostředí (organizace práce, pracovních podmínek, zaměstnanecké politiky, charakteru a 

specifik oboru atd.) a sociálního prostředí.

Velká pozornost je  věnovaná vlivu sociální opory, která má hlavní zdroje v rodině, 

v zaměstnání (od spolupracovníků), v přátelích a známých. Ale vychází také z různých 

zájmových aktivit a způsobu trávení volného času. (Kebza, Šolcová, 2003)

Neměli bychom zapomínat ani na stále rostoucí požadavky na pracovní nasazení, 

výkon a hektičnost posledních let.

Pracovní charakteristiky

Jedním z nej rizikovějších faktorů je přepracování. Pracovní zatížení a časový tlak jsou 

pravidelně a silně spojovány s vyhořením, zejména s dimenzí vyčerpání. (Maslach, 

Schaufeli, 2001)

Prediktory jsou i konflikt a nejasnost rolí, oba se pravidelně vyskytují se syndromem 

bumout ve vysoké korelaci. Zatímco konflikt rolí nastává, když je určitý požadavek 

postaven do střetu sjiným, nejasnost rolí je  definovaná nejasnými kompetencemi a 

nedostatkem informací jak práci vykonávat. (Brewer, Shepard, 2004)

Další zátěží může být nedostatečná sociální podpora. V souvislosti se zaměstnáním se 

hovoří o spolupracovnících a nadřízených. Nedostatek podpory je zvlášť důležitý ze strany 

nadřízených, snad víc než od spolupracovníků. (Maslach, Schaufeli, 2001)

Na rozdíl od těchto autorů Kebza, Šolcová (2003) uvádí: „zdá se, že největší význam 

má v této souvislosti opora poskytovaná stejně postavenými spolupracovníky“. (Kebza, 

Šolcová, 2003, s. 18)
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Charakteristiky oborové

Na začátku zkoumání se burnout syndrom spojoval pouze s pomáhajícím profesemi, 

tedy těmi, kteří přímo pracují s lidmi. Další výzkumy však naznačují, že se spíš jedná o 

náročnost pracovní činnosti, o vysoký a nekolísající výkon s malou možností úlevy a 

vysokými postihy za chyby. Bezmoc jednotlivce, že tomuto tlaku není schopen odolat a že 

jeho úsilí nevede k žádanému efektu, je začátkem vzniku a rozvoje vyhoření. (Ooudová)

Řada výzkumů zaměřených na emocionální pracovní zátěž potvrdila pozitivní vztah 

mezi vyšší emocionální zátěží a vyhořením. (Maslach, Schaufeli, 2001) Je tedy možné říci, 

že lidé pracující v oborech, které se zabývají emocionálně náročnějšími tématy, jsou 

ohroženější, například zaměstnanci hospiců, ti, kteří pracují s dětmi se syndromem CAN 

atd.

Dalším faktorem přispívajícím k syndromu vyhoření může být vyšší počet negativních 

zkušeností s klienty. (Carmona, Buunk, 2006) Opět existují „náchylnější“ profese, 

například pracovníci na sexuologických odděleních, jejichž pacienti mají nařízenou léčbu, 

zaměstanaci ARO atd.

Přehled profesí, kde hrozí riziko vzniku syndromu vyhoření, je  mnoho. Od tradičně 

uváděných, např. sociální práce, medicína, psychologie atd. až k profesím, které by si 

s vyhořením spojil málokdo.

Mezi ty méně obvyklé zaměstnance patří: pracovníci pošt, zejména pracovníci u 

přepážek a poštovní doručovatelé, dispečeři, profesionální funkcionáři, politici, manažeři, 

za určitých okolností i příslušníci ozbrojených sil (armáda, letectvo), duchovní a řádové 

sestry. V některých případech se vyhoření může projevovat i u nezaměstnaneckých 

kategorii, vždy však u osob, které jsou v jakémkoli kontaktu s lidmi, jsou závislé na jejich 

hodnocení a mohou být vystaveny působení chronického stresu, např. špičkoví sportovci, 

umělci, ale také osoby samostatně výdělečně činné. (Kebza, Šolcová, 2003)

K psychickému vyhoření dochází často i u těžce nemocných pacientů, bližší popis 

tohoto procesu poskytuje J. Schozen. (Křivohlavý, 1998)

Organizační charakteristiky

Mezi charakteristiky práce, která jsou zátěžová a přispívá ke vzniku syndromu 

burnout, patří extrémní míra svobody a extrémní míra kontroly. (Křivohlavý,!998) To
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potvrzuje naprosto stejné sdělení Brewera a Sheparda, kteří tvrdí, že vznik burnoutu 

podporuje nedostatek participace na rozhodování a psychický diskomfort. (Brewer, 

Shepard, 2004) Zdá se, že jako ve spoustě dalších případů je vhodná jistá rovnováha.

Nesmyslnost požadavků daných pravidly, zvyklostmi či nařízených vedením přirozeně 

ovlivňuje zrod psychického vyčerpání.

Další riziko vzniká i v případě problémů s autoritou (buď centralizace autority do 

jediných rukou, nebo přílišné tříštění autority, případně i jedinec, který má pozici, nemá 

však autoritu a naopak).

Zatěžující je  i nadměrná míra odpovědnosti, nejasné rozdělení kompetencí, 

nerealistické či nadměrné požadavky. Problémové jsou i komunikační ruchy 

(neinformovanost, chybné informace) a nedostatky v sociální komunikaci (mezi 

zaměstnanci, vedením, týmem). (Křivohlavý, 1998) K vyjasnění některých problémů může 

pomoci kvalitní supervize, viz další kapitoly.

Ch. Maslach v jedné z hypotéz považuje syndrom vyhoření za spíš systémovou než 

osobní záležitost, je  tedy signálem, že v organizaci něco nefunguje. Opakovaně se totiž 

setkala s výskytem několika postižených v jednom oddělení, zatímco v ostatních 

oddělených byli lidé bez obtíží. (Kebza, Šolcová, 2003)

Objevují se hypotézy a výzkumy, které potvrzují, že syndrom vyhoření je nakažlivý. 

Bakker, Schaufeli, Sixma a Bosveld ověřovali na vzorku 507 praktických lékařů, zda je 

možné se vyhořením nakazit od kolegů. Hlavní hypotéza této studie byla, že 

profesionálové v pomáhajících profesích mohou „chytit“ negativní pocity, cynické postoje 

či snížené pracovní nasazení od svých kolegů, což se potvrdilo. (Bakker, Schaufeli, 2001)

2.4 PŘÍZNAKY SYNDROMU VYHOŘENÍ

Příznaky syndromu vyhoření bývají různorodé, od negativních emocionálních stavů přes 

citovou oploštělost až po netečnost, neschopnost plně prožívat, cítit. Mohou se objevovat 

různé fyzické obtíže psychosomatického původu, často chronické či opakující se. Do 

života zasahují i změny vztahových postojů klidem  či odpor kjakýmkoli sociálním 

kontaktům.
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Příznaky je možné dělit podle oblasti, kterou vyhoření zasáhne a ve které se projeví, tj. 

bud' na vnější -  chování k druhým, nebo na vnitřní -  pocity vyhořelého, nebo také na 

oblast psychickou, fyzickou a na oblast sociálních vztahů.

Projevy na úrovni chování „vyhořelého“ k druhým lidem, ke klientům a 

spolupracovníkům, ale i osobám blízkým; dochází k určité změně v sociálních vztazích. 

Patří sem: apatie, cynismus, rigidita, podrážděnost, lhostejnost, ustoupení ze sociálních 

kontaktů, necitlivé a odtažité chování vůči klientům, celkové negativní postoje a odcizení 

práci i klientům, snížená sociální komunikace

Projevy na úrovni pocitů „vyhořelého“, mezi které patří především: pocity bezmoci 

a beznaděje, ztráta nadšení, iluzí a naděje, snížené sebehodnocení, frustrace, úzkost, pocity 

selhání a viny, ztráta sebedůvěry, pocit vnitřní prázdnoty, obav, strachu, deprese a hlavně 

pocity vyčerpanosti a těžké únavy. To vše zasahuje jak do profesní, tak do osobní 

spokojenosti s každodenními úkoly. Občas se objevuje i trvalá nespokojenost se vším 

v sociálním okolí postiženého, která se často přenáší na osoby kolem pomáhajícího, a 

může se i přenést i do soukromí. (Špatenková, 2004)

2.4.1 Psychické příznaky

• celkové, především duševní vyčerpání, zejména vyčerpání emocionální, dále 

vyčerpání v oblasti kognitivní, provázené výrazným poklesem až ztrátou motivace

• dochází k utlumení jakékoli aktivity, zvlášť k redukci spontaneity, kreativity, 

iniciativy a invence

• pocit dlouhého a namáhavého úsilí o něco, co trvá nadměrně dlouho, ale efektivita 

tohoto snažení je v porovnání s vynaloženou námahou nepatrná (Kebza, Šolcová, 2003)

Nedostatek uspokojení neboli satisfakce vede k stále většímu investování energie a sil. 

které však nemohou být vyváženy adekvátní odměnou. „Sysifovské“ chování je 

začarovaným kruhem snah a opakovaných prožitků nedostatku, vede k pokračujícímu 

sebevysilování.
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• depresivní ladění, pocity smutku, frustrace, bezvýchodnosti a beznaděje, tíživě je 

prožívaná marnost vynaloženého úsilí a jeho nízká smysluplnost (subjektivní)

• přesvědčení o vlastní postradatelnosti až bezcennosti, jež někdy hraničí

s mikromanskými bludy

• negativismus, cynismus a hostilita ve vztahu k osobám, jež jsou součástí

profesionální práce s lidmi (pacientům, klientům, zákazníkům)

• pokles až naprostá ztráta zájmu o témata související s profesí, často též negativní 

hodnocení instituce, v níž byla profese dosud vykonávaná (Kebza, Šolcová, 2003)

Vyhoření může být provázeno pocity velkého zranění a bolesti, často za „viníky“ 

bývají označeny právě původní instituce, systém práce nebo vedení.

• sebelítost, intenzivní prožitek nedostatku uznání

• iritabilita, někdy i (selektivní) interpersonální senzitivita

• redukování činnosti na rutinní postupy (často mechanicky vykonávané), užívání 

stereotypních frází a klišé (Kebza, Šolcová, 2003)

Vyhořelého člověka bych přirovnala k nemocnému, jenž pracuje i při vysoké horečce, 

který se cítí velmi špatně, a jeho stavu odpovídá jeho pracovní výkon. Zdůrazňuji, že se 

nejedná o otázku vůle, ale o stav dlouhodobého a chronického vyčerpání.

• psychická labilita

• snížená produktivita práce

• omezená schopnost zvládat standardní profesní metody a úkony, které 

v předchozích obdobích člověk bez problémů zvládal, např. udržování hranic (Kebza, 

Šolcová, 2003)

2.4.2 Fyzické příznaky

• celková únava organismu, apatie, ochablost
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• snadná unavitelnost, která se dostavuje po krátkých etapách relativního zotavení, 

případně odpočinku

• vegetativní obtíže: změny srdeční frekvence, bolesti u srdce, zažívací obtíže,

dýchací obtíže a poruchy (např. nemožnost se dostatečně nadechnout, „lapání po dechu“)

• bolesti hlavy, bolesti ve svalech

• poruchy krevního tlaku

• poruchy spánku

• přetrvávající celková tenze

• zásahy do rytmu, frekvence a intenzity fyzické aktivity

• zvýšené riziko vzniku závislostí všeho druhu (Kebza, Šolcová, 2003)

2.4.3 Příznaky na úrovni sociálních vztahů

• celkový útlum schopnosti vytvářet a udržovat mezilidské vztahy, nezájem o 

hodnocení ze strany jiných osob

• zjevná nechuť k vykonávanému oboru a všemu, co s ním souvisí

• nízká empatie, projevuje se často či téměř vždy u osob s původně vysokou empatií

(Kebza, Šolcová, 2003)

Jestliže připustíme, že empatie patří mezi kognitivní funkce, je  její snížení naprosto 

pochopitelné, zvlášť pro jedince inklinující k vyhoření právě na úrovni kognice.

• konkrétně-operační styl myšlení

• postupné narůstání konfliktů (ne však v důsledku jejich aktivního vyvolávání, ale 

spíše z důvodů nezájmu, lhostejnosti a „sociální apatie“ ve vztahu k okolí). (Kebza, 

Šolcová, 2003)
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2.4.4 Klinický obraz syndromu vyhoření (dle MKN 10)

Kategorie Z 73.0 Problémy spojené s obtížemi v uspořádání života

Další položky této kategorie: Vyprahlost (vyhasnutí, vyhoření) a Chybění relaxace a 

odpočinku (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 8)

V mezinárodní klasifikaci nemocí je syndrom vyhoření veden jako samostatná 

nosologická jednotka. Na syndrom vyhoření lze pohlížet z mnoha pohledů; z hlediska 

možných následků a závažnosti (zejména psychických) obtíží je vyhoření označováno jako 

nemoc. Mezinárodní klasifikace přesně specifikuje jeho příznaky.

Psychické příznaky

Kognitivní rovina (poznávací a rozumová)

• ztráta nadšení, schopnosti pracovního nasazení, zodpovědnosti

• nechuť, lhostejnost k práci

• negativní postoj k sobě, k práci, k instituci, ke společnosti, k životu

• únik do fantazie

• potíže se soustředěním, zapomínání 

Emocionální rovina

• sklíčenost, pocity bezmoci, popudlivost, agresivita, nespokojenost

• pocit nedostatku uznání

Tělesné příznaky

• poruchy spánku, chuti k jídlu, náchylnost k nemocím, vegetativní obtíže (srdce, 
dýchání, zažívání)

• rychlá unavitelnost, vyčerpanost, svalové napětí, vysoký krevní tlak 

Sociální vztahy

• ubývání angažovanosti, snahy pomáhat problémovým klientům

• omezení kontaktu s klienty a jejich příbuznými

• omezení kontaktů s kolegy

• přibývání konfliktů v oblasti soukromí
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nedostatečná příprava k výkonu práce

„Přestože se většinou hovoří o syndromu vyhoření (burnout syndromu), a skutečně se 

jedná o skupinu specifických symptomů, burnout nebývá zatím většinou v české výzkumné 

ani klinické praxi chápán jako diagnostická kategorie ve smyslu samostatné nosologické 

jednotky a přes prokazatelně negativní vliv na pracovní výkon není dosud ani v našich 

socio-kulturních podmínkách klasifikován jako choroba z povolání.“ (Kebza, Solcová, 

2003, s. 13)

2.5 PODMÍNKY VZNIKU SYNDROMU VYHOŘENÍ

Ke vzniku a rozvoji syndromu vyhoření přispívají pracoviště svým přístupem a nároky. 

K vyhoření dochází tam, kde není věnována pozornost potřebám personálu, kde nejsou 

noví členové zacvičeni personálem zkušeným, tzn. ,jsou  hozeni do vody a musí se naučit 

plavat“. S tím souvisí i nemožnost konzultovat potíže, na které dotyčný narazil, sdílet své 

pocity a myšlenky. Podmínkou, která výrazně ovlivňuje rozvoj vyhoření, je absence 

supervize a plánů osobního rozvoje. Rizikové jsou i organizace se silnou byrokratickou 

kontrolou, v nichž vládne soupeřivá atmosféra a kde se vyskytuje několik proti sobě 

stojících znepřátelených skupin. (Matoušek a kol. 2003)

Výše uvedený odstavec se týkal podmínek nastavení práce, rizikové však může být i 

fyzické prostředí výkonu práce. Zejména to je nadměrná hlučnost, prašnost, nepříznivá 

teplota, narušené životní prostředí. (Čáp, Mareš, 2001)

Výrazně přitěžujícím faktorem je pracovní prostředí, jehož trvalou charakteristikou je 

riziko vlastního ohrožení při výkonu práce. Což potvrzuje studie, která se zabývá zátěží a 

stresem pracovníků záchranných služeb ČR, kteří často vyjíždějí za pacienty na místa, kde 

hrozí jim nebezpečí. (Šeblová, Kebza, 2007)
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I v tomto případě platí, že se jedná prostředí, ve kterém je člověk vystaven 

dlouhodobým stresům. Poslední dobou se prostřednictvím internetu šíří „rádoby“ vtipná 

videa z „open space“ kanceláří -  které jsou jasným důkazem toho, jak obtížné je sdílet jen 

symbolicky dělený pracovní prostor s možností minimálního soukromí. Bohužel především 

v komerční sféře se stal tento typ kanceláří velice módní záležitostí, zaměstnavatelé tím 

cíleně zvyšují tlak na výkon, což může vést k lidskému selhání, nezvládnutí emocí či 

vyhoření.

2.6 FÁZE SYNDROMU VYHOŘENÍ

K syndromu burnout můžeme přistupovat ve dvou rovinách. Syndrom může být chápán 

jako stav, který vzniká v důsledku řady okolností, zvláště pak chronického stresu. Daleko 

zajímavější a z hlediska pohledu samotných vyhořelých optimističtější je  postoj k 

vyhoření jako k permanentně se vyvíjejícímu se procesu. V literatuře je publikováno 

mnoho různých teorií o stadiích vyhoření, které se liší počtem stupňů i přístupem 

k problému samotnému. Ale shodují se, že se jedná o proces, který graduje.

„Proces vývoje syndromu vyhoření může mít povahu lineárního stupňování právě 

uvedených příznaků, které příp. končí opuštěním stresujícího zaměstnání. Nebo se 

syndrom vyhoření může vyvíjet v cyklech, během nichž pracovník někdy nachází řešení 

svých těžkostí, a posléze se zase propadá do obranné pasivity.“ (Matoušek a kol., 2003, s. 

56)

Na obecné úrovni autoři většinou hovoří „o iniciační fázi původního zapálení pro věc, 

po níž dojde k prozření, „vystřízlivění“ či náhledu, že ideály nejsou plně realizovatelné. 

Následuje období první frustrace, zklamání tématem, řešeným problémem či profesí; 

klient či osoby, s nimiž je člověk v kontaktu a na jejich hodnocení je závislý, začínají být 

vnímány negativně. V další fázi vývoje tohoto syndromu nastupuje apatie, v níž propuká 

již nejen plná hostilita vůči klientovi, ale i vůči všemu, co souvisí s profesí či vykonávanou 

činností. Poslední stadium pak znamená fázi úplného vyhoření, vyčerpání, provázenou 

cynismem, odosobněním a ztrátou lidskosti. (Kebza, Šolcová, 2003, s. 13)
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Vyhoření se může objevit poměrně rychle od doby nástupu pracovníků do zaměstnání. 

„U disponovaných jedinců vystavených nepříznivým podmínkám již za několik týdnů až 

měsíců.“ (Matoušek a kol., 2003, s. 56)

2.6.1 Fáze procesu vyhoření podle Ch. Maslach

1. Idealistické nadšení a přetěžování

2. Emocionální a částečně i fyzické vyčerpání

3. Dehumanizace druhých lidí jako obrana před vyhořením

4. Terminální stadium, totální vyčerpání, lhostejnost, negativismus (Křivohlavý, 

1998)

2.6.2 Dvanáct stadií vyhoření podle W. Jamese

Velice podrobné dělení W. Jamese nám přibližuje osobní motivaci a mechanismy, které se 

mohou odehrávat v každém z nás. Může to být takové okénko do duše pomáhajícího 

pracovníka. Stadia jsou názorná a snadno představitelná. Bylo by překvapující, kdyby se 

pomáhající alespoň někdy v jednom z nich nenašli. Je zde uvedeno „celkem 12 

následujících fází či stadií tohoto procesu:

1. Snaha osvědčit se kladně v pracovním procesu.

2. Snaha udělat vše sám.

3. Zapomínání na sebe a na vlastní potřeby -  opomíjení nutné péče o sebe.

4. Práce, projekt, plán, návrh, úkol, cíl atd. se stávají tím jediným, oč danému člověku

jde.

5. Zmatení v hodnotovém žebříčku -  neví se, co je zbytné a co je nezbytné (co je 

nepodstatné).

6. Nutkavé popírání všech příznaků rodícího se vnitřního napětí jako projevu obrany 

proti tomu, co se děje.

7. Dezorientace, ztráta naděje, vymizení angažovanosti, zrod cynismu. Útěk od všeho 

a hledání útěchy např. v alkoholu či drogách, v tabletkách na uklidnění, nadměrném jídle, 

hromadění peněz.
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8. Radikální, zvnějšku pozorovatelné změny chování -  extrémní citlivost na rady a 

kritiku, odpor k jakémukoli rozhovoru a k společnosti druhých (sociální izolace).

9. Depersonalizace -  ztráta kontaktu se sebou samým a s vlastními životními cíly a 

hodnotami (daný člověk přestává být člověkem v plném slova smyslu, může připomínat 

robota).

10. Prázdnota -  pocity zoufalství a strach ze selhání a dopadu „až na dno“. 

Neutuchající hlad po opravdovém, smysluplném životě (potřeba smysluplnosti života je 

zoufale neuspokojována).

11. Deprese -  zoufalství z poznání, že nic nefunguje a že se člověk ocitá ve 

smysluprázdném vakuu. Sebe-cenění, sebe-hodnocení a sebe-vážení je  na nulovém bodě. 

Zážitek pocitu „nic nejsem“ a „všechno je marnost nad marnost“.

12. Totální vyčerpání -  fyzické, emocionální a mentální, vyplenění všech zásob energie 

a zdrojů motivace. Pocit naprosté nesmyslnosti všeho -  i marnosti dalšího žití.“ 

(Křivohlavý, 1998, s. 62)

2.6.3 Hlubší pojetí procesu vyhoření

Podrobnější rozpracování průběhu vyhoření uvádí Edelwich a Brodský. Proces má 5 fází.

1.N a začátku je nadšení, nereálné očekávání a idealismus. Typický je velký elán 

pracovat, velké naděje vkládané do povolání. Práce se stává pro jedince vším -  tou 

nej důležitější součástí života, a on neefektivně vydává vlastní energii, dobrovolně se 

přepracovává.

2. Stadium stagnace - Dochází ke střetu s realitou, která nenaplňuje předchozí 

očekávání. Jedinec z nich slevuje, vnímá více reálné podmínky pro svou práci, pomalu se 

zaměřuje na uspokojování vlastních potřeb v podobě platu, volného času apod.

3. Přichází frustrace - člověk začíná pochybovat o smyslu a efektivnosti své práce, o 

tom, jestli má vůbec význam někomu pomáhat. Z prostředku se stává cíl -  už se nepracuje 

pro ideály, smysl nebo naplnění, pracuje se pro vedlejší produkt (např. peníze, společenské 

postavení). Objevují se první výraznější fyzické a psychické potíže, problémy ve vztazích, 

v sociálním kontaktu.
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4. Následuje stadium apatie -  „život v popeli“. Postižený ztrácí úctu k hodnotě 

druhých lidí, cílů a věcí. Tato ztráta vede k zvěčnění, člověk se dívá a chová k lidem jako 

k věcem. Obvyklé je necitlivé chování, disrespekt, cynismus, ironie a sarkasmus. A to 

nejen vůči ostatním, ale i k sobě -  ztrácí úctu k vlastními životu, přestává si vážit vlastního 

těla. Jedinec je trvale frustrován, není schopen změnit situaci podle svých očekávání; 

pracuje jen tak, jak je to nezbytně nutné, vyhýbá se novým úkolům.

5. Intervence -  cokoliv, co vede k přerušení tohoto procesu. Může jím být přerušení 

práce, životní změna, více času pro svoje vlastní zájmy nebo přehodnocení situace a 

realistický náhled. (Mollotová, 2000)

V každé fázi jsou možnosti intervence jiné. „Některé fáze syndromu vyhoření mohou 

být na člověku výrazně patrné, jiné mohou být jen naznačené a nevýrazné. Někdy si člověk 

uvědomuje, že je ,přepracovaný1, jindy se necítí dobře a neví proč. Příčinu hledá většinou 

jinde než ve svém životním rytmu a komunikačních stylech. Z poslední fáze úplně 

rozvinutého syndromu vyhoření je  cesta zpět již velmi těžká. Je štěstí, pokud se podaří 

proces pochopit a zastavit ve fázích frustrace či apatie. Nejlepší předpoklady k tomu, 

abyste rozvoji burn-out syndromu zabránili, jsou ve fázi stagnace.“ (Tošner, Tošnerová,

2002)

Předchozí členění jsou zpracována z pohledu jedince, kterého se syndrom burnout 

může týkat, nebo se ho již týká. Koncepce J. Schwaba je zpracovaná v rámci vztahu 

jedince a prostředí, konkrétně v procesu interakce jedince a situačních podmínek. Jeho 

vývoj má 3 fáze. První je nerovnováha požadavků zaměstnání a schopnostmi jedince 

těmto nárokům dostát. V druhé fázi následuje bezprostřední krátkodobá odpověď na tuto 

nerovnováhu, tedy pocity úzkosti, tenze, únavy a vyčerpání. Poslední fáze charakterizují 

změny v postojích a chování. Intuitivní potřeba bránit se -  pokusy jednat s klienty 

neosobně a mechanicky (jedná se o únikovou reakci, defenzivní chování). (Kebza, 

Šolcová, 2003)

2.7 PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
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Tak jako obecně u prevence se i zde odborníci shodují na tom, že je jednodušší vyhoření 

předcházet než s ním následně pracovat a redukovat jeho následky. Jak ale syndromu 

vyhoření předejít? Zjednodušeně by se dalo říci rovnováhou -  pracovat i mít soukromý 

život, pracovat ani ne moc, ani ne málo, přiměřeně o sebe pečovat, odměňovat se atd. 

Hlubší a podrobnější informace jsou k dispozici v této kapitole.

Prevenci můžeme rozdělit do dvou základních složek; na prevenci vyhoření na straně 

jedince a na straně organizace. Vzhledem k tomu, že mnoho forem prevence se navzájem 

překrývá, v následujícím textu nejsou takto rozdělené.

2.7.1 Edukace

Je třeba naučit se zvládat základní pravidla, jak si zachovat zdraví a nepodléhat stresu 

aspoň na úrovni současných znalostí, názorů a postojů k těmto otázkám.

Vzdělávání by se mělo týkat především základních postupů hodnocení stresogenních 

situací a strategií zvládání stresu. Významné je i vnímání náročnosti konkrétní situace, 

pokud je nárok takové situace prožíván víc jako ztráta než přínos, bude tato situace 

pravděpodobně hodnocená jako stresující. Základní instrukce jak přistupovat ke 

stresogenním situacím jsou uvedeny v Obecných zásadách aktivního přístupu k zvládání 

stresu (Kebza, Šolcová, 2003)

Domnívám se, že vzdělávací techniky by měly být součástí standardních výukových 

programů obzvlášť takových profesí, kde se stresem „počítá“, jako např. některá 

nemocniční oddělení (JIP, ARO), záchranný hasičský sbor, paramedici, záchranáři, 

pracovníci krizových center a krizových linek. Nejen tam jsou zaměstnanci vystaveni 

přímému tlaku, který je součástí jejich práce. Z toho důvodu jsou nezbytné vzdělávací 

programy, kde jsou pracovníci s potřebnými informacemi seznámeni, ale především si je 

mohu prakticky vyzkoušet a zažít v simulované situaci. Tím se nová zkušenost zpevní. 

Výhodou vzdělávacích kurzů touto formou je, že se mohou opakovat, a stále to bude pro 

účastníky kurzů „nová zkušenost“ -  unikátní svou atmosférou, účastníky atd. Což se při 

přednášce opakující to samé téma stane těžko, určitý teoretický základ je však potřebný.

Sebevzdělávání a práci na sobě viděla jako pozitivní možnost nápravy či prevence 

většina pracovníků záchranných služeb, kteří se účastnili výzkumu zaměřeného na 

vystavení se kritickým událostem a výskyt syndromu vyhoření v letech 2003 -  2005. 

(Šeblová, Kebza, 2007)
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Prevencí syndromu vyhoření je „kvalitní příprava na profesi zahrnující výcvik 

v potřebných sociálních dovednostech i dostatečně dlouhá praxe s klientelou srovnatelného 

typu, s jakou se pak pracovník setká v instituci, kde bude působit“, dále „existence systému 

zácviku nových pracovníků“ a „existence programů osobního rozvoje a podpora dalšího 

vzdělávání pracovníků ze strany instituce, v níž jsou zaměstnaní.“ (Matoušek a kol., 2003, 

s. 58)

Ráda bych navázala tím, že i vzdělání by mělo mít své načasování. Zajisté je důležité 

budoucí pracovníky na práci a zátěž připravit a následně je  vzdělávat i během zaměstnání.

V okamžiku, kdy už se příznaky vyhoření projevily, nebo je proces již v plném proudu, je 

na místě spíš jiná forma prevence vyhoření než další vzdělávání. V tu chvíli může být 

dotyčný zahlcen svými vlastními prožitky a aktuálními změnami, se kterými se neví rady, 

takže na další kurzy už nebude mít kapacitu.

2.7.2 Dodržování hranic

Dodržování hranic se týká jak vztahu ke klientům, tak obecně k práci. Množství práce by 

mělo být vyváženo osobním časem, kdy člověk odpočívá, tráví čas s příteli či rodinou.

V rámci zachování zdraví (tedy i jako prevence vyhoření) je nezbytné oddělovat pracovní 

život od osobního.

Často praktikovanou spíš obranou než skutečnou prevencí je vytvoření si odstupu od 

klientů. Podle Maslachové (in Kebza, Šolcová, 2003) si profesionálové mohou „pomáhat“ 

sémantickým odosobněním, kdy se klient stává kauzou, určitou diagnózou (nejčastěji se 

vyskytuje v lékařském prostředí), účinný je i intelektualismus, kdy profesionál hovoří o 

klientovi vysoce racionálně, bez emocí, bez osobního přístupu. Poslední takovou možností 

je izolace, ve které je jasně rozlišený profesionální přístup ke klientům od přístupu 

k ostatním lidem. (Kebza, Šolcová, 2003)

O profesionálním odstupu píše i Kopřiva, který uvádí, že se s ním nikdy neztotožnil. 

Jeho pojetí hranice se shoduje s názorem autorky této práce. „Základní pracovní polohou 

pomáhajícího je být v empatickém kontaktu s klientem a zároveň neztratit zakotvení v sobě 

samém.“ (Kopřiva, 1997, s. 92)

Dodržování hranic může být nastaveno celým systémem, který v určité organizaci 

funguje, může se tedy jednat o systémovou záležitost. Existují formální a neformální 

postoje a principy, které se na určitém pracoviště dodržují.
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Příkladem neformálního přístupu podle autorky může být faktický styl práce -  

s klienty, s jinými organizacemi, na různých úrovních organizační infrastruktury. 

Konkrétně například, když jsou třeba přesčasy či pozdní odchody z práce považovány za 

normu, která je naprosto standardní a je oceňovaná či dokonce preferovaná, nebo se 

naopak jedná o výjimečnou situaci a pracovník si volno vybere jindy.

Formální stránkou rozumíme jasnou definici poslání organizace a metod práce, jasnou 

definicí profesionální role pracovníka a jeho náplní práce, s nimiž jsou pracovníci 

důkladně seznámeni a kterými se mají řídit. (Matoušek a kol., 2003)

O hranicích píší i Lucká s Kobrlem, spojují je  s potřebou bezpečí a limitu. Doporučují 

učit se respektovat, co je profesionálně bezpečné, a co ne, mapovat a respektovat své 

osobní hranice práce a odpočinku a hledat a respektovat hranice své profesionální 

kompetence. (Vodáčková a kol., 2002)

2.7.3 Životospráva z hlediska duševní hygieny

Týká se pravidelného spánku, správné výživy, adekvátního odpočinku a regenerace sil. 

Patří sem i pohyb, cvičení a tělesná práce.

Hospodaření s časem

Výraznou složkou představuje i hospodaření s časem, a zejména se týká: 

koncentrované pozornosti a udržování pořádku, reálného pracovního rozvrhu (denní, 

týdenní, měsíční a roční plán s časovou rezervou pro nepředvídané úkoly, běžná 

vyrušování, vlastní idispozici), posouzení závažnosti úkolů, omezení zbytečností, výběru 

nejpodstatnějších problémů k řešení, omezení časových ztrát, využití nejcennějších chvil 

dne, využití rozdrobených časových úseků (čekání u lékaře, jízda MHD), využití vhodných 

chvil k relaxaci, k úklidu stolu a konečně pevný režim dne. (Ooudová)

Základem zdravé životosprávy jsou strava, pohyb a relaxace. (Procházková, 2007)

Strava

Stravování je věc naprosto samozřejmá a často opomíjená. Zvlášť v poslední době se 

lidé často odbývají, jedí ve spěchu nebo nepravidelně. Stejně tak jako je pravidelný 

pracovní režim prevencí vyhoření, tak je jím i pravidelný přísun potravy v přiměřeném 

množství a čase.
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Neefektivní ale často užívaný způsob práce se stresem a vyhořením je požívání 

alkoholu či jiných drog a kouření. Nabízí totiž krátkodobou úlevu, bohužel z hlediska 

dlouhodobého se tím situace ještě komplikuje.

Ve výzkumu, který se zabýval stresem a výskytem syndromu vyhoření u zaměstnanců 

záchranné služby, vyšlo, že příležitostně požívá alkohol 76 % respondentů, kouří 33 % a 

užívá nějaké jiné psychoaktivní látky 1 % respondentů. (Seblová, Kebza, 2007)

Stejný mechanismus můžeme najít i při řešeních stresových a zátěžových situací 

pomocí jídla.

Pohyb

Pohyb je prospěšný z několika důvodů. V době sedavých zaměstnání, kdy celý den 

trávíme na jedné židli, v jedné místnosti, se stává pohyb téměř nutností. Pohyb pomáhá 

odblokovat fyzické napětí způsobené stresem. Je příležitostí, jak ze sebe adekvátním 

způsobem dostat negativní emoce. Nejčastější formou pohybu je sport, při něm tělo 

produkuje látky, které vyvolávají příjemné pocity a usnadňují zvládání stresových situací.

Pozitivní vliv sportu jako prevenci vyhoření uvádí Masopust (2003). Stejně tak se 

fyzická aktivita doporučuje pracovníkům paliativní péče s tím, že pracovníci v tomto 

odvětví potřebují najít zdroj rovnováhy ve vlastním životě, což se může stát i 

prostřednictvím cvičení. (Meier, Beresford, 2006)

Samozřejmě, že pohyb není jedinou aktivitou, která preventivně působí proti vyhoření. 

Je to zúžený pohled na jednu z možných aktivit. Obecně se dá říci, že jakýkoli koníček 

nebo volnočasová aktivita pomáhají.

Úspěšné ve smyslu prevence jsou zejména ty volnočasové aktivity a zájmy, které 

napomáhají zachovávat si a posilovat optimismus. (Špatenkova a kol., 2004)

Relaxace a meditace

Prostřednictvím relaxace se uvolňuje svalové a duševní napětí. Je přirozeným opakem 

stresu a funguje jako prevence řady psychických i tělesných nemocí. Dělí se na aktivní, 

kontaktní a pasivní. (Hartl, Hartlová, 2000)

Podle této definice může být jistou formou relaxace i meditace, kterou doporučují 

Lucká a Kobrle. (Vodáčková a kol., 2002)
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Pod pojem meditace zahrnujeme rozjímání, přemítání, soustředěné přemýšlení až po 

změny vědomí prostřednictvím rituálů. V psychologii je to nejčastěji záměrná relaxace 

soustředěním se na své myšlení, uklidnění emocí, odpoutáním se od starostí. (Hartl, 

Hartlová, 2000)

„Důležitou součástí prevence a zvládání nadměrného stresu jsou právě relaxační 

techniky. V americké studii se relaxace osvědčila u pracovníků v trojsměnném provozu a u 

manažerů. Jiní američtí autoři uvádějí, že relaxace vedla k lepšímu přizpůsobení na 

pracovišti a k tomu, že zaměstnanec vnímal příznivěji atmosféru pracoviště.“ (Nešpor, 

1998, s. 47)

Důležitá je „schopnost vytyčit si realistické cíle a hranice vlastní odpovědnosti za 

klienta (krizový intervent je odpovědný za svoji práci, nikoliv za klientovo jednání -  

nenese tedy odpovědnost za to, co klient udělá, nebo naopak neudělá“. (Špatenková, 2004, 

s. 47)

2.7.4 Schopnost reflexe a sebereflexe

Účinnou prevencí vyhoření je schopnost a další rozvíjení náhledu na sebe, svou práci a její 

souvislosti s osobním životem. Znalost svých typických vzorců chování ať už v zátěži, 

nebo v normálním provozu, bývá velmi užitečná pracovníkům linek důvěry. Větší péči 

vyžadují ti pracovníci, kteří sami aktuálně prožívají krizi . Hrozí totiž, že jejich naladění se 

promítne do profesionální roviny, například v okamžiku, kdy se na pomáhajícího obrátí 

člověk se stejným typem problému.

„Schopnost reflexe, sebereflexe a také pochopení možné závislosti mezi vlastními 

životními zkušenostmi a způsobem práce s klientem. Velmi důležité je uvědomovat si své 

nevyřešené konflikty a traumatické zážitky. Zásadní se zdá být také znalost vlastních 

vyrovnávacích strategií v obtížných životních situacích.“ (Špatenková a kol., 2004, s. 47)

Rozvoj schopnosti reflexe a sebereflexe podporuje pravidelná účast na supervizi.

2.7.5 Adekvátně pozitivní sebeobraz a sebehodnocení

Ti, kteří pracují v pomáhajících profesích, často mají jiné požadavky na klienty a jiné na 

sebe, a na sebe obvykle daleko tvrdší. Z toho důvodu je myslím potřeba měřit stejným
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dílem. Být lidský a tolerantní k chybám a obtížím jiných i ke svým vlastním. Neobviňovat 

se a netrestat, naopak smysluplné je  odměňovat se a motivovat.

Pomáhající by měl být „připraven kdykoli vnímat akceptovat svou nedokonalost, 

slabost a zranitelnost, kterou pomáhání vyjevuje, a pomocí sebereflexe a supervize 

napomáhat vývoji k lepšímu stavu, než je ten současný“. (Kopřiva, 1997, s. 91)

Je v pořádku si uvědomit, že i profesionál má nárok na podporu v náročných situacích 

a po jejich uplynutí. Proto je potřeba učit se tuto potřebu vyjadřovat a zkoumat, co koho 

podporuje a co ne. (Lucká, Kobrle in Vodáčková, 2002)

Pomáhá „schopnost najít pozitivní stránky vlastní práce “. (Špatenková, 2004, s. 47)

2.7.6 Supervize

„Supervize je celoživotní forma učení, zaměřená na rozvoj profesionálních dovedností a 

kompetencí supervidovaných, při níž je kladen důraz na aktivaci jejich vlastního 

potenciálu v bezpečném a tvořivém prostředí.“ (Koláčková in Matoušek a kol., 2003, s. 

349)

Je označovaná za jednu z klíčových technik prevence proti vyhoření. Pomáhá totiž 

osobnímu rozvoji, růstu odborných kompetencí i ujasňování profesionálních možností a 

hranic. Může být užitečná zvlášť v případech, kdy je pro pomáhajícího důležité sdílet své 

emoce, pocity a myšlenky. Supervize má velký záběr, jejím prostřednictvím je možné 

posouvat práci na složitých případech i zlepšovat a pročistit vztahy v pracovním týmu. 

Podstatné je, že se tak děje v bezpečném prostoru.

Je opravdu důležité nepotlačovat své pocity, ale mluvit o nich. Vyjadřovat to, co 

jedinec cítí, a k tomu je nezbytně nutné určité bezpečné prostředí. (Kebza, Šolcová, 2003)

Supervize může být individuální, skupinová, případová a týmová. (Koláčková in 

Matoušek a kol., 2003)

Speciálním druhem supervize je supervize v psychoterapii, která se dělí na 

kvalifikační a průběžnou. (Kopřiva, 1997)

Balintovská skupina
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Formou supervize je balintovská skupina. Název je odvozen od jejího „zakladatele M. 

Balinta, který ve čtyřicátých letech 20. stol. propagoval a provozoval mezi praktickými 

lékaři psychoterapii jako supervizní a výcvikovou metodu“. (Hartl, Hartlová, 2000, s. 541)

Během balintovské skupiny se pracuje na konkrétním případu, který přináší jeden ze 

zúčastněných, ostatní členové skupiny pomáhají během jasně dané struktury rozkrývat 

nebo odhalovat další možné souvislosti -  od motivu chovám klienta i pomáhajícího, 

nabízet alternativní řešení, sdělovat své pocity.

Pět fází balintovské skupiny (Matoušek a kol., 2003)

1. Expozice případu

2. Otázky

3. Fantazie

4. Praktické náměty na řešení

5. Vyjádření protagonisty

Úroveň práce ovlivňuje i to, v jakém prostředí se odehrává. Jestliže se ve skupině 

vyskytuje větší počet osob z jednoho pracoviště, obvykle (i nevědomě) dochází k určité 

stylizaci, atmosféra je méně otevřená -  práce je obtížnější. Dlouhodobá účast v takové 

skupině podporuje sebereflexi. (Kopřiva, 1997)

Předcházející citace je podle názoru autorky velmi důležitá a má přímou souvislost 

s vyhořením. Jestliže jedinec v určité fázi vyhoření, například když má dlouhodobé 

pochybnosti o své práci, které mají reálný podklad (a je  tedy vhodný jako protagonista 

balintovské skupiny), bude mít tendenci se více chránit před svými kolegy, pravděpodobně 

se ani aktivně do této práce nezapojí. Byť by mu skupina mohla pomoci, jeho pozice v tu 

chvíli bude z jeho pohledu nejistá. V případě, že se skupiny účastní větší počet 

pomáhajících ze stejného pracoviště, je  pravděpodobnost pasivní účasti ještě větší, takže si 

účastník takovou skupinu „odsedí“.

Intervize

Je formou supervize bez přítomnosti supervizora. Účastníci jsou ve stejné nebo 

podobné pracovní pozici, většinou se jedná o spolupracovníky, kteří sdílí odpovědnost za 

určitou pracovní činnost. (Matoušek a kol., 2003)
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Některé výzkumy naznačují, že důležitou prevencí vyhoření je podpora od kolegů. 

Největší význam má podpora od stejně postavených spolupracovníků. Nedostatek podpory 

koreluje se syndromem vyhoření. (Kebza, Šolcová,k 2003)

Právě prostřednictvím intervize je možné od kolegů dostatek podpory obdržet. 

Výhodou nepochybně je jasně stanovený časový prostor i náplň během intervize. Je možné 

takovou podporu získávat od kolegů i během běžného pracovního dne. Pak je ovšem 

potřeba počítat i s různými vyrušeními nebo případně nedostatkem času.

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik

V současné době existuje široká nabídka různých psychoterapeutických směrů. 

Obecně se doporučují tzv. „ochutnávky“, krátké kurzy seznamující se stylem práce 

jednotlivých směrů.

Sebezkušenostní výcvik je určitou formou prevence, může pomoci lépe se poznat, 

zorientovat se v mechanismech svého chování a v jejich motivech. Důležité je, jakou 

motivaci má konkrétní účastník a jestli si ji uvědomuje. Schmidbauer se opakovaně 

setkával s účastníky sebezkušenostních psychoterapeutických výcviků, jejichž vědomým 

cílem byla touha po vzdělání, na rovině nevědomé se objevovalo mnoho vnitřních motivů, 

které souvisely se syndromem pomáhajícího. (Schmidbauer, 2000)

„Každý, kdo se rozhodne vstoupit do takového výcviku, by si měl být průběžně vědom 

cíle, pro který tam jde: aby sám sobě porozuměl, a nikoliv aby někdo porozuměl jemu.“ 

„Výcvik a psychoterapie nemohou nahradit vlastní reflektující práci na sobě, pouze pro ni 

vytvářejí příznivější podmínky.“ (Kopřiva, 1997, s. 133)

2.7.7 Sociální opora

Jednu z klíčových rolí prevence vyhoření hraje funkční sociální opora v našem okolí. 

Sociální oporou rozumíme podporu lidí v našem bližším i vzdálenějším okolí, rodinu, 

přátele, spolupracovníky. Ukazuje se, že čím má člověk lepší vztahy s ostatními lidmi 

v okolí, tím má i relativně nižší úroveň psychického vyhoření (Křivohlavý, 1998), tím 

méně vykazuje příznaků vyhoření. (Jeklová, Reitmayerová, 2006)
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„Sociální opora je  systém sociálních vztahů, ze kterých lze v případě potřeby čerpat. 

Řada studií prokázala, že osoby mající pozitivní a úzké vztahy na ostatní lidi lépe odolávají 

různým stresorům v životě i práci.“ (Ooudová)

Existuje několik druhů sociální opory -  spolupráce, naslouchání, podpora a 

povzbuzení, uznání, emoční podpora, rovnocennost vztahu a zpětná vazba, (Jeklová, 

Reitmayerová, 2006)

Dalšími důležitými druhy sociální opory jsou instrumentální opora (tj. praktická 

pomoc při nějaké činnosti) a hmotná opora, informační opora (zprostředkování informací 

nebo rad). (Ooudová)

Kvalitní rodinné zázemí, kde může člověk relaxovat a odpočívat, je  podstatou zdravé 

profesionální práce. Což potvrzují rizikové faktory podrobně popsané v předcházejících 

kapitolách. V rodinném systému, kde se vyskytuje dlouhodobá a tíživá rodinná situace, 

napětí, tlak, si pomáhající nemůže adekvátně odpočinout.

2.7.8 Pracovní podmínky

Ch. Maslach a její kolegové zpracovali 6 oblastí pracovního života, které mají ústřední 

vztah k vzniku a rozvoji syndromu vyhoření -  pracovní náplň, kontrola, odměna, 

komunita, slušnost a hodnoty. (Maslach, Schaufeli, 2001)

Pracovní náplň

Jasná definice pracovní náplně a poslání organizace snižuje ohrožení (Matoušek a kol., 

2003), pracovník se může zbývat svou prací, nemusí se vyčerpávat zjišťováním toho, co a 

jak má dělat, kdo plní určité pracovní úkoly atd.

Důležitou ochrannou funkci má i nasazení více pracovníků v náročných programech 

se skupinami klientů, omezení počtu případů, s nimiž je jeden pracovník v kontaktu během 

určité pracovní doby a omezení administrativní zátěže spojené s prací s klienty. (Matoušek 

a kol., 2003)

Kontrola
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Míra kontroly a možnosti zasahovat do běhu organizace ovlivňuje pocit spokojenosti 

pracovníka. Nejméně spokojení a nejvíce ohrožení vyhořením bývají ti sociální pracovníci, 

kteří mají velkou míru odpovědnosti a malou možnost aktivně se podílet na rozhodování. 

Také ti, kteří jsou vystaveni nadměrnému množství kontroly, případně takové kontroly, 

která je pro pracovníka ponižující, nepříjemná a znevažuje vykonanou práci zaměstnance. 

(Křivohlavý, 1998)

Odměna

V pomáhajících profesích je obvykle nedosahuje výše mzdy obvyklý průměr. Je 

zajímavé, že v posledních letech se objevují inzeráty, kteří nabízejí svým zaměstnancům 

„důstojné platové ohodnocení“. To v podstatě vystihuje jev, o kterém se zmiňuje CH. 

Maslach a další. Pomáhající profese nabízí spoustu jiných benefitů, jako je smyslupnost, 

možnost podílet se na dobré věci a pomáhat, být v kontaktu s lidmi atd., nízké či 

podprůměrně mzdové podmínky jsou v ČR považovány téměř za normu. Přesto jejich výše 

hraje při prevenci roli. Přiměřená mzda znamená ocenění společnosti za práci s lidmi, 

uznání určité hodnoty. Znamená také možnost žít na určité úrovni, vytvořit si zázemí, které 

vyváží náročnost práce. Plat deset či jedenáct tisíc korun měsíčně pro vysokoškolsky 

vzdělaného pracovníka je  nejen nedůstojný, ale je na hranici normálních lidských potřeb 

současné doby (zahrnující např. splácení hypotéky, rodinu s malými dětmi, kdy druhý 

partner je na rodičovské dovolené atd.)

Odměnou však může být určitý společenský status a uznání konkrétního oboru. Tedy 

nejenom materiální odměna, ale i mentální.

Komunita

O komunitě či kolektivu jsme se zmiňovali v předchozím textu. Dobré pracovní 

vztahy s kolegy, příjemná atmosféra na pracovišti a přátelské prostředí rozhodně nejsou 

zanedbatelné.

„Harmonické pracovní místo je  nenápadným, zato však poměrně osvědčeným 

prostředkem ktom u, abychom se cítili v práci dobře a uvolněně, a tím pádem mohli 

pracovat pod menším tlakem.“ (Jeklová, Reitmayerová, 2006, s. 24)
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Slušnost a hodnoty

Je velmi demotivující a složité podílet se na něčem případně spolupracovat s někým, 

kdo nesdílí vaše hodnoty, kdo nectí určité společenské normy. Pracovníci, kteří pracují pod 

tlakem nesmyslných požadavků či s jejich hodnotami neslučitelných nároků, se dostávají 

do velkého vnitřního konfliktu. Jakýkoli konflikt, zvlášť dlouhodobý, zvyšuje psychickou 

zátěž a tedy i riziko vzniku a rozvoje vyhoření. Proto je úlevné sdílet stejné hodnoty a 

společenská i osobní pravidla s kolegy, vedením a celým zaměřením organizace. 

(Křivohlavý, 1998)

Do této kapitoly můžeme zařadit i dobré vztahy na pracovišti založené nejen na 

stejných hodnotách a vzájemném slušném chování, ale také na přátelské atmosféře, 

toleranci a pochopení.

Psychoterapeutická péče je vhodnou formou prevence terciální. Pomáhá zvládat 

situaci, když se syndrom vyhoření rozvíjí nebo už proces vyhoření běží.
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3 TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE

První linka důvěry vznikla na popud referenda Chada Varaha v Londýně na počátku 

listopadu 1953. Svou činnost zahájila inzerátem tohoto znění: „Dříve než si vezmete život, 

zavolejte mi.“ Ke zřízení telefonické pomoci Varaha motivovala vysoká sebevražednost 

tehdejší populace. Posledním polínkem do ohně byla sebevražda 14tileté dívky, která si 

pravděpodobně neměla s kým popovídat o svých potížích. Zájem o Varahovy služby byl 

tak enormní, že musel požádat o pomoc své kolegy a známé. Tím dal základ telefonické 

krizové pomoci a dále propracovával systému, který poskytovali psychoterapeuticky 

připravení dobrovolníci s podporou psychologů a psychiatrů. (Janečková in Vodáčková a 

kol., 2002).

V tehdejším Československu první linku důvěry založil Miroslav Plzák v roce 1964. 

Následně vznikala další pracoviště telefonické krizové intervence po celé republice. Na 

rozdíl od západních zemí, kde na linkách důvěry pracovali většinou laičtí pracovníci, 

v bývalém východním bloku byla po dlouho dobu TKI v rukou odborníků pracujících ve 

zdravotnictví. (Eis, 1993)

Telefonická krizová intervence (TKI) je  jednou z nejsnáze dostupných forem 

psychosociální pomoci. Jedná se o specifický druh krizové intervence. TKI nabízí pomoc i 

jedincům, kteří by na jiný typ služby nedosáhli.

Špatenková (2004) uvádí dvě základní skupiny, pro který by jiný způsob pomoci byl 

obtížně, případně zcela nedosažitelný. Zaprvé jsou to klienti, kteří nejsou schopni si o 

pomoc říci jiným způsobem nebo pomoc jiným způsobem obdržet, např. intoxikovaní, 

paničtí, pod vlivem alkoholu, klienti při započatém sebevražedném pokusu, ale také 

devianti, potenciální či skuteční pachatelé trestných činů. Zadruhé jsou to takoví klienti, 

kteří nemohou přijít do poradny či ambulance sami, např. malé děti, staří lidé, nemocní či 

imobilní klienti.

3.1 DEFINICE TKI

„Telefonická krizová pomoc je soubor metod a technik krizové práce s klientem, založený 

na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu s pracovištěm, které se 

nezávisle deklaruje jako pracoviště telefonické krizové intervence. Takový kontakt je

47



nezávazný, pod kontrolou ho má klient -  může kontakt kdykoli svobodně přerušit. 

Telefonická krizová pomoc je založena na principu vysokého stupně bezbariérovosti.“ 

(Vodáčková a kol., 2002, s. 57)

V následujících subkapitolách se seznámíme se základními informacemi o krizové 

intervenci obecně a zaměříme se na specifika telefonické krizové intervence.

Krizová intervence je poměrně široký pojem, v následujícím textu bude vysvětleno 

několik základních pojmů, které s ní velice úzce souvisí. O krizi, jejích fázích, typologii 

bude pojednáno podrobněji. Zátěž a tudíž i riziko vyhoření se může měnit právě podle 

akutního stavu klientů, problematiky, kvůli které volají, atd. Z těchto důvodů je důležité 

zabývat se projevy, se kterými je možné se na telefonu setkat.

3.1.1 Krize

Pojem krize má řadu významů, existuje nepřeberné množství definic, pro potřeby této 

práce jsou zde uvedené ty, které souvisí s danou problematikou.

„Hovoříme-li o krizi psychické, jde o výraz pro extrémní zátěž (psychické vyčerpání, 

fyzické či psychické týrání), život ohrožující nebezpečný stav (patogenní deprese, sklon 

k sebevraždě), životní událost (ztráta blízké osoby). Krize je vždy subjektivně prožívaná a 

individuálně rozdílná. Krize je též označení pro rozhodující obrat v léčbě a 

v psychoterapii.“ (Diderot, 1999, s. 226)

Tato definice vymezuje krizi poměrně negativně, jiní autoři krizi dávají do pozitivního 

rámce. Eis chápe krizi také jako příležitost. „Příležitost vyzkoušet sama sebe v kladném i 

záporném, prověřit své možnosti a meze. V tomto smyslu je krize něčím ozdravujícím.“ 

(Eis, 1993, s. 26)

Krize podle Kastové (2000, s. 17) nastává, pokud je zmíněná porucha nerovnováhy:

• těžká

• časově ohraničená

• nezvládnutelná dosavadními regulačními mechanismy

48



Na psychickou krizi jako na pozitivní mezník ve vývoji člověka se dá pohlížet v 

případě, že je krize včas rozpoznána a překonána. V opačném případě krize často ústí v 

psychickou labilitu a poruchy zdraví, a tím snižuje kvalitu života.

Vyváženou definici nám nabízí Vodáčková, podle ní „krizi můžeme chápat jako 

subjektivně ohrožující situaci s velkým dynamickým nábojem, potenciálem změny. Bez ní 

by nebylo možno dosáhnout životního posunu, zrání.“ (Vodáčková, 2002, s. 28)

3.1.2 Duševní krize

„Duševní krize nastává, jestliže se jedinec střetne s překážkou, kterou není s to vlastními 

silami zvládnout v přijatelném čase a navyklým způsobem. Následuje pak dříve či později 

narušení a ztráta duševní rovnováhy.“ (Vymětal, 1987)

„Setkání člověka s krizí na úrovní prožívání bychom mohli nazvat ,přepadením4. 

Prožíváme jí tak, jak by nás měla ve své moci prasíla, které se nemůžeme vlastními 

přirozenými prostředky ubránit nebo uniknout. Způsob .přepadení4 je pro krize ve vztahu 

k jedinci charakteristický. Krize se totiž zřídkakdy ohlašuje zjevně, vědomě. Nejčastěji 

,přepadá4 nečekaně a bez předchozího varování. V tom tkví pro člověka její nebezpečnost! 

Jsme-li v krizi, pak především hluboce prožíváme bezmocnost.44 (Eis, 1993, s. 26)

Dlouhodobý zážitek bezmoci či jiných emocí může být pro pracovníka jakékoliv 

formy krizové intervence, tedy i pro pracovníka linky důvěry, rizikovým faktorem. Jak 

vádí Lucká, Koberle: „Pracovníci jsou velmi často vystavováni těžkým tématům -  denně 

se setkávají se smrtí, zneužíváním, ohrožením, osamělostí, bezmocí, ztrátami. S tím souvisí 

skutečnost, že jsou v kontaktu se silnými emocemi klientů. Může jít o silné projevy smutku 

a zoufalství, ale výjimkou není zlost, agrese a podobné emoce, které klient někdy 

nevědomě obrací proti interventovi, který se pak musí starat o bezpečí procesu. Ještě 

obtížnější může být intenzivní kontakt krizového interventa se silnými projevy bezmoci a 

bezvýchodnosti klienta a udržení pozornosti a spontaneity pro hledání řešení.44 (Lucká, 

Koberle in Vodáčková a kol., 2002, s. 175, 176)

3.1.3 Typologie duševních krizí

Duševní krize můžeme podle J . Vymetala (Vymětal, 1987, s. 38-39) dělit na krize vývojové 

a traumatické, dále pak na krize zjevné a latentní a na krize akutní a chronické.
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Vývojové krize jsou ty, které se pravidelně vyskytují v určitém vývojovém stadiu 

člověka, například v dospívání, při narození dítěte, v klimakteriu. Tyto situace tedy 

postihují každého jedince, není možné se jim v průběhu života vyhnout. Krize 

traumatické nastávají jako důsledek událostí, které přicházejí náhle, neočekávaně, člověk 

se na ně nemůže připravit. Tyto krize bývají pro jedince z hlediska jeho duševního zdraví 

nebezpečné, mohou se projevit i v podobě psychosociální poruchy. Příkladem takového 

traumatu může být např. neočekávaná smrt blízké osoby.

Krize zjevné si jedinec uvědomuje a připouští, např. chronické onemocnění. Krize 

latentní jsou ty, které zůstávají lidskému vědomí utajené. Člověk si je neuvědomuje, 

případně si je nechce připustit. Může se jednat např. o jednostranný způsob života -  „útěk“ 

k nějaké aktivitě.

Akutní krize mají bouřlivý průběh s ohraničeným začátkem a koncem. Krize 

chronické mají nenápadný průběh, trvají a zatěžují jedince dlouhou dobu. Bývají spojeny 

s mezilidskými vztahy.

Eis krizové stavy rozděluje na běžné a přirozené (tzv. tranzitorní) a výjimečné krizové 

stavy. (Eis, 1993. s. 44 -  45)

Nejběžnějšími krizovými stavy jsou tranzitorní krize. Jsou to stavy, které nás 

potkávají při přechodu z jedné vývojové etapy do druhé. Vyskytují se nejběžněji, jde o 

krizové stavy, které si člověk ani neuvědomuje, uvyká jim, provázejí ho životem stále a 

průběžně. Erikson, který se vývojovými fázemi zabýval, uvádí, že každý nevyřešený nebo 

mylně řešený krizový stav má tendenci zchroničtět, zafixovat se v nás a provázet nás 

v dalším vývoji.

Výjimečné krizové stavy se v našich životních podmínkách nevyskytují ani 

hromadně ani příliš často, dělí se na mezní a hraniční. Při mezních stavech člověk naráží 

na hranice svého bytí (smrt, nemoc, boj o přežití). Nutí jedince, aby na ně reagoval, a 

někdy mu za příznivých lidských okolností umožňují, aby je prožíval jako proměnu svých 

lidských možností. K těmto stavům můžeme přiřadit některé formy deprivací (např, 

spánková, sociální a psychická).

Hraniční stavy oscilují mezi psychickou normou a potíží či poruchou. Je to stav, který 

bývá charakterizován jako „nestabilní stabilita“. V klinické praxi se jeví tak, že emoční 

projev člověka se převážně omezuje na agresivitu, jedinec má obvykle špatné mezilidské
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vztahy, je u něho přítomno neodpovídající diferencované ztotožňování s nevhodnými 

„vzory“ chování a jsou přítomny tendence k epizodám depresivních stavů, které se 

zpravidla projevují spíš pocitem bezmocné osamělosti než opravdovým a hlubokým 

smutkem. Eis v tomto případě hovoří o stavu a jeho projevech, které se pohybují mezi 

normou a patologií obecně, ne o diagnóze hraničního typu emočně nestabilní poruchy 

osobnosti -  MKN F60.31 (Smolík, 2002), se kterou se také pracovníci linek důvěry u 

klientů setkávají poměrně často.

Baldwin vytvořil podrobnější klasifikační systém, který je odstupňovaný podle 

závažnosti krize. S vyšším číslem (stupice 1 až 6) se krize stává závažnější a zdroj stresu 

přichází od vnějšího k vnitřnímu. Tato klasifikace je důležitá v souvislosti se syndromem 

vyhoření i proto, že popisuje krize, jejich závažnost, z nichž se dají vyvodit i nároky na 

pracovníky linek důvěry v případě konkrétních typů klientů, (in Vodáčková a kol., 2002, s. 

34 -39)

Šesti stupňové dělení podle Baldwina:

1. Situační krize je  definována jako událost, která je vyvolána nepředvídatelným 

stresem. Převládají zde vnější spouštěče -  ztráta a její hrozba (např. ztráta zdraví, blízkého 

člověka, obava z neúspěchu), změna a její předvídání (rozvod, stěhování, změna 

zaměstnání atd.) a volba (rozhodování o budoucím studiu, rozhodování mezi dvěma 

partnery/partnerkami).

2. Krize z očekávaných životních změn (tzv. tranzitorní) jsou předvídatelné 

procesy růstu a vývoje, které se rozvíjejí v určitém časovém období. Můžeme je definovat 

v rámci života jedince (puberta, adolescence, klimakterium) nebo v rámci rodinném (výběr 

partnera, sňatek, narození dítěte).

3. Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru jsou spouštěny mocnými 

vnějšími stresory, které klient neočekává a není schopen kontrolovat nebo ovládat (např. 

úmrtí blízké osoby, znásilnění, přírodní katastrofy).

4. Krize zrání, vývojové přicházejí, jestliže nemohla zdárným způsobem proběhnout 

krize tranzitorní, jejíž podstatou je reakce jedince a jeho rodinného systému na přirozené 

změny či vývojové úkoly. Podle Vodáčkové je člověk „v kontextu mezilidských vztahů 

konfrontován s otázkami, které jsou pro jeho další vývoj důležité“. V nich však člověk 

může z různých důvodů selhávat (např. sexualita, vztahy, partnerství, rodičovství).
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Vývojová krize přichází tam, kde neproběhla řádným způsobem krize tranzitorní -  člověk 

„dodatečně řeší to, co ve svém životě přeskočil či vyřešil náhradně, a tím pádem i 

dočasně.“ (Vodáčková, 2002, s. 36).

5. Krize pramenící z psychopatologie, resp. krize v kontextu psychopatologie má 

také podklad v neřešených nebo provizorně řešených vývojových otázkách. Klienti s tímto 

druhem krize mají často zkušenosti s psychiatrickou léčbou. Jedná se nejčastěji o jedince 

s poruchou osobnosti nebo závažnými neurotickými potížemi, jedince s různým typem 

závislosti, klienty s depresí či psychózou. Kořeny této krize sahají do „ranějších 

vývojových stadií jedince“ a ,-jsou umocněny specifickou zranitelností jedince či 

nerovnováhou rodinného systému“. Spouštěčem se může stát vše zvýše uvedeného, 

výrazně však umocněné velkou zranitelností jedince. (Vodáčková, 2002, s. 37)

6. Neodkladné krizové stavy jsou velmi naléhavé. „Mohou, ale také nemusí provázet 

probíhající psychotické onemocnění.“ (Vodáčková, 2002, s. 38) Patří sem alkoholové či 

drogové intoxikace, akutní psychotické stavy, panická úzkost, některé disociativní stavy, 

stavy spojené s extrémním psychickým vypětím a problémy spojené s kontrolou chování 

impulzů (např. sebevražedné nebo vražedné chování, nekontrolovatelná zlost a agrese).

3.2 KRIZOVÁ INTERVENCE

Krizová intervence je poměrně nová. Průkopníkem v této oblasti se stal ve čtyřicátých 

letech 20. století E. Lindemann. Bývá nazývána adrenalinovým sportem mezi jednotlivými 

druhy psychosociální pomoci. Záleží na okamžité reakci a schopnosti improvizace 

pracovníka. Přináší často silné emoce a příběhy, na které je třeba reagovat. Je emočně 

velmi náročná, obzvlášť na pracovištích, která jsou vytížená. Klienti volají v rozdílných 

náladách a stavech, s rozdílnými problémy. Přeladění se na další typ klienta i jeho 

problému v krátkém časovém úseku samozřejmě vyčerpává. Vyčerpání ovlivňuje obtížnost 

a forma krizové intervence, její délka, časové rozestupy mezi dalšími klienty, délka a 

náročnost celé služby. To vše může být rizikové pro vznik a rozvoj syndromu vyhoření.

Krizová intervence nabízí podporu, pochopení a blízkost do problému nevtaženého 

člověka, který pomáhá klientovi najít nebo rozšířit fokus možných řešení, a to vše 

v bezpečném prostředí, s pochopením a nadějí na možný další vývoj.
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3.2.1 Definice krizové interv ence

„Krizová intervence je zásah v době krize, který se snaží minimalizovat ohrožení klienta, 

objevit a posílit jeho schopnost vyrovnat se se zátěží tak, aby jeho adaptace posílila jeho 

růst a integritu a aby se pokud možno předešlo negativním, destruktivním způsobům řešení 

situace. Nabízí patřičnou pomoc s cílem usnadnit komunikaci, navrátit sebedůvěru, 

vyjádřit emoce, mobilizovat podporu a umožnit co ne ¡přiléhavější odhad jádra problému.“ 

(Lucká in Matoušek a kol., 2003, s. 130)

„Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně 

prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit a 

strukturovat klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence 

v jeho chování. Krizová intervence se zaměřuje jen na ty prvky klientovy minulosti či 

budoucnosti, které bezprostředně souvisejí sjeho krizovou situací. Krizový pracovník 

klienta podporuje v jeho kompetenci řešit problémy tak, aby dokázal aktivně a 

konstruktivně zapojit své vlastní síly a schopnosti a využít potenciálu přirozených vztahů. 

Krizová intervence se odehrává v rovině řešení klientova problému a překonávání 

konkrétních překážek.“ (Vodáčková a kol., 2002. s. 60)

3.2.2 Základní principy K1 (Lucká in Matoušek a kol., 2003, s. 130-132)

• okamžitá pomoc

• snadno dosažitelná pomoc

• kontinuální péče

• definované minimální cíle

• prevence možného zhoršení stavu

• péče by měla počítat s kontextem klientových vztahů

• měla by být aktivní, je-li to nutné, direktivní

• měla by být poskytována v co nejméně ohrožujícím prostředí
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3.2.3 Formy krizové intervence

Formy krizové intervence se dělí podle typu kontaktu pracovníka s klientem na prezenční 

nebo distanční formu pomoci.

Prezenční pomoc zahrnuje ambulantní pomoc (klienti přijdou, nebo docházejí na 

konkrétní pracoviště), hospitalizaci (např. v lůžkové části krizového centra nebo 

v azylovém zařízení) a terénní a mobilní služby (pracovníci poskytují krizovou pomoc na 

místě, kde se nachází klient, např. domov, škola, nemocnice).

Distanční pomoc znamená, že pracovník a klient se nenachází na stejném místě, jsou 

od sebe vzdáleni. Obvykle je distanční pomoc poskytovaná prostřednictvím telefonu či 

internetu. Telefonickou pomoc zajišťují obvykle linky důvěry, které mohou být zaměřené 

na určitý typ klientely, případně poskytují své služby všem typům volajících. Internetová 

pomoc, jak ze samotného názvu vypovídá, je poskytovaná prostřednictvím internetu. 

Vzhledem ke stále větší dostupnosti internetu počet klientů obracejících se na odborníky 

stále roste. (Špatenková a kol., 2004) Přirozenou reakcí poskytovatelů je  zdokonalování a 

rozšiřování takových forem pomoci. K obvyklým internetovým linkám se v poslední době 

přidává i chat.

3.3 SPECIFIKA TELEFONICKÉ KRIZOVÉ INTERVENCE

V odborné literatuře se setkáváme se 4 kritérii, které srovnávají krizovou intervenci a 

telefonickou krizovou intervenci. Patří sem zřetel na problém a hloubku pohledu, časové 

omezení, přístup pracovníka z hlediska aktivity a požadavků na flexibilitu a signály, které 

jsou k dispozici. (Vodáčková a kol., 2002)

Další charakteristiky, které specifikují TKI, jsou oddělení krizového interventa a 

klienta, (de)institucionalizace, využívání technických prostředků, nízké náklady, vysoká 

dostupnost, široká škála využití a efektivita. (Špatenková a kol., 2004)

Oddělení krizového interventa a klienta

Fyzická nepřítomnost klienta na pracovišti je  základní charakteristika TKI. Klient je 

na jiném místě (obvykle na místě, které je pro klienta bezpečné) než pracovník linky 

důvěry. (Špatenková a kol., 2004)

(De)institucionalizace
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(De)institucionalizace má dvě roviny. Linky důvěry poskytují anonymitu svým 

pracovníkům i klientům. Takže volající nevolá konkrétní osobě, která by se představovala, 

ale poskytovateli, který je anonymně zastoupen pracovníkem. Klienti tedy hovoří 

s institucí. Druhá rovina znamená fakt, že klienti se s pomocí setkávají ve svém prostředí, 

v soukromí. (Špatenková a kol., 2004)

Využívání technických prostředků

Jak už ze samotného názvu telefonické krizové intervenci vyplývá, probíhá 

komunikace prostřednictvím telefonu (a dalších služeb, jako je internet či pošta). Bez 

těchto prostředků by poskytování těchto forem služeb nebylo možné. Podmínkou použití je 

tedy přístup k moderním technickým prostředkům. Ani fakt, že sociálně slabší občané 

nemají finanční prostředky na jejich prořízení, neobstojí. (Špatenková a kol., 2004) 

Některé linky zaměřené na určitý typ klientely jsou bezplatné (např. Linka bezpečí, Senior 

linka atd.).

Nízké náklady

Poskytování telefonické krizové intervence je obvykle bezplatné, volající platí pouze 

běžné poplatky za telefon. Jak je uvedeno výše, některé linky důvěry jsou bezplatné. Jedná 

se o linky, které jsou zaměřené na určitý typ klientů. Pro nespecifickou populaci 

v současné chvílí není zdarma žádná linka důvěry v provozu. (Špatenková a kol., 2004) 

Pokud bychom do nákladů klientů započítávali i dopravu, je TKI vhodná zvlášť pro klienty 

z oblastí, kde není příliš velká paleta služeb, klienti ušetří čas a náklady spojené s cestou. 

(Špatenková a kol., 2004)

Vysoká dostupnost

Na linky důvěry je  možné volat z jakéhokoli místa, v kteroukoli hodinu. Výhodou je 

možnost využití TKI klienty, kteří k prezenční formě pomoci nemají přístup. (Špatenková 

a kol., 2004)

Efektivita

Telefonická krizová intervence má stejný repertoár jako krizová intervence. Rozhodně 

není možné ji podceňovat. Klientovi nabízí stejně kvalitní kontakt, podporu a oporu, 

uklidnění a uvolnění, poradenství, povzbuzení, ventilaci emocí, redukci pocitu ohrožení a 

úzkosti, úlevu, nový náhled na problém, rozšíření spektra možných řešení problému atd. 

(Špatenková a kol., 2004)
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Pohled na problém v TKI

Problém je zřetelně ohraničen blízkou minulostí a budoucností, pracuje se s tím, co je 

v dané chvíli akutní. Není nezbytné znát klientovu minulost. Tu probíráme jen do té míry, 

aby osvětlila přítomnost. (Knoppová a kol., 1994)
v

Časové omezení

Délka hovoru na lince důvěry není limitována pevnými hranicemi. Jeho délka je 

podřízena potřebám klienta. Jestliže se jedná o placenou službu, může být klient limitován 

nedostatkem financí. Může dojít k technické závadě a přerušení hovoru, se stále se 

rozšiřující sítí mobilních telefonů a jejich využíváním dochází k přerušení kvůli špatnému 

signálu a méně často k výpadkům sítě. V takových případech většinou klienti zavolají 

znovu. Další časová omezení mohou vycházet z potřeb klienta, který může telefonovat jen 

v určitou dobu (např. o polední pauze, když je na pracovišti sám) nebo může být donucen 

hovor ukončit nějakou nenadálou situací (např. u oběti DN návrat agresivního partnera).

Přístup pracovníka z hlediska aktivity a požadavků na flexibilitu

Přístup by měl jak v případě KI, tak i TKI zůstat stejný. Měl by se řídit akutními 

potřebami klienta. Pracovník na lince důvěry by se na klienta měl umět naladit už od 

počátku hovoru, protože klient, který nepocítí náležitou odezvu, hovor může jednoduše 

ukončit zavěšením sluchátka. Další podstatnou dovedností je flexibilita pracovníka, každý 

hovor je totiž jiný. Hovor je jedinečný konkrétním tématem, emocemi klienta, má rozdílný 

náboj a tempo. Je tedy potřeba jednat flexibilně, s přihlédnutím k individuální potřebě 

klienta. Náročnější práce je na linkách s větší frekvencí volání. Volající může požadovat 

informaci, může mít velkou potřebu mluvit či vyjadřovat emoce. Ne vždy volá v krizi, 

může se jednat o dlouhodobý problém, či si potřebuje jen s někým popovídat. Pracovníci 

linek důvěry mohou mít pouze krátký okamžik na „přeladění“, protože po skončení 

jednoho hovoru přichází další. Je třeba jinak reagovat na testování, na zneužití či mlčení. 

(Vodáčková a kol., 2002)

Signály, které jsou k dispozici

Pracovník i klient na telefonu mají k dispozici jen omezené množství signálů, pouze 

signály akustické; tedy slova a vše, co je provází. Patří sem např. tempo řeči, hlasitost, 

přízvuk, pomlky, smích, pláč, dech, zřetelnost, plynulost, výslovnost, obecná nebo 

hovorová čeština, slang, délka sdělení, přeříkávání se atd. Hovor mohou ovlivňovat různé 

technické závady, šumy či poruchy. (Vodáčková a kol., 2002)
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3.3.1 Výhody telefonické krizové intervence

Okamžitá pomoc znamená pro klienty velké plus. Nedochází totiž k prodlení a 

prodlužování krizové situace ve chvíli, kdy klient je ochoten vyhledat odbornou pomoc. 

Čekáním se psychický stav klienta může změnit, mohou se objevit pocity bezmoci, které 

krizi jen prohloubí. Každé odsunutí pomoci může vést k tomu, že se klient pokusí situaci 

řešit jiným neefektivním způsobem, např. únik do alkoholu nebo suicidální tendence. 

Telefonická krizová intervence je nej dosažitelnější formou krizové intervence. „Pomoc je 

právě tak blízko, jak daleko je nejbližší telefon.“ (Špatenková, 2004, s. 27) Velká část naší 

populace vlastní mobilní telefon, proto je TKI snadno dostupná. Klienti mohou volat 

z prostředí, které znají, kde se cítí dobře, nebo volat ve chvíli, kde je to akutně potřeba. 

Telefonovat může kdokoliv bez ohledu na to, odkud volá, autorka má zkušenost i 

s telefonáty klientů ze zahraničí, které potvrzují bezbariérovost TKI. Zavolat může 

opravdu kdokoli, nepotřebuje doporučení, není třeba se objednávat, zpravidla nemusí ani 

čekat. Klient může hovor kontrolovat, bez ohledu na to v jaké je  situaci, on je tím, kdo 

může hovor kdykoli ukončit nebo přerušit, je  to on, kdo se v konkrétní chvíli rozhodl 

zatelefonovat. Kromě kontroly situace poskytuje TKI klientům také bezpečí. Pocit bezpečí 

souvisí jak s určitou mocí, tak i s větší jistotou, protože klienti nejsou vystaveni 

neznámému prostředí. O nízkých nákladech jsme se už zmiňovali v předcházejícím textu. 

Anonymita klienta hraje velkou roli při sebeotevírání se klienta pracovníkovi, zajišťuje 

totiž bezpečí. Anonymní klient se může cítit méně zranitelný, protože anonymita snižuje 

strach z odmítnutí, zesměšnění, odsouzení či zneužití poskytnutých informací. Konečně u 

některých typů problémů (pachatel trestného činu) je pro klienta anonymita klíčovým 

faktorem výběru. Anonymita interventa může být výhodou pro obě strany. Pro 

pracovníka může být ochranou před tím, aby se klient na pracovníka příliš upnul, nezdravě 

se na něj fixoval, případně ho pronásledoval. Pro klienta anonymita pracovníka znamená 

prostor pro vlastní představy a projekce o pracovníkovi. Klient si vytváří představu, jaký 

intervent je, a ta mu může poskytnout pocit jistoty, bezpečí a důvěry. Mezi jiné výhody 

interventa patří především určitá neformálnost jeho oblečení a zevnějšku, prioritou 

většinou je pohodlné a účelné oblečení. Protože klient pracovníka nevidí, není třeba 

zachovávat „dekorum“. Sem zahrnujeme i volbu polohy či jinou práci s tělem. Další 

důležitou rovinou je, že pracovník během hovoru může nahlížet do odborné literatury a 

studijních materiálů. (Špatenková a kol., 2004)
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3.3.2 Nevýhody TKI

Prvním handicapem, který každého napadne v souvislosti s krizovou intervencí po 

telefonu, je absence vizuálního klíče. Nevidíme neverbální projevy volajícího, jeho 

mimiku, gesta, výraz obličeje. Celkový vzhled může upřesnit představu o klientovi a o jeho 

způsobu života. Prostřednictvím telefonu se nám redukují informace o klientovi. 

(Špatenková a kol., 2004)

Neverbální signály jsou silnější než verbální. Z výrazu obličeje jsou jednoznačně 

identifikovatelné základní emoce (štěstí, překvapení, strach, smutek, hněv, znechucení a 

emoční zájem o něco) člověka. Většinou je výhodou, když můžeme posuzovaného jedince 

vidět i slyšet. Zvýší to pravděpodobnost přesného rozpoznání základní emoce. Pokud jsme 

odkázání najeden zdroj, přesnější rozpoznání poskytuje vizuální expozice. (Vybíral, 2000)

„Krizová intervence tváří v tvář umožňuje využívat velké množství neverbálních 

projevů, které jsou po telefonu přece jen podstatně hůře rozpoznatelné.“ (Špatenková a 

kol., 2004, s. 29) Jedná se především o šanci rozpoznat klientův momentální emoční stav, 

adaptační možnosti a schopnosti vypořádat se s náročnou životní situací, sociální 

postavení, charakteristiky osobnosti a kulturní zázemí. Snadněji také rozpoznáme ochotu 

klienta sdílet své pocity. Jak už bylo dříve uvedeno, ten, kdo má kontrolu nad telefonním 

hovorem, je klient. Ten může hovor ukončit v jakékoli jeho části. Obvykle se tak stává, 

jestliže se nepodaří rychle navázat kontakt a vybudovat určitý stupeň důvěry, kritické jsou 

první jedna dvě minuty. Jiná možnost nastává, pokud je klient omezen finančními nebo 

technickými možnostmi (např. malý kredit, nedostatek mincí, slabé baterie v mobilním 

telefonu). Dalším výrazným negativním faktorem je tedy časový stres. Velmi nepříjemné 

pro klienta i pro pracovníka linky důvěry je přerušení kontaktu. Klient může pracovat 

s různými fantaziemi, proč hovor vypadl. Neví, co se stalo, je nejistý. Pak už jen krůček 

k představě, že mu telefon položili, protože.... Silným zdrojem stresu a nejistoty je 

přerušení kontaktu i pro interventa. I on může mít různé fantazie, pocity nedokončené 

práce či pochybnosti, zda postupoval správně a jestli neudělal něco, co vedlo k ukončení 

hovoru klientem. Zátěžová pro pracovníky je  nedostatečná zpětná vazba. Hovory 

obvykle končí po prvním zavolání. Intervent nemá možnost zjistit, co se dělo dál. To může 

vést bud’ k pocitům omnipotence či mesiášství nebo naopak k frustraci interventa. TKI 

vyžaduje stejné nasazení jako ostatní druhy sociální pomoci, je  velmi dynamická. Kroky, 

ke kterým by došel například v terapii po řadě týdnů či měsíců, klient plánuje během
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jednoho, dvou kontaktů. V tom je zajisté přínos, ovšem jak byly realizované a jestli vůbec, 

se pracovníci obvykle nedozví. Během TKI se intervent často rozhoduje okamžitě, pod 

časovým tlakem, často v doprovodu klientových silných emocí. Zprávu, jestli klient jeho 

intervenci přijme, nebo nepřijme, dostává intervent okamžitě. Klient může velmi snadno 

při nepřijetí telefon položit. Telefonická krizová intervence je v mnoha ohledech obtížnější 

a náročnější než jiné formy pomoci. Stojí mnoho energie, může dávat, ale může také brát. 

Systémová náročnost poskytování krizové intervence může být rizikovým faktorem 

vyhoření. Z povahy této práce vyplývá chronická stresová zátěž. Při velké části hovorů 

pracovníci pracují pod stresem -  protože se jedná o klienta, který může hovor kdykoliv 

ukončit, hovor může vypadnout, klient může zkolabovat nebo dokončit suicidální pokus, 

téma hovoru je emocionálně náročné atd. (Spatenková a kol., 2004)

3.3.3 Rizikové faktory vzniku syndromu vyhoření v rámci TKI (Spatenková a kol., 

2004, s. 45)

• Dostupnost a nestálá připravenost poskytovat pomoc. Zaměstnanci linek důvěry 

jsou v neustálé pohotovosti. Celou pracovní dobu jsou nastaveni pomoci a být klientům 

k dispozici.

• Široký rozsah problematiky. Služby krizové intervence vyhledávají lidé s velmi 

širokou paletou problémů. To vyžaduje velké spektrum znalostí a dovedností.

• Kontakt s lidmi prožívajícími intenzivní emoce představuje silnou emoční zátěž. 

Z hlediska vyhoření je ohrožující také práce s agresivním, podrážděným klientem nebo 

klientem s psychiatrickou diagnózou.

„Pracovníci na krizové lince jsou vystaveni obtížným tématům a dostávají se do 

kontaktu se silnými emocemi klientů, což bývá náročné, a důležitá je v takových situacích 

péče o sebe sama (tj. sebeuvědomění pracovníka), systém, jak se ke svým zaměstnancům 

staví celá organizace, a služby, které jim  v prevenci vyhoření a zvládání těžkých 

pracovních situací nabízí.“ (Lucká, Koberle in Vodáčková, 2002. s. 175)

• Nutnost rozhodovat se pod časovým tlakem a často za nejednoznačných nebo 

naprosto nedostačujících informací.

• Nepředvídatelnost úkolů, doby trvání jejich uskutečňování a podmínek, za 

jakých se bude pracovat. Rozhoduje vždy stav klienta a jeho problém. Jiný postup
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intervent zvolí, když bude hovořit s truchlícím klientem, s jinou strategií bude pracovat 

v případě sebevražedného pokusu. Pro různé typy krizových situací existují různé typy 

pracovních postupů, konkrétně zaměřených metodik TKI. Nesmíme zapomínat i na fakt, že 

každý klient je ve svých reakcích a zkušenostech jedinečný. Není možné si dopředu 

naplánovat, jak budeme postupovat.

• Práce ve směnném provozu je  další zátěží. Nevyváženost pracovního dne je pro 

linky důvěry charakteristická. Nikdy nelze dopředu odhadnout, jak bude služba vypadat. 

Náročné jsou rychlé přechody od naprostého klidu (kdy intervent čeká na hovor) po vstup 

do „akce“ -  tedy do hovoru takové intenzity, při které je potřeba vybičovat pozornost, 

všechny dovednosti a znalosti na maximum.

• Nutnost spolupráce s různými institucemi, která může být v určitých případech 

zátěží. Nezbytná je spolupráce s různými institucemi jak přímou formou kontaktu, např. 

spolupráce s OSPOD, policií, zdravotníky při akutním zásahu v rámci aktuálního hovoru. 

Tak i nepřímo s organizacemi, jejich služby navazují na práci v TKI a kam jsou klienti 

odkazováni, potřebují-li následnou či dlouhodobější péči.

3.3.4 Osobnost pracovníka v telefonické krizové intervenci

Klíčový vnitřní faktor, který přispívá k vzniku a rozvoji syndromu vyhoření, je  osobnost 

jedince. Ta ovlivňuje způsob reakce na stres a zvládací mechanismy jedince. (Kebza, 

Šolcová, 2003)

Telefonickou krizovou intervenci jako obor činnosti vyhledávají lidé s určitými 

osobními charakteristikami a nastavením. Způsob práce je pro ně z určitých důvodů 

lákavý, přináší jim  uspokojení. Neznámou zůstává, zda už se někdo zabýval specifiky 

osobnosti jedinců pracujících na linkách důvěry. Nevím o žádné studii, která by se této 

problematice věnovala. Asi nejblíže se jí dotýká studie publikovaná v Československé 

psychologii J. Šeblovou, V. Kebzou a J. Vignerovou (2007). Vyšla s názvem „Z klinické 

praxe“ s podtitulem Zátěž a stres pracovníků záchranných služeb v České republice 

(expozice kritickým událostem a výskyt syndromu vyhoření v letech 2003-2005). Autoři 

zde popisují osobnostní charakteristiky záchranářů.

Když jsem na lince důvěry potřebovala srozumitelně a zjednodušeně vysvětlit 

klientům možnosti a hranice TKI, často jsem používala přirovnání k záchranné službě nebo 

pohotovosti. Ta poskytuje akutní péči, tedy to, co je nezbytné. Klienti, kteří potřebují péči,
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i následně se obrací na oborově specializovaná pracoviště. Stejně tak postupují i pracovníci 

v TKI.

Domnívám se, že práce na záchrance se v mnoha charakteristikách shoduje právě 

s krizovou intervencí. Pravděpodobně se budou shodovat v určitých charakteristikách i 

osobnosti v obou oborech pracující.

Mitchell popisuje osobnostní charakteristiky záchranářů následovně: „potřeba řídit, 

ochota podstoupit vysoké riziko, vysoká potřeba stimulace a okamžitého ocenění, vysoká 

odolnost vůči zátěži, orientace na činnost, neschopnost říkat ,ne‘,orientace na detail. 

Mnoho výše uvedených vlastností odpovídá osobnosti typu A.“ (Mitchell in Seblová, 

Kebza, 2003, s. 406)

Osobnost typu A je více ohrožená rizikem vyhoření. Jsou pro ni typické vysoké 

požadavky, které na sebe a na jiné klade, sklon k perfekcionismu. Jedinci s osobností 

typu A mají sklon k práci pod časovým tlakem a vytvářejí si sami vysokou dávku 

stresu, kterému se nedovedou přizpůsobit. Typická je pro ně ctižádost. (Seblová, 

Kebza, 2003)

Řadu těchto osobních charakteristik vykazovalo mnoho kolegů, se kterými jsem se při 

své práci na linkách důvěry setkala. Dovolím si tedy parafrázovat autory výše citované 

studie -  je tedy zřejmé, že riziko rozvoje syndromu vyhoření u pracovníků v krizové 

intervenci je vysoká jak díky nárokům práce samotné, tak i z vnitřních osobních 

charakteristik zaměstnanců, kteří se do takto náročného provozu hodí a kterým vyhovuje. 

(Seblová, Kebza, 2003, s. 406)

Z výše citované studie vyplývá, že nej ohroženější skupinou jsou pracovníci 

operačních středisek, tedy dispečeři a dispečerky. Jako zátěžové pracovníci záchranných 

služeb uvedli -  přesčasovou práci, práci v noci a nepravidelnost životního režimu, 

vysokou zodpovědnost a nutnost rychlého rozhodování v časové tísni, čekání na 

výjezd atd. Zaměstnanci operačních středisek, kteří jsou na telefonu, označili jako výrazný 

stresor samotný charakter práce v operačním středisku, nedostatečnou komunikaci 

s volajícím a nemožnost dostatečného vyhodnocení výzvy. Všechny tyto faktory se 

shodují s obsahem kapitol Specifika telefonické krizové intervence a nevýhody TKI. Jako 

vysoce stresující bylo dále hodnoceno zneužití tísňové linky, plat, nemožnost konzultace 

a bezmocnost u určitých situacích. (Seblová, Kebza, 2003)
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4 EMPIRICKÁ ČÁST

4.1 Cíl výzkumu

Práce v telefonické krizové intervenci je psychicky velmi náročná. Pracovníci svou práci 

vykonávají často ze stresujících okolností, obvykle dochází k rychlým výkyvům 

v pracovním tempu, rozdíl je mezi čekáním na hovor (tedy naprostým klidem) a samotnou 

akcí. Hovor je doprovázen silnými emocemi, vyvolanými klienty s vážnými nebo těžkými 

tématy, nedostatkem času, někdy i pocitem bezmoci atd. Všechny uvedené charakteristiky 

zvyšují riziko rozvoje syndromu vyhoření. Syndrom vyhoření celkově přispívá k sociální 

exkluzi jedinců, kteří jsou jím  zasaženi. Je proto žádoucí zmapovat jeho výskyt u 

rizikových skupin -  tedy všech, kteří prostřednictvím své práce přicházejí do kontaktu 

s dalšími lidmi.

Cílem výzkumu je zmapování současné situace na některých linkách důvěry 

v souvislosti se syndromem vyhoření. Předpokládáme, že ani linkám důvěry se syndrom 

vyhoření nevyhýbá, je proto pravděpodobné, že určité procento pracovníků v telefonické 

krizové intervenci vyhořelé je. Záměrem je zjistit, jak je tato skupina velká, zda má nějaké 

společné vlastnosti a jaké jsou její charakteristické vlastnosti.

Dalším pracovním úkolem je srovnání množství výskytu vyhoření na jednotlivých 

pracovištích (Linka bezpečí, DONA linka a RIAPS) a prozkoumání faktorů, které výskyt 

vyhoření ovlivňují. Chceme tedy zjistit, jestli (a případně jak) míru vyhoření na 

jednotlivých linkách ovlivňují vnější faktory -  především odlišný typ klientely a jejich 

problémů, různá intenzita dosažitelnosti jednotlivých linek apod.

Zajímá nás zkoumaný vzorek, jeho specifické vlastnosti, které by se mohly promítnout 

do výskytu či rozvoje syndromu vyhoření. Otázkou je, jestli ovlivňují vyhoření některé 

demografické údaje, což některé dřívější výzkumy potvrzují. Rádi bychom si jejich 

výsledky ověřili na vzorku pracovníků telefonické krizové intervence.

4.2 Hypotézy

Hypotéza č. 1
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Výsledky pracovníků jednotlivých pracovišť se budou lišit ve výskytu a míře 

vyhoření.

Hypotéza č. 2

Míra vyhoření bude negativně korelovat s věkem, tedy čím mladší pracovník, tím 

vyšší riziko vzniku a rozvoje syndromu vyhoření.

Hypotéza č. 3

Míra vyhoření bude pozitivně korelovat s dosaženým vzděláním.

Hypotéza č. 4

Míra vyhoření bude negativně korelovat s absolvováním či započetím 

psychoterapeutického výcviku.

Hypotéza č. 5

Míra vyhoření bude korelovat s pohlavím.

Hypotéza č. 6

Míra vyhoření bude pozitivně korelovat s délkou praxe v telefonické krizové 

intervenci.

Hypotéza č. 7

Míra vyhoření bude pozitivně korelovat s počtem měsíčně odpracovaných hodin.

Hypotéza č. 8

Míra vyhoření bude negativně korelovat s existencí dalšího zaměstnání.
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4.3 Soubor

Celkový počet respondentů, kteří vyplnili dotazníky, je  49. Sedm respondentů

nevyplnilo některé položky v první části dotazníku, která je zaměřená na demografická 

data. Přesto jsou ve výzkumu tyto neúplné odpovědi využity. Vyplněná demografická data 

i odpovědi té části dotazníků, která je zaměřena na vyhoření, byly započítávány do 

celkových výsledků.

Dotazníky byly distribuovány pracovníkům telefonické krizové intervence 

zaměstnaným na 3 linkách důvěry -  Linky Bezpečí, DONA linky a RIAPS. Vzorky 

nejsou stejně velké, protože na každém pracovišti je  zaměstnán jiný počet interventů. Účast 

ve výzkumu byla dobrovolná. Nej větší vzorek vyplněných dotazníků pochází z Linky 

bezpečí -  25 vyplněných dotazníků (51 % celkového počtu). Další dva vzorky jsou si 

velikostí velmi podobně velké, na DONA lince se sebralo dotazníků 13 (27 %) a z RIAPSu 

(22 %) se jich vyplněných vrátilo 11, viz obrázek 1.

Obrázek 1: Rozložení souboru podle pracoviště

Rozložení souboru podle pracoviště

Celkem se soubor skládá ze čtyřiceti žen (82 %), osmi mužů (16 %) a jeden či jedna 

pohlaví neuvedl/a (2 %), viz obrázek 2.

64



Obrázek 2: Rozložení souboru podle pohlaví

Položku, týkající se věku, vyplnilo 48 respondentů (98 %), jeden ji nevyplnil (2 %). 

Věkové rozložení souboru je znázorněno na obrázku 3. Průměrný věk celého souboru je 

34,8 let. Nejmladšímu účastníku výzkumu bylo 22 let, nejstaršímu 77 let, viz tabulka č. 1.

Obrázek 3: Rozložení souboru podle věku

Tabulka, č. 1: Informace o věku respondentů

Počet respondentů Minimum Maximum Průměr Směrodatná odchylka

48 22,00 77,00 34,8333 13,4027

Jednotlivá pracoviště se liší v položce věku respondentů. Velmi podobně jsou na 

tom Linka bezpečí a RIAPS. Průměrný věk respondentů z Linky bezpečí je  30,9 let,
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nej mladšímu je  22 a nej staršímu 61 let. Průměrný věk respondentů pracujících v RIAPSu 

je 31 let, nejmladšímu je 22, nejstaršímu 54 let. Výrazněji se liší soubor pracovníků 

z DONA linky, jejich průměrný věk je  45,4 let, nejmladšímu je 30, nejstaršímu 77 let.

Další položkou, která ze zabývá demografickými daty, je  dosažené vzdělání 

respondentů. 48 respondentů (82 %) položku vyplnilo, jeden (2 %) nejvyšší dosažené 

vzdělání neuvedl. Z vyplněných dotazníků vyplývá, že 19 respondentů (39,6 %) má 

středoškolské vzdělání, 5 respondentů (10,4 %) má vyšší odborné vzdělání. 23 respondentů 

(47,9 %) dosáhlo vzdělání vysokoškolského a jeden (2,1 %) má vzdělání vyšší než 

vysokoškolské, viz obrázek 4.

Obrázek 4: Rozdělení souboru podle dosaženého vzdělání

Rozděleni soboru podle dosaženého vzdělání

vék

VŠ

Dosažené vzddláni

Vyšší Neuvedeno

Při bližším pohledu na jednotlivá pracoviště existují mezi nimi patrné určité 

odchylky i v nejvyšším dosaženém vzdělání. Ze souboru Linky bezpečí má 15 

respondentů (62,5 %) středoškolské vzdělání, 4 (16,7 %) mají vyšší odborné vzdělání a 5 

(20,8 %) respondentů má vysokoškolské vzdělání. Soubor respondentů z DONA linky se 

skládá z 11 zaměstnanců (84,6 %), kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, jeden 

zaměstnanec (7,7 %) má středoškolské a jeden (7,7 %) postgraduální a vyšší vzdělání. V 

souboru RIAPSu dosáhlo 7 respondentů (63,6 %) vysokoškolského vzdělání, 3 (27,3 %) 

středoškolského vzdělání a 1 (9,1 %) vyššího odborného vzdělání. Ze srovnání všech 3
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pracovišť vychází, že DONA linka má největší počet zaměstnanců s nejvyšším dosaženým 

vzděláním.

Další zkoumanou položkou bylo, zda respondenti mají absolvovaný nebo započatý 

sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Jeden z dotazovaných opět tuto položku 

nevyplnil, ostatních 48 ano. Z těch, kteří odpověděli, nemá 35 respondentů (72,9 %) 

psychoterapeutický výcvik, 12 (25 %) výcvik má, jeden respondent (2,1 %) je právě ve 

výcviku.

Z hlediska dělení podle pracovišť respondentů, kteří sebezkušenostním 

psychoterapeutickým výcvikem prošli, jsou si velice blízké soubory DONA linky (6 

dotazovaných (46,2 %) má psychoterapeutický výcvik ukončený, 7 (53,8 %) výcvik 

nemá), a v RIAPSu 5 dotazovaných (45,5 %) prošlo výcvikem, jeden (4,9 %) jím  prochází, 

5 (45,5 %) výcvik nemá. V souboru Linky bezpečí absolvoval výcvik 1 dotazovaný (4,2 

%), jeden položku nevyplnil, 23 (95,8 %) výcvik nemá.

Délka praxe na zkoumaném pracovišti je  z hlediska zpracování velmi zajímavá, viz 

obrázek č. 5. Tuto položku vyplnilo 45 respondentů, 4 políčko nevyplnili. Průměr délky 

praxe celkem (tedy souhrn odpovědí respondentů ze všech 3 pracovišť) je 3,75 let. 

Nejmenší délka praxe je 0,16 let (2 měsíce), nejdelší celkem je 13 let, viz tabulka č. 2.

Tabulka č. 2: Délka praxe na pracovišti celkem

Počet respondentů Minimum Maximum Průměr Směrodatná odchylka

45 0,16 13,00 3,7502 2,6633

Rozdíly se objevily u jednotlivých pracovišť. Soubor Linky bezpečí čítal 22 

respondentů, kteří položku „Délka praxe na tomto pracovišti“ vyplnili. Průměr délky praxe 

na Lince bezpečí jsou 3 roky, nejkratší dobou praxe je 0,16 a nejdelší doba praxe je 13 let. 

Soubor RIAPSu byl 12ti členný, průměrná délka praxe na tomto pracovišti je  3,1 let, 

nejkratší praxi má respondent s odpovědí 0,80; nejdelší má respondent s 9 lety. Výrazněji 

se lišil soubor DONA linky. 12 respondentů, kteří tuto položku vyplnili, uvedli nejnižší 

délku praxe 3 roky, nejdelší 6 let (což je maximální doba, protože toto pracoviště funguje
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od roku 2001). Průměr délky praxe na DONA lince byl podstatně vyšší než na zbývajících 

pracovištích, 5,1 let svědčí o poměrně stabilním týmu a velmi nízké fluktuaci.

Obrázek 5: Rozdělení souboru podle délky praxe respondentů

Praxe respondentů

■  Celkem na testovaném pracovišti ■  Praxe v TKI celkem □ Linka bezpečí □ DONA linka □ RIAPS

hodiny

U většiny odpovědí se nelišila odpověď na délku praxe na konkrétním pracovišti (LB, 

DONA linka nebo RIAPS) od odpovědí na délku praxe v telefonické krizové intervenci 

celkem (TKI). Ze 45 respondentů, kteří na tuto otázku odpověděli (4 položku nevyplnili), 

jich jen 9 uvedlo jinou délku praxe v TKI celkem.

Výrazně se liší soubor respondentů v počtu měsíčně odpracovaných hodin, viz 

obrázek č. 6. 45 respondentů tuto položku vyplnilo, 4 ji neuvedli. Minimální počet hodin, 

který na některé z linek respondent odpracoval, je  10 hodin, maximum je 170. Průměrná 

hodnota měsíčně odpracovaných hodin je 51,5. Enormní rozdíly v rozsahu odpracovaných 

hodin potvrzuje velmi vysoká směrodatná odchylka -  40,3, viz tabulka č. 3

Tabulka č. 3: Počet měsíčně odpracovaných hodin

Počet respondentů Minimum Maximum Průměr Směrodatná odchylka

45 10,00 170,00 51,5556 40,3015
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Obrázek 6: Počet měsíčně odpracovaných hodin

Velký rozptyl odpovědí kopírují i výsledky odpovědí na jednotlivých pracovištích.

V tomto případě se data o počtu měsíčně odpracovaných hodin konkrétních linek důvěry 

výrazně neliší. Soubor Linky bezpečí čítá u této položky 22 odpovědí. Průměrný počet 

měsíčně odpracovaných hodin je 51, nejméně odpracovaných hodin je  10 a nejvíce 170. 13 

respondentů ze souboru DONA linky dosahuje průměrně 47,2 hodin měsíčně, nejméně 

hodin bylo 12, nejvíce 150. Z RIAPSu tuto položku vyplnilo 10 respondentů, jejich 

měsíčně odpracovaný průměr byl 58,6 hodin -  tedy nejvyšší ze všech linek důvěry, 

minimum bylo 10 hodin, maximum 165.

Na otázku, zda jsou respondenti zaměstnaní ještě někde jinde, odpovědělo 48 (98 

%) respondentů, jeden (2 %) tuto položku nevyplnil, viz tabulka č. 4. Protože měli 

dotazovaní na výběr z několika položek, uvedli dotazovaní 59 odpovědí celkem. Jinde je 

zaměstnáno 34 respondentů (z toho 6 ještě studuje, 1 je na mateřské dovolené). Jinde není 

zaměstnáno 5 respondentů (z toho 3 studují, 1 je v důchodu). Studuje 17 respondentů (z 

toho 9 respondentů v kombinaci s jinou odpovědí -  studuje a pracuje ještě jinde 6 

respondentů, studují a nepracují 3 respondenti). Jeden respondent je  v důchodu (již 

uvedeno v kombinaci s informací, že nepracuje nikde jinde). Dvě respondentky jsou na 

mateřské dovolené (z toho jedna pracuje, informace byla uvedena u respondentů, kteří 

vyplnili, že pracují jinde).

Tabulka č. 4: Odpovědi respondentů na otázku, zda jsou zaměstnáni někde jinde
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Varianty

odpovědí

Počet

odpovědí

Procenta

celkem

Procenta uvedených 

odpovědí

Uvedené

odpovědi

pracují 34 56,7 57,6

nepracují 5 8.3 8,5

studují 17 28,3 28,8

mateřská

dovelená

2 3,3 3,4

důchod 1 1,7 1,7

celkem odpovědí 59 98,3 100,0

Chybějící

odpovědi

1 1,7

Celkem 60 100,0

Poslední položkou je obor, ve kterém respondenti pracují, nebo který studují.

Žádnou odpověď neuvedli 3 respondenti, ostatních 46 jsme rozdělili do 3 pracovních 

podskupin: 1. sociální vědy (podskupina čítá 10 respondentů), 2. psychologie či 

psychiatrie (podskupina má 19 respondentů) a 3. ostatní (do této podskupina je zařazeno 17 

respondentů).

U souboru nebyla zjišťovaná návratnost dotazníků, ze dvou důvodů - vyplnění 

dotazníku bylo dobrovolné a nebylo možné zjistit přesně kolik pracovníků jednotlivých 

linek dotazník nevyplnilo. K určitému počtu zaměstnanců se dotazník nedostal neboť 

v dubnu a květnu 2007 (kdy se dotazníky na linkách důvěry sbíraly) nesloužili. Linka 

bezpečí zaměstnává přes 70 pracovníků, z celého abecedně řazeného seznamu pracovníků 

bylo vybráno 38 zaměstnanců (každý sudý ze jmenného seznamu všech zaměstnanců). 

DONA linka měla v době sběru dat 28 zaměstnanců, někteří však nesloužili. R1APS měl 

15 zaměstnanců.
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4.4 Metody

Dotazník má dvě části. První část je  zaměřená na zjišťování základních informací o 

respondentech, převážná většina se týká demografických dat. Mezi základní informace 

patří věk, pohlaví, dokončené vzdělání, dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, délka 

praxe na linkách důvěry, průměrný počet měsíčně odpracovaných hodin, více informací 

viz příloha č. 1, kde je dotazník v plném znění přiložený.

Druhá část dotazníku je diagnostická, tj. zaměřená na zjišťování míry vyhoření 

respondentů. Jedná se o dva sebeposuzovací dotazníky -  Inventář projevů syndromu 

vyhoření a Dotazník BM.

4.4.1 Inventář projevů syndromu vyhoření

Autory tohoto dotazníku jsou T. a J. Tošnerovi. Publikovaný byl v pracovním sešitu pro 

účastníky kurzů s názvem Burn-Out syndrom. Syndrom vyhoření v roce 2002.

Jedná se o sebeposuzovací dotazník, ve kterém na Likertově škále respondenti 

zaškrtávají jednu správnou odpověď. Dotazník nabízí hodnoty od 0 do 4. Z hlediska 

statistického zpracování dat byly všechny odpovědi posunuty tak, aby neobsahovaly nulu, 

tedy o jedno číslo výše (od 1 do 5). Inventář projevů syndromu vyhoření má 24 otázek.

Dotazník „zjišťuje projevy syndromu vyhoření ve čtyřech rovinách -  rozumové, 

emocionální, tělesné a sociální“. Součet výsledků všech čtyř rovin pak tvoří celkové skóre 

dotazníku. Kjednotlivým tvrzením (například: „Pochybuji o svých profesionálních 

schopnostech“, „Nedokáži se radovat ze své práce“,nebo „Pokud je to možné, vyhýbám se 

rozhovorům s klienty“) respondent přiřazuje četnost výskytu popsaného projevu (0 = 

nikdy, 1 = zřídka, 2 = někdy, 3 = často, 4 = vždy).“ (Hosák, Hosáková, 2005, s. 205)

Výpočet Inventáře projevů syndromu vyhoření (Tošner, Tošnerová, 2002, s. 7)

Do níže uvedených řádků zapisují vždy vedle čísla položky počet bodů, který byl u 

této položky označený. Potom se v každé řádce sečtou výsledky (pro každou rovinu 

dotazníku zvlášť). Z dosažených hodnot v každé řádce je možné vyčíst svůj individuální 

stresový profil. Maximální hodnota bodů v jedné rovině je  24, minimální - 0 bodů.

Rozumová rovina:
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r

položky č. 1......+ č. 5....... + č. 9.......+ č. 13.......+ č. 17........+ č. 21.......= ........... bodů

Emocionální rovina:

položky č. 2......+ č. 6........+ č. 10.......+ č. 14...... + č. 18...... + č. 22.......= ...........bodů

Tělesná rovina

položky č. 3......+ č. 7........+ č. 11.......+ č. 15...... + č. 19...... + č.23...... = ............ bodů

Sociální rovina

položky č. 4 ......+ č. 8........ + č. 12.......+ č. 16...... + č. 20...... + č. 24.......= ..............bodů

Rovina rozumová + emocionální + tělesná + sociální...... Celkem = ............

bodů

Součtem všech čtyř rovin získáte celkovou míru vaší náchylnosti ke stresu a syndromu 

vyhoření. Maximální hodnota celkového součtuje 96, minimální 0.

Vysoké hodnoty celkového součtu bodů ještě nemusí svědčit o výskytu syndromu 

vyhoření. Mohou však být podnětem k dalšímu zkoumání životního stylu, resp. stylu 

chování a vypořádávání s problémy. Vysoké hodnoty součtu bodů v některé z uvedených 

rovin respondentům napovídají, které složce své osobnosti by se měli více věnovat. 

(Tošner, Tošnerová, 2002).

Inventář projevů syndromu vyhoření byl vybrán především proto, že umožňuje 

zabývat se jednotlivými rovinami vyhoření (viz výše).

4.4.2 BM dotazník

BM dotazník (Bumout Measure) je jednou z nejčastěji používaných metod po celém světě. 

Na počátku 80. let ho publikovali A. Pinesová, E. Eronson a D. Kafry (1981). Dotazník 

v české verzi pochází z knihy J. Křivohlavého (1998, s. 37 -  38) „Jak neztratit nadšení“, 

kde byl BM dotazník publikován.

Skládá se z 21 otázek, ve kterých respondenti na Likertově škále zaškrtávají jednu 

správnou odpověď. Sedmibodová sebeposuzovací škála se zaměřuje na frekvenci výskytu 

dotazovaného jevu od 1 (nikdy) do 7 (vždy).

Dotazník BM zjišťuje 3 hlavní aspekty vyhoření: pocity tělesného vyčerpání (únava, 

celková slabost, pocit ztráty sil), pocity emocionálního vyčerpání (tíseň, deprese, beznaděj,
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bezvýchodnost, pocit „chycení do pasti“) a pocity psychického vyčerpání (ztráta lidské 

hodnoty, ztráta iluzí, pocity marnosti vlastní existence a naprosté bezcennosti). Tento 

dotazník má dobrou míru shody s výsledky jiných psychologických vyšetření -  se 

spokojeností s vlastním životem a se sebou samým, se spokojeností v práci, s fluktuací, 

fyzickými zdravotními problémy, s množstvím vypitého alkoholu a pocity beznaděje. 

(Ooudová)

Faktorově analytické studie, které se podrobněji zabývaly tímto dotazníkem, potvrdily, 

že všechny položky sytí pouze jeden hlavní a dominující faktor, tj. vyčerpání (téměř 70 % 

variance). (Kebza, Šolcová, 2003).

Výpočet BM dotazníku (Křivohlavý, 1998, s. 37)

Výpočet míry vyhoření tvoří několik kroků. První položkou, kterou potřebujeme 

spočítat, je  položka A. Následně se spočítají položky B, C a D, sčítají se hodnoty 

zakroužkované u jednotlivých odpovědí. Výsledkem je skóre BQ, což je hodnota 

psychického vyhoření.

A = l + 2  + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + l l  + 12 + 13 + 14+15  + 1 6 + 1 7 + 1 8  + 21

B = 3 + 6 + 19 + 20

C = 32 -  B

D = A + C

BQ = D : 21

Průměrná hodnota MB = 3,3

Interpretace výsledků (Křivohlavý, 1998, s. 39)

Je-li výsledná hodnota je 2 nebo nížší, pak tento výsledek lze považovat

za dobrý.

Hodnoty v rozmezí 2 až do 3 lze hodnotit jako uspokojivý výsledek.

Výsledná hodnota je  mezi 3 a 4, doporučuje se ujasnit

si žebříček hodnot. Jde o jakési varovné stadium, kdy se doporučuje zamyslet se nad

životem a prací, především nad svým životním stylem 

a smysluplností vlastního života.
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Celkový výsledek dosáhl 4 až 5, v tomto případě lze považovat přítomnost syndromu 

psychického vyčerpání za prokázanou. Bezpodmínečně nutná je při takových hodnotách 

intervence (psychologická, psychoterapeutická).

Při výsledku vyšším než 5 je  tento stav považován za havarijní signál. Jedinec, který 

dosáhl těchto hodnot, je  v akutní krizi a nutně potřebuje pomoc. Velmi důležité je neotálet 

a jednat.

4.5 Popis jednotlivých pracovišť

4.5.1 Linka bezpečí ( tel. č. 800 155 555)

Linka bezpečí je nonstop služba, která bezplatně poskytuje služby telefonické krizové 

intervence. Je určena dětem a mladistvým do 18 let, studentům do 26 let. Velmi 

pravděpodobně se jedná o největší pracoviště, které realizuje telefonickou krizovou 

intervenci v ČR. Na pracovišti Linky bezpečí poskytuje telefonickou krizovou pomoc více 

konzultantů najednou. Na službě slouží 3 až 11 konzultantů, přesný počet konzultantů na 

pracovišti se řídí podle denního rytmu potenciálních klientů (tzn. nejvíce konzultantů 

slouží v odpoledních hodinách, kdy dětem končí škola). Systém práce je poněkud odlišný 

od linky důvěry, kde najednou pracuje jeden, maximálně dva zaměstnanci. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o službu, která je bezplatná z pevné linky i z mobilní sítě, je frekvence 

volání velmi častá. Klient se nejdříve dovolá na ústřednu, konzultant stručně zmapuje jeho 

situaci (což trvá jednu, dvě minuty). Pak ho přepojí kolegovi, jenž poskytuje standardní 

krizovou intervenci. Ústředna je  sítem, neprojdou přes ni například agresivní klienti, 

onanisté či klienti, kteří si dělají legraci. Práce na ústředně je enormně náročná, pracovníci 

se na tomto místě střídají (podle délky služby i opakovaně). Jedná se o účinnou metodu jak 

zabránit akutní únavě i vzniku chronického stresu, a tedy i syndromu vyhoření. Statistika 

LB za září 2007 uvádí, že denně se dovolalo 909 klientů, z toho je 340 tematických hovoru 

řešených na ústředně (jsou to např. odložené, informační nebo imitované hovory, 

poděkování, vzkaz či jiné), 83 tematických hovorů o problémech klientů bylo přepojeno 

(reální tematické hovory, skryté tematické hovory o problému, ale s náznakem žertu či 

imitace). Tedy více než polovinu zaujímají hovory, které končí na ústředně (testovací 

volání -  agrese, žerty a mlčení či zvěšení).

S řadovými konzultanty je vždy na službě intervizor -  vedoucí směny. Intervizoři 

poskytují podporu ostatním konzultantům, dohlíží na průběh služby. Jsou jediní, kteří
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hovoří s dospělými klienty. Mohou převzít hovor, který konzultant z nějakého důvodu 

nezvládá. Mohou ho podpořit tím, že „připoslouchají“ hovor konzultanta s klientem, 

případně poskytují doporučení, rady a nápady, jak postupovat dál. Mají nejen funkci 

podpůrnou, ale také kontrolní. Dohlíží na kvalitu poskytované péče, mohou kdykoliv 

zasáhnout. Velmi dobrou psychohygienickou metodou je tzv. debriefíng, který je povinnou 

součástí každé služby. Jedná se o rozhovor intervizora a konzultanta či konzultantů, kteří 

právě končí službu. Máji možnost podělit se o to, co na službě zažili, vyventilovat své 

emoce, obavy, nejistoty -  vše, co souvisí s hovory a službou na lince důvěry. V případě 

potřeby má každý konzultant možnost požádat o totéž i během služby.

Linka bezpečí má velmi dobře propracovaný kariérní systém. Konzultanti jsou 

začlenění do čtyř kariérních skupin. Vždy, když postupují do vyšší kategorie, musí 

absolvovat několik náslechů s intervizorem či hlavním psychologem. 

Zvyšováním kvalifikace postupují konzultanti do vyšších funkcí (1 -  konzultant, II -  

samostatný konzultant, III -  asistent náslechů a IV -  externí intervizor směny) a mění se 

jejich pracovní náplň. Setrvání ve dvou nejvyšších kategoriích je časově ohraničeno. Pro 

prodloužení licence musí konzultant projít „kontrolním řízením“, při němž se rozhodne, 

zda mu bude licence ponechána, či odebrána. Systém kontrolních náslechů je povinný pro 

všechny kategorie.

Další propracovanou složkou práce na LB je  interní vzdělávací systém. „V 

kalendářním roce jsou vypisovány přednášky, workshopy, exkurze, semináře, výcviky. 

Každá akce je ohodnocena určitým počtem kreditů. Z široké nabídky si každý konzultant 

může vybrat takové akce, které mu nejvíce vyhovují tak (některé vzdělávací aktivity jsou 

povinné pro každého), aby během roku dosáhl předepsaného počtu kreditů.“ 

(www.linkabezpeci.cz)

4.5.2 DONA linka (251 5 11 3 13)

DONA linka je specializovaná celostátní telefonická služba pomoci pro osoby ohrožené 

domácím násilím, která pracuje nepřetržitě. Pomáhá každému, kdo se cítí ohrožen 

domácím násilím, nebo je svědkem domácího násilí. Poskytuje odbornou pomoc i 

profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či opakovaného 

kontaktu s osobou ohroženou domácímu násilím, (www.donalinka.cz)
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Pracoviště DONA linky podléhá specifickému režimu, protože podle zahraničních 

modelů (organizací určených obětem domácího násilí) sídlí na utajené adrese. Dalším 

specifikem, který ji odlišuje od ostatních linek důvěry, je hláska, která se ozývá klientům 

vždy, když se na DONA linku dovolají. Hláska trvá necelých 20 vteřin, informuje klienty o 

tom, kam se dovolali, komu DONA linka slouží, a vyzývá je k opakovanému volání 

v případě, že je  linka obsazená. Toto specifikum může trochu snižovat dostupnost linky 

(zvyšuje nízkoprahovost -  klient musí před dovoláním se vyslechnout informace ze 

záznamníku, nedostává se bezprostředně po zavolání do kontaktu s pracovníkem linky) 

oproti ostatním linkám důvěry. Na druhou stranu to, že klienti vyčkají, může signalizovat, 

že ti, kteří se na DONA linku dovolají, jsou v tísni nebo mohou být více motivovaní. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o pracoviště určené úzkému okruhu klientů, má ze tří linek 

v této práci popisovaných nejnižší frekvenci volání.

DONA linky patří mezi pracoviště akreditované Českou asociací linek důvěry.

Jejím zřizovatelem je Bílý kruh bezpečí, občanské sdružení pro pomoc obětem 

trestných činů. Znalosti a dovednosti si konzultanti rozšiřují při provozních poradách, 

supervizích a specializačních výcvicích Bílého kruhu bezpečí (dále BKB), na kterých jsou 

situace z volání klientů analyzovány za přítomnosti externích a interních supervizorů. 

(www.donalinka.cz)

Na tomto pracovišti je  konzultant sám, podporu mu poskytuje možnost v případě 

akutní potřeby obrátit se na supervizora postředníctvím telefonu. Supervize po telefonu je 

dostupná nonstop.

4.5.3 RIAPS (222 58 06 97)

Nonstop linka důvěry RIAPS je určena klientům volajícím z celé České republiky, napříč 

celou populací. Má tedy z všech tří testovaných pracovišť největší možný okruh případné 

klientely. Nabízí pomoc v jakékoliv krizové situaci: psychické, mentální či tělesné 

onemocnění; znásilnění či pohlavní zneužití; domácí či jiné násilí; závislosti; sexuální a 

gynekologická problematika; vztahové problémy; sebevražedné myšlenky či pokusy, úmrtí 

blízké osoby; bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost; osamělost či ztráta smyslu života 

a duchovní otázky, výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby. 

RIAPS nabízí telefonický kontakt za účelem rozhovoru o akutních problémech
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neodkladného nebo naléhavého charakteru s dospělými, dospívajícími a dětmi. 

(vAvw.mcssp.cz/riaps/linka-duvery)

Specifikem tohoto pracoviště je, že intervent nezvedá jeden telefon, ale dva. Na službě 

je sám, a může se mu tedy snadno stát, že najednou zvoní oba telefony. Pracovník pracuje 

s oběma telefony najednou, musí se tedy rozhodovat, který z volajících potřebuje akutněji 

pomoci, a druhého volajícího odkládá (může zavolat později). Tím, že je linka určená celé 

populaci, je  frekvence hovorů častější, frekvence volání se pravděpodobně ještě zvýšila po 

zrušení linky důvěry Diakonie a po omezení služeb linky důvěry Centra krizové intervence 

v Bohnicích. Data z tohoto pracoviště byla získána ještě před tím, než k těmto změnám 

došlo.

Pracovníci se scházejí na pracovních poradách, mají supervizi.

Linka důvěry RIAPS rozšiřuje služby Krizového Centra RIAPS. Klienty s akutní 

problematikou je tedy možné odkázat na KC. Jejím zřizovatelem je Městské centrum 

sociálních služeb Praha (příspěvková organizace hlavního města).

4.6 Výsledky

Obecné výsledky výzkumu potvrzují, že vyhoření je  v rámci telefonické krizové intervence 

aktuální. Z celkového vzorku 2 respondenti (4 %) dosáhli nejvyšší míry vyhoření, dalších 

10 (20 %) se nachází na hranici vyhoření, tzv. ve varovném stadiu syndromu vyhoření, viz 

obrázky 7 a 8.
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Obrázek 7: Výsledky BM dotazníku

Výsledky BM dotazníku

■  BQ do 2 ■ BQ 2 až 3 □ BQ 3 až 4 □ BQ 4 až 5 □ BQ vyšší než 5
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Obrázek 8: Výsledky Inventáře projevů syndromu vyhoření

Výsledky Inventáře projevů syndromu vyhoření

■ do 9 ■ 10 až 19 □ 20 až 30 □ 30 až 40 □ 40 až 50 □ nad 50

Níže uvedená výzkumná data byla zpracovaná pomocí statistického programu SPSS. 

Použit byl především párový výběrový T -  test, Spearmanův korelační koeficeint a 

deskriptivní statistika.

Hypotéza č. 1

Výsledky pracovníků jednotlivých pracovišť se budou lišit ve výskytu a míře 

vyhoření.
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Hypotéza se nepotvrdila.

Mezi skóry pracovníků Linky bezpečí, DONA linky a RIAPSu nebyl ani naznačený 

směr pravděpodobnosti, který by prokazoval, že zaměstnanci jednotlivých pracovišť jsou 

vyhořením ohroženi více, případně že by se u nich vyhoření vyskytlo ve zvýšené míře.

V Inventáři projevů syndromu vyhoření vyšlo, že LB má průměr 22,4 (směrodatná 

odchylka je 8,9) , DONA má průměr 22,5 (směrodatná odchylka 12,2) a RIAPS 21,3 

(směrodatná odchylka 9,1). K porovnání výsledku byl použit dvouvýběrový T - test.

Výsledky dotazníku BM se nepatrně lišily v pořadí linek, nicméně vyhoření 

nepotvrdily, viz tabulka č. 5.

Tabulka č. 5: Výsledné hodnoty dotazníku BM jednotlivých pracovišť

Počet respondentů Minimum Maximum Průměr Směrodatná odchylka

Linka Bezpečí 25 1,52 5,14 2,6932 0,8140

DONA linka 13 1,81 3,57 2,5454 0,5147

RIAPS 11 2,19 5,33 2,9355 0,9279

Hypotéza č. 2

Míra vyhoření bude negativně koreloval s věkem; čím mladší pracovník, tím vyšší 

riziko vzniku a rozvoje syndromu vyhoření.

Hypotéza se nepotvrdila.

Pracovní postup byl takový, že respondenti byli rozdělení na 3 věkově odlišné skupiny

-  od 20 do 30 (23 respondentů), od 30 do 40 (11 respondentů), nad 40 (14 respondentů). 

Pomocí párového výběrového T -  Testu mezi nimi nebyl nalezen žádný statisticky 

významný rozdíl. Výsledky Inventáře projevů syndromu vyhoření (viz. tabulka č. 6) se 

neliší od výsledků dotazníku BM.

Tabulka č. 6: Výsledky Inventáře syndromu vyhoření podle věku respondentů
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Věková skupina Počet respondentů Průměr Směrodatná odchylka

20 až 30 23 21,9 9,3

30 až 40 1 1 21 8,9

40 a víc 14 23,4 11,8

Hypotéza č. 3

Míra vyhoření bude pozitivně korelovat s dosaženým vzděláním.

Hypotéza se nepotvrdila.

Z důvodů statistického zpracování byly kategorie SŠ a VOŠ sloučeny do jedné 

skupiny, VŠ a Postgraduál a vyšší vzdělání do druhé skupiny. Výsledky Inventáře projevů 

syndromu vyhoření (viz.tabulka č. 7) a dotazníku BM se nelišily.

Tabulka č. 7: Výsledky Inventáře projevů syndromu vyhoření podle dosaženého vzdělání

Dosažené vzdělání Počet respondentů Průměr Inventáře Směrodatná odchylka

SŠ + VOŠ 24 20,9 9,8

VŠ + Postgraduál a vyšší 24 23,5 10,4

Hypotéza č. 4

Míra vyhoření bude negativně korelovat s absolvováním či započetím 

psychoterapeutického výcviku.

Hypotéza se nepotvrdila, naopak byla vyvrácena.

Překvapivě byla nalezena opačná korelace výsledků u obou dotazníků, která svědčí o 

tom, že lidé s absolvovaným či započatým výcvikem mají vyšší skóry výsledků v obou 

dotaznících vyhoření (viz. tabulka č. 8 a 9).
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Tabulka č. 8: Výsledky Inventáře projevů syndromu vyhoření ve vztahu k absolvovanému či 

započatému sebezkušenostnímu psychoterapeutickému výcviku

Skupiny Počet Průměr Inventáře Směrodatná odchylka

S výcvikem 12 27 10,7

Bez výcviku 37 20,6 8,9

Skupiny se v míře vyhoření u Inventáře liší na hladině pravděpodobnosti 0,023.

Tabulka č. 9: Výsledky dotazníku BM ve vztahu k absolvovanému či započatému

sebezkušenostnímu psychoterapeutickému výcviku.

Skupiny Počet Průměr BM Směrodatná odchylka

S výcvikem 12 3,09 0,79

Bez výcviku 37 2,58 0,73

Hladina pravděpodobnosti 0,022.

U Inventáře projevů syndromu vyhoření jsme srovnávali jednotlivé úrovně vyhoření 

ve vztahu k absolvovanému či započatému psychoterapeutickému výcviku. Zjistili jsme, že 

výsledky se v těchto úrovních liší. Respondenti, kteří mají absolvovaný či započatý výcvik, 

vykazovali vyšší stupeň vyhoření na rozumové a sociální rovině, viz tabulka č. 10. 

Nejsilněji je vyhoření znatelné u respondentů s výcvikem v oblasti rozumu.

Tabulka č. 10: Hladiny pravděpodobnosti rozdílů respondentů s výcvikem a bez výcviku 

v jednotlivých rovinách Inventáře projevů syndromu vyhoření

Úroveň Rozum Tělo Emoce Sociální

Hladina pravděpodobnosti 0,005 0,036 0,036 0,020

Zabývali jsme se i vedlejší hypotézou. Otázkou bylo, zda nejsou respondenti 

s absolvovaným či započatým výcvikem více vyhořelí, protože víc pracují. Srovnávali
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jsme hodnoty jejich měsíčně odpracovaných hodin se zbývající skupinou. Nevykazují 

žádnou odlišnost a vedlejší hypotéza se tedy nepotvrdila.

Hypotéza č. 5

Míra vyhoření bude korelovat s pohlavím.

Tato hypotéza nebyla potvrzena.

Avšak výsledky jsou těsně pod hladině statistické významnosti. Hladina významnosti 

dosáhla 0,059 v Inventáři projevů syndromu vyhoření, viz tabulka č. 11. Je 

pravděpodobné, že při zvýšení výzkumného vzorku (hlavně mužů) by byla dosažena 

rovina statististické významnosti. Výsledky naznačují, že muži mají vyšší skóry vyhoření 

než ženy, což vyšlo pozitivně v obou typech dotazníků.

Tabulka i. 11: Výsledky Inventáře projevů syndromu vyhoření podle pohlaví

Pohlaví Počet Průměr Směrodatná odchylka

Ženy 40 21,2 9

Muži 8 27,1 13

Hypotéza č. 6

Míra vyhoření bude pozitivně korelovat s délkou praxe v telefonické krizové 

intervenci.

Tato hypotéza nebyla potvrzena.

Korelace mezi délkou praxe v letech a skórem vyhoření se ani v jednom z inventářů 

nepotvrdila. Spearmanův korelační koeficient vyšel -0,04, což znamená, že mezi nimi 

neexistuje v postatě žádný vztah, položky jsou na sobě naprosto nezávislé.

Hypotéza č. 7
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Míra vyhoření bude pozitivně korelovat s počtem měsíčně odpracovaných hodin.

Hypotéza byla potvrzena.

V tomto případě byly vytvořeny tři skupiny o dvou podskupinách, srovnávané 

dvouvýběrovým T -  testem. První skupina srovnávala 10 probandů s nejvyšším počtem 

hodin s 10 probandy s nejnižším počtem hodin. Byl vypočten rozdíl na hladině 

pravděpodobnosti 0.016, viz tabulka č. 12. U druhého porovnávání probandů s počtem 

do 25 a nad 50 hodin je hladina význanosti těsně nad hranicí signifikatního rozdílu (hladina 

pravděpodobnosti u této skupiny dosahuje hodnoty 0,051), viz tabulka č. 13. Třetí výpočet 

srovnávající skupiny s počtem odpracovaných hodin do 25 měsíčně a probandy, kteří 

odpracují 25 až 50 hodin měsíčně, neukázal statisticky významný rozdíl.

Tabulka č. 12: Srovnání výsledků Inventáře projevů vyhoření respondentů s nejnižším a 

nejvyšším počtem měsíčně odpracovaných hodin.

10 respondentů Průměr Směrodatná odchylka

s nejnižším počtem hodin 16,5 8,33

s nejvyšším počtem hodin 28,2 13,56

Tabulka č. 13: Srovnání výsledků Inventáře projevů vyhoření dvou skupin respondentů (s počtem 

hodin měsíčně do 25 hodin a nad 50 hodin)

Počet hodin Počet respondentů Průměr Směrodatná odchylka

do 25 hodin 15 20,27 9,34

nad 50 hodin 14 27,7 12,22

Hypotéza č. 8

Míra vyhoření bude negativně korelovat s existencí dalšího zaměstnání.

Tato hypotéza se nepotvrdila.

Byly vytvořeny 3 skupiny podle druhu zaměstnání; první skupina byla složená 

s psychologů a psychiatrů, druhá se skládala z respondentů pracujících v sociálních
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službách (většina jsou sociální pracovníci), třetí skupina nazvaná „ostatní“ zahrnuje 

velkou paletu zaměstnání (např. vzdělávání, speciální pedagogika, advokacie, 

administrativa, zemědělství, bankovnictví atd.). Mezi jednotlivými skupinami nebyly 

nalezeny statisticky významné rozdíly (viz tabulka ě. 14), i když výsledky naznačují 

možnost, že respondenti s psychologickým či psychiatrickým zaměstnáním mají vyšší 

skóry v dotaznících na vyhoření. V párovém T -  testu vyšla hladina pravděpodobnosti 

mezi skupinami psychologové a psychiatři a ostatními 0,17.

Tabulka č. 14: Výsledky Inventáře projevů syndromu vyhoření podle existence dalšího 

zaměstnání

Obor Počet Průměr Směrodatná odchylka

Psychologové/psychiatři 19 24,63 10,99

Sociální služby 10 20,9 10

Ostatní 17 21,47 8,1

4.7 Diskuse

Cílem práce bylo zmapovat výskyt syndromu vyhoření na 3 pracovištích telefonické 

krizové intervence. Sebraná data a jejich analýza některé hypotézy nepotvrdila, jedna 

hypotéza byla potvrzena, jedna hypotéza byla vyvrácena. Další části práce se pokusíme 

srovnat a interpretovat výsledky této studie s výsledky studií jiných výzkumů a 

s informacemi, které jsou publikovány v odborné literatuře.

4.7.1 Interpretace získaných dat

Z osmi stanovených hypotéz byla jedna hypotéza potvrzena, jedna byla vyvrácena, 6 jich 

nebylo potvrzeno, avšak u jedné z nich naznačují výsledky určitý vztah.

Předpokládala jsem, že se výsledky jednotlivých pracovišť budou lišit. Každé 

pracoviště je totiž určeno jiné klientele a má trochu jiný systém práce. Domnívala jsem se, 

že větší míru ohrožení budou vykazovat pracoviště s velkou frekvencí hovorů -  především 

by se jednalo o Linku bezpečí a RIAPS. Dalším předpokládaným faktorem, který zvyšuje
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riziko vyhoření, je častější výskyt testovacích hovorů a zneužití linky (Šeblová, Kebza, 

2007). Vyhoření by mohl ovlivnit i nízký věk pracovníků linek důvěry (Jeklová, 

Reitmayerová, 2006) a posledním důvodem je stabilně velký emocionální náboj hovorů.

Výsledky této studie však první hypotézu o rozdílné míře vyhoření pracovníků 

jednotlivých linek nepotvrdily. Zaměstnanci jednotlivých pracovišť vykazovali velmi 

podobné hodnoty.

Je možné, že jednotlivá pracoviště se v míře vyhoření skutečně neliší. Nicméně je 

třeba zvažovat i to, že celkový studijní vzorek byl poměrně malý (49 respondentů) a počet 

vyplněných dotazníků z jednotlivých pracovišť se výrazně odlišoval (LB -  25, DONA -  

13, R1APS -  11). Vzorek nemusí mít dostatečnou vypovídající hodnotu. Další skutečnost, 

kterou musíme nutně brát v úvahu, je  dobrovolnost účasti na výzkumu. Dá se 

předpokládat, že v případě jedinců, u nichž se už syndrom vyhoření rozvinul (včetně 

negativistických postojů), je větší pravděpodobnost, že účast na studii odmítnou (Šeblová, 

Kebza, 2007). Sebeposuzovací dotazníky obvykle vyplňují respondenti s určitou mírou 

zkreslení, nepostihují ani tak realitu, jaká je, ale jak ji dotazovaní vnímají. Mohou mít 

tendenci (ať už vědomou, či nevědomou) své odpovědi zkreslovat.

Každou z linek ohrožují trochu jiné faktory, na druhou stranu se na všech pracovištích 

objevují mechanismy, které riziko regulují nebo snižují. Na všech pracovištích 

zaměstnanci zvedají telefony, pracují v časové tísni, nevidí klienta, a mají tím omezené 

zdroje informací, jsou závislí na technických podmínkách, klient může hovor kdykoliv 

ukončit. Na všech pracovištích je podmínkou nástupu výcvik v telefonické krizové 

intervenci a další práce na sobě (formou vzdělávání, supervizí atd.)

Linka bezpečí má vysoké procento hovorů testovacích a zneužívajících linku. 

Zátěžová tedy může být práce na ústředně, zvlášť jestliže se během služby opakuje 

několikrát, akutně není nikdo, kdo by konzultanta vystřídal. Pak konzultant „vydrží“ -  ale 

tím pádem překračuje hranice svých sil; práce na ústředně je obtížná a velmi vyčerpávající. 

Zneužití tísňové linky hodnotili jako vysoce stresující zaměstnanci v operačním středisku 

záchranné služby (Šeblová, Kebza, 2007). Jako sekundární prevence zneužívání 

nepochybně pomáhá blokování těch čísel, která telefonují v nepřiměřené frekvenci. Linka 

bezpečí má důkladně propracovaný vzdělávací systém, a ten má i funkci kontrolní, takže 

zřejmě účinně dokáže zachytit zaměstnance s rozvíjejícím se syndromem vyhoření a 

nabídnout mu adekvátní pomoc. Dalším motivačním faktorem je kariérní růst. Pracovníci 

mohou poměrně dlouhou dobu zažívat pocit úspěchu v případě, že postupují z jednotlivých
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pracovních pozic (konzultant č. I, samostatný konzultant č. II, asistent náslechu, externí 

intervizor směny) (www.linkabezpeci.cz). Přímou podporu pracovníkům nabízí intervizor, 

jehož náplní je především práce s konzultanty LB.

DONA linka je velmi úzce zaměřena na jednu skupinu klientů. To může být výhodné, 

protože nedochází k takovému tématickému rozptylu a zaměstnanci jsou naladěni na 

určitou klientelu, což může to být i zátěží; jednotvárnost vede ke vzniku stereotypů, snížení 

či ztrátě motivace a k automatismům. Výraznou roli hraje i osobnost volajících. Výrazným 

charakterovým rysem je naučená bezmoc oběti. Pokud se paralelní proces objeví mezi 

volajícím a interventem, pocity bezmoci se přenáší i na pracovníka a jsou dalším 

zátěžovým faktorem. Zaměstnanci DONA linky se častěji setkávají s klienty s poruchami 

osobnosti. Nejčastěji jde o závislou poruchu osobnosti či ženskou formu narcistické 

poruchy osobnosti. Ženy s touto poruchou mají tendenci se stávat oběťmi díky 

neschopnosti rozvíjet svou svébytnost, být nezávislé a dávat najevo zlost a agresi. Často se 

přimykají k dominantním, agresivním a sebejistým partnerům ( Rohr, 2001). DONA linka 

podléhá režimu utajení, z něhož plynou zaměstnancům určité povinnosti (např. mlčenlivost

o sídle pracoviště). Tento fakt může být zdrojem určité psychické zátěže či pocitu 

ohrožení na pracovišti potencionálním agresorem. Zaměstnanci DONA linky mají možnost 

využívat supervize po telefonu. Frekvence volání není tak intenzivní, tedy ani zatěžující.

RIAPS je určený celé populaci, pestrost volání může být povzbudivá, při velké 

frekvenci volání se však stává zatěžující, protože volající nemá možnost si mezi hovory 

odpočinout a „přeladit se“ na další hovor. Největším specifikem je, že pracovník obsluhuje 

najednou dva telefonní přístroje. To může vést k řadě stresujících situací. Zaprvé je 

nepříjemné, pokud do hovoru vstupují rušivé faktory, v tomto případě další hovor, který 

musí konzultant přijmout. Zadruhé je v některých případech zatěžující volba, který 

z volajících klientů potřebuje pomoc dřív. Zatřetí odmítání klientů, byť s nabídkou, aby 

zavolali později. To může vést k určitému obrnění se -  snížení citlivosti jedince. Konflikt 

(vnitřní i vnější) je dalším rizikovým faktorem pro vznik vyhoření (Křivohlavý, 1998). 

Nepochybně pozitivně působí možnost odkázat klienta do Krizového centra RIAPS, a tedy 

následně i určitá zpětná vazba z tohoto pracoviště.

Hypotéza č. 2 o vztahu věku a vyhoření se nepotvrdila, přestože výzkumy uvádějí, že 

mezi mladými pracovníky se vyskytuje vyhoření ve vyšší míře, než tomu je u třicetiletých 

a čtyřicetiletých. Riziko vzniku syndromu vyhoření je  větší na začátku pracovní kariéry, 

protože mladí zaměstnanci teprve pracovní zkušenosti získávají. Mladší jedinci
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pravděpodobně neumí zdravě hospodařit se svými silami, mají mnoho ideálů a představ 

(Maslach, Schaufeli, Leiter, 2001, Brewer, Shepard, 2004, Vredenburg, Carlozzi, 1999). 

Vysvětlením, proč se vztah věku a vyhoření neprokázal, může být fakt, že mladí 

zaměstnanci zatím „nestihli“ vyhořet. Na výše uvedených linkách důvěry pracují někteří 

velmi krátkou dobu, případně z pracoviště kvůli rozvoji syndromu vyhoření odejdou. 

Zajímavá je předpokládaná míra fluktuace u jednotlivých pracovišť. Nepřehlédnutelná je 

především u Linky bezpečí (průměrná délka práce na LB jsou 3 roky) a RIAPSu (průměrná 

délka práce na RIAPSu je 3,1 let). Na rozdíl od DONA linky, která má průměrnou dobu 

práce na pracovišti 5,1 let.

Nenalezla jsem žádnou souvislost ve vztahu vyhoření k dosaženému vzdělání 

(hypotéza č. 3), přestože řada studií (např. Maslach, Schaufeli, 2001, Králová, 2005) 

potvrdila vztah vzdělání k vyhoření. Důležité je, že 17 respondentů (35 %) stále ještě 

studuje. Jejich vzdělání není ještě dokončeno. Nejedná se tedy o stabilní soubor, který by 

mohl vykazovat jednotné charakteristiky. Podstatná jsou i specifika telefonické krizové 

intervence, jedná se o mezioborovou pracovní činnost. Na linkách slouží velká paleta 

respondentů vzdělaných v odlišných oborech. Výzkumy zabývající se vyhořením testovaly 

jednotné oborové skupiny -  sociální pracovníky (Soderfeldt, Sodergeldt, 1995, Lloyd, 

King, 2004), učitele (Carmona, Buung at all., 2006), praktické lékaře (Bakker, Schaufeli, 

2001) a další pracovníky ve zdravotnictví (Hosák, Hosáková, 2005, Burešová, Mickerová, 

2006). Jedná se tedy o oblasti, u kterých je odborné vzdělání nezbytné. Situace 

v telefonické krizové intervenci je  jiná, vnáší republice sice stále pokračuje trend, že 

pracovníky jsou odborníci, ne laici, nicméně možnost pracovat v TKI má kdokoli, kdo 

úspěšně absolvuje výcvik v TKI, a tato možnost bývá využívána. Tedy zaměstnanci své 

odborné vzdělání (např. psycholog, právník) mohou použít, ale není jejich hlavním 

pracovním nástrojem.

Překvapivý byl výsledek studie v souvislosti s absolvováním dlouhodobého 

psychoterapeutického výcviku (hypotéza č. 4). Domnívala jsem se, že absolvování či 

započetí výcviku může být určitou prevencí vzniku vyhoření. Během výcviku mají 

absolventi možnost lépe se seznámit se svými osobními charakteristikami, se svými 

potřebami, motivy chování a práce, a mohou si některé nevědomé procesy uvědomit. 

Hypotéza se nepotvrdila, právě naopak objevila pozitivní korelace mezi výcvikem a 

vyhořením. Respondenti s dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem měli vyšší skóry 

vyhoření. Z jednotlivých rovin vyhoření vykazuje nejsilnější vztah k výcviku rozumová
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složka. Nejvíce zasaženi jsou respondenti s výcvikem na kognitivní (poznávací a 

rozumové) úrovni. Obvyklými příznaky v této rovině je ztráta nadšení, schopnosti 

pracovního nasazení, zodpovědnosti, nechuť, lhostejnost k práci, negativní postoj k sobě, 

k práci, k instituci, ke společnosti, k životu, potíže se soustředěním, zapomínání a úniky do 

fantazie (Tošner, Tošnerová, 2004). Naopak nejméně zasažené jsou úrovně emocionální a 

tělesná. Během výcviku se tedy mohli lépe naučili pracovat s tělem a emocemi. Otázkou 

je, zda lidé, kteří vstupují do psychoterapeutických výcviků, nejsou ambicióznější, 

případně jestli častěji netrpí syndromem pomáhajících (Schmidbauer, 2000). Možná mají 

také víc osobních potíží, a tak by byli více ohroženi vyhořením (Křivohlavý, 1998). Avšak 

také je možné, že absolventi psychoterapeutických výcviků mohou být k sobě upřímnější. 

Zřejmě lépe znají své motivy chování, osobnostní charakteristiky, a tedy mohou být 

citlivější k jejich výkyvům, mohou tak vyhoření pocítit dřív a jsou schopni si vyhoření 

dřív přiznat.

Předpokládala jsem, že studie potvrdí výsledky některých výzkumů, které nacházejí 

rozdíly mezi vyhořením mužů a žen (hypotéza č. 5), především na úrovni jednotlivých 

oblastí vyhoření ( Schaufeli, Leiter, 2001, Maslach, Jackson, 1981, Vredenburgh, Carlozzi, 

1999). Hypotéza o vztahu pohlaví a skóre vyhoření nebyla potvrzena, ale výše 

prezentované výsledky, které jsou těsně pod hladinou statistické významnosti, naznačují, 

že větší skóry ve vyhoření na linkách důvěry dosahují muži. Předpokládám, že při zvýšení 

počtu mužů ve vzorku by došlo k prolomení statistické hladiny významnosti. Tento vztah 

by mohl být interpretován následovně: muži jsou více zaměřeni na kariéru, ženy životní 

náplň nalézají například v rodině, mezilidských vztazích atd. Muži jsou ambicióznější, 

mají větší potíž s projevováním emocí než ženy. Rozdíl je  i v dalších oblastech týkajících 

se genderové problematiky, např. kariéra mužů kvůli tomu, že jich v pomáhajících 

profesích působí poměrně málo, může růst rychleji, což je určitá zátěž apod. Také mohou 

být víc frustrovaní kvůli nízkému platovému ohodnocení.

Statisticky jsem ověřovala otázkou, zda muži nemají vyšší skóre vyhoření, protože 

více pracují (zda mají měsíčně odpracovaný vyšší počet hodin v TKI). To se nepotvrdilo. 

Mezi počtem měsíčně odpracovaných hodin v TKI a pohlavím nebyl žádný vztah. Tento 

výsledek nemusí být definitivní, protože řada z mužů (6) má jiné zaměstnání (zbylí dva 

studují). Je možné, že telefonická krizová intervence je další z prací (počtem měsíčně 

odpracovaných hodin ve všech zaměstnáních se tento výzkum nezabýval). Hypoteticky 

mohou tedy muži odpracovat více hodin v různých zaměstnáních. 3 muži z 8 mají
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absolvovaný psychoterapeutický výcvik, je  možné, že do výsledků tohoto souboru zasáhla

i tato proměnná.

Studie nepotvrdila vztahovou souvislost mezi vyhořením a délkou praxe v telefonické 

krizové intervenci (hypotéza č. 6). Vycházela jsem z výzkumu, jehož výsledky potvrdily 

korelaci mezi vyhořením a délkou praxe (Brewer, Shapard, 2004). Většina výzkumů byla 

prováděna u jedinců, kteří pracují na celý pracovní úvazek. Tím se práce na těchto linkách 

důvěry vymyká. 34 (71 % z těch, kteří položku vyplnili) respondentů uvedlo, že jsou 

zaměstnáni ještě někde jinde, další studují, jsou na mateřské dovolené nebo v důchodu. Jen 

malé procento (2 %) respondentů má telefonickou krizovou intervenci za své hlavní 

zaměstnání. To dokazují průměrně odpracované hodiny. Je tedy pravděpodobné, že hlavní 

pracovní činností je  jiná aktivita. V případě, že by vyhoření nastalo, je snadnější TKI 

opustit, nejedná se jediný a často i hlavní zdroj příjmů, takže pracovníci nezůstávají na 

linkách důvěry z finančních důvodů.

Výzkumná práce potvrdila hypotézu č. 7 o vztahu vyhoření s počtem měsíčně 

odpracovaných hodin. Získaná data potvrzují, že rozdíl mezi skóry vyhoření je patrný těsně 

na hranici statistické významnosti u respondentů, kteří pracují více než 50 hodin měsíčně. 

Výrazný rozdíl je mezi 10 respondenty s nejnižším a s 10 respondenty s nejvyšším počtem 

měsíčně odpracovaných hodin. Alarmující jsou výsledky u respondentů, kteří pracují více 

než 100 hodin měsíčně. Souvislost s vyhořením se neprokázala při srovnání mezi 

skupinami s nejnižším počtem hodin (do 25h a do 50 h). Proces syndromu vyhoření tedy 

nemusí být lineární (ve vztahu k počtu měsíčně odpracovaných hodin). Bylo by zajímavé 

na větším testovaném vzorku ověřit, jestli existuje nějaká hranice počtu měsíčně 

„bezpečně“ odpracovaných hodin.

Poslední hypotéza č. 8 o negativním vztahu mezi vyhořením a existencí dalšího 

zaměstnání se nepotvrdila. Vycházela z předpokladu, že TKI je zátěžová charakterem své 

práce. Proto je žádoucí, aby ji nevykonávali pracovníci jako své hlavní zaměstnání a aby 

pracovali v oboru telefonické krizové intervence jen určitý počet hodin měsíčně. Vzhledem 

k rozvržení souboru se tato hypotéza ani potvrdit nemohla. Nepracuje pouze 5 respondentů 

z celkového souboru 48 respondentů. Což je tak malý soubor, že není možné ho statisticky 

srovnávat.
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4.7.2 Rozbor souboru respondentů

Výsledky studie v některých částech ovlivnil celkově malý vzorek respondentů a 

především nerovnovážné rozdělení jednotlivých podskupin souboru. Nejvýraznějším 

nedostatkem byl malý vzorek respondentů, kteří nemají jiné zaměstnání. Malý soubor 

v podstatě znemožnil jakékoliv statistické zpracování získaných dat (hypotéza č. 8). 

Z povahy práce v telefonické krizové intervenci ovšem vyplývá, že není obvyklé ani příliš 

zdravé pracovat na celý úvazek. V tomto smyslu je tedy výsledek celkem pozitivní. Dalším 

malým vzorkem byl počet mužů (hypotéza č. 5), kteří dotazník vyplnili. Avšak procento 

získaných respondentů mužského pohlaví se neliší od procent mužů, kteří se 

v pomáhajících profesích vyskytují obecně. Takže vzorek rozdělený podle pohlaví si 

zachoval svou reálnou podobu. Stejně tak jako vzorky respondentů z jednotlivých 

pracovišť. Největší soubor jsem získala z Linky bezpečí, která však má přes 70 

zaměstnanců. Soubory z DONA linky a RIAPSu jsou pro statistické zpracovaní 

nedostatečné, nicméně odpovídají velikosti týmu konkrétních pracovišť.

Podstatným prvkem, který zasáhl do podoby souboru, byla dobrovolnost. Vyplnění 

dotazníku záleželo na dobrovolném rozhodnutí jednotlivých respondentů. Jak už jsem 

uváděla v předchozím textu, je  možné, že vyhořelí členové týmu dotazník nemuseli 

vyplnit. Vzorek z Linky bezpečí mohla ovlivnit i přesycenost různými typy dotazníků. Je 

to pracoviště, kde slouží největší počet studentů. Ti na něm sbírají výzkumná data svých 

diplomových, bakalářských a jiných školních prací. Většina respondentů neměla 

z vyplnění dotazníku žádný benefit. Přestože jsem nabízela zpětnou vazbu o výsledcích 

dotazníku na vyhoření, vyžádal si odpověď jen velmi malý vzorek (6 respondentů ze 49).

4.7.3 Diagnostické nástroje a metody

Součástí dotazníkového šetření byly dva různé sebeposuzovací dotazníky určené k 

identifikaci a měření skórů vyhoření. Obecně lze říci, že při sběru dat formou 

sebeposuzovacích dotazníků může dojít ke zkreslení. Respondent nemusí dotazník 

vyplňovat podle skutečnosti, ale podle toho, jak skutečnost vnímá. Což mohou být odlišné 

věci. Oba dva dotazníky jsem si vybrala především proto, že výsledky této práce bude 

možné snadněji srovnávat s ostatními výzkumy. Proto jsem nesestavovala žádný nový typ 

dotazníku, ale použila dotazníky v praxi často užívané. Dotazník MB je druhým 

nej častějším používaným ve světovém měřítku. Za nevýhodný může být považován fakt,
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že všechny položky sytí pouze jediný hlavní dominující faktor, tj. vyčerpání (Kebza, 

Šolcová, 2003).

Inventář projevů syndromu vyhoření zjišťuje projevy syndromu vyhoření ve čtyřech 

rovinách -  rozumové, emocionální, tělesné a sociální (Hosák, Hosáková, 2005). 

Nevýhodou je, že dostupná literatura neuvádí žádné normy, podle kterých by šly výsledky 

interpretovat a vyhodnotit.

Další částí dotazníku byl list s názvem demografická data. Dotazník obsahoval 4 

otázky uzavřené (např. věk, délka praxe na tomto pracovišti v letech atd.) a 5 otázek 

uzavřených s nutnou volbou (např. pohlaví -  žena, muž, dokončené vzdělání -  SŠ, VOŠ, 

VŠ, postgraduální a vyšší). Největší problémy s vyplňováním měli respondenti u otázek, 

které zjišťovaly délku praxe na pracovišti (na kterém se dotazník vyplňoval) a délku praxe 

v TKI celkem. V několika případech jednu nebo obě z těchto položek nevyplnili. Jen 9 

respondentů uvedlo rozdílnou hodnotu mezi těmito odpověďmi. Domnívám se, že většina 

respondentů pracuje stále na stejném pracovišti, současné pracoviště je tedy jejich první. 

Hypoteticky tedy ti, kteří vyhoří, odcházejí a nové pracoviště v telefonické krizové 

intervenci nehledají. Což by nasvědčovalo tomu, že vyhoření v TKI postihuje poměrně 

velký vzorek interventů.

91



5 ZÁVĚR

Cílem mé diplomové práce bylo zmapovat výskyt syndromu vyhoření v rámci 

telefonické krizové intervence, konkrétně na třech linkách důvěry -  na Lince bezpečí, 

DONA lince a RIAPSu. Při zjišťování skutečného stavu na těchto linkách důvěry jsem se 

opírala o teoretické informace, které jsou zpracované v první části práce. Teorie mi 

pomohla zarámovat konkrétní zkoumané jevy do celkového obrazu vyhoření. Zmapování 

příčin vzniku vyhoření může přispět k přesnějším a lépe zacíleným preventivním 

programům. Může pomoci jak organizacím, které se telefonickou krizovou intervencí 

zabývají, tak i jedincům, kteří na linkách důvěry pracují.

Ukázalo se, že nejvýraznějším faktorem, který má vztah k vyhoření, je  počet měsíčně 

odpracovaných hodin. Výrazně riziko vyhoření stoupá, jestliže se počet měsíčně 

odpracovaných hodin přiblíží hranici 100 h/měs. Nej zajímavějším zjištěním bylo, že 

existuje pozitivní vztah mezi mírou vyhoření a absolvováním či započetím dlouhodobého 

psychoterapeutického výsledku. Nepotvrdila se hypotéza, která předpokládala, že skóry 

v míře vyhoření na jednotlivých pracovištích se budou od sebe lišit. Nebyly potvrzeny 

hypotézy o existenci negativní korelace vyhoření s věkem a s existencí dalšího zaměstnání. 

Nepotvrdily se ani hypotézy očekávající pozitivní korelaci vyhoření s délkou praxe v TKI 

a s dosaženým vzděláním. Těsně pod hladinou statistické významnosti byla nalezená 

souvislost mezi vyhořením a pohlavím. Hypotéza, která se týkala pohlaví, se tedy 

nepotvrdila, ale naznačila, že větší stupně vyhoření dosahují na třech linkách důvěry muži.

Obecně můžu konstatovat, že vyhoření v rámci tří pracovišť telefonické krizové 

intervence je aktuálním tématem. Malé procento (4 %) respondentů vykazovalo nejvyšší 

stupeň vyhoření, poměrně velká skupina (20 %) se nachází na hranici vyhoření, tj. jedná se 

o jakési „varovné stadium“ syndromu vyhoření. Získané výsledky mi potvrdily, že je třeba 

se vyhořením v TKI zabývat. Dotazníky použité v této práci obdrželi zaměstnanci další 

linky důvěry, mohu tedy konstatovat, že výzkumný zájem o toto téma pokračuje. 

Diplomová práce bude k dispozici na všech testovaných pracovištích a doufám, že některé 

informace pomohou vzniknout dokonalejším preventivním opatřením.
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Příloha č. 1: Dotazník pro respondenty

Milá kolegyně, milý kolego,

V rámci diplomové práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pod 

vedením PhDr. D. Vodáčkové, jsem připravila projekt, jehož cílem je  zjistit 

míru výskytu syndromu vyhoření u pracovníků několika linek důvěry (DONA 

linka, Linka Bezpečí a RIAPS), posouzení rozdílů v míře vyhoření a 

vytvoření vysvětlujících hypotéz.

Vaším úkolem bude nejprve vyplnit list s demografickými daty. Tato data 

jsou důležitá pro potvrzení nebo vyvrácení některých pracovních hypotéz. 

Prosím o vyplnění i těch údajů, které se budou zdát nedůležité a nepodstatné 

či příliš zvídavé, všechny mají svůj význam. V této studii jsou použity dva 

krátké dotazníky. Vyplňte je  tak, jak  cítíte, že se věci opravdu mají.

Jestliže máte zájem o zaslání Vašich výsledků testů vyhoření, napište svou 

emailovou adresu na konec vyplněného dotazníku. Pro zájemce samozřejmě 

nabízím k nahlédnutí i diplomovou práci, která bude k dispozici na Vašem 

pracovišti.

Data budou zpracována anonymně (bez možnosti identifikovat konkrétní 

testovanou osobu) a budou publikována v diplomové práci.

Děkuji za Vaši účast na výzkumu a přeji mnoho úspěchů a spokojenosti ve 

Vaší práci.

Andrea Kohoutová



D E M O G R A FIC K Á  DATA

Prosím, vyplňte informace o Vás. Tyto informace budou důvěrné. Při statistickém zpracování 
nebude možné poznat konkrétní osobu.

Věk:

Pohlaví: □ žena
□ muž

Dokončené vzdělání: □ SŠ
□ v o š
□ v š
□ postgraduální a vyšší

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik: □ Ano
□ Ne
□ Započatý

Délka praxe na tomto pracovišti (v letech):........................................................

Délka praxe v TKI (telefonická krizová intervence) celkem (v letech):.................

Průměrný počet odpracovaných hodin za měsíc v posledním půl roce (odhadem):

Jste zaměstnán/a někde jinde? □ Ano
□ Ne
□ Student
□ MD
□ Důchod

V jakém oboru pracujete či jaký obor studujete:..................................



INVENTÁŘ PROJEVŮ SYNDROMU VYHOŘENÍ
Zaškrtněte it každé položky, do jaké mhy se vás jednotlivé výpovědi týkají, tj. zakroužkujte jednu :  možností.

vždy často někdy zřídka

1. Obtížně se soustřeďuji 5 4 3 2

2. Nedokáži se radovat ze své práce 5 4 3 2

3. Připadám si fyzicky „vyždímaný/á“ 5 4 3 2

4. Nemám chuť pomáhat problémovým klientům 5 4 3 2

5. Pochybuji o svých profesionálních schopnostech 5 4 3 2

6. Jsem sklíčený/á 5 4 3 2

7. Jsem náchylný/á k nemocím 5 4 3 2

Pokud je  to možné vyhýbám 
se odborným rozhovorům s kolegy 5 4 3 2

Vyjadřuji se posměšně 
o příbuzných klienta i o klientech 5 4 3 2

V konfliktních situacích 
na pracovišti se cítím bezmocný/á 5 4 3 2

11. Mám problémy se srdcem, dýcháním, trávením, apod.5 4 3 2 1

Frustrace ze zaměstnání 
narušuje moje soukromé vztahy 5 4 3 2

13. Můj odborný růst a zájem o obor zaostává 5 4 3 2

14. Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní 5 4 3 2

15. Jsem napjatý/á 5 4 3 2

16. Svou práci omezuji na její mechanické provádění 5 4 3 2

17. Přemýšlím o odchodu z oboru 5 4 3 2

18. Trpím nedostatkem uznání a ocenění 5 4 3 2

19. Trápí mě poruchy spánku 5 4 3 2

20. Vyhýbám se účasti na dalším vzdělávání 5 4 3 2

21. Hrozí mi nebezpečí, že ztratím přehled o dění v oboru 5 4 3 2

22. Cítím se ustrašený/á 5 4 3 2

23. Trpím bolestmi hlavy 5 4 3 2

24. Pokud je to možné, vyhýbám se rozhovorům s klienty 5 4 3 2



DOTAZNÍK BM -  PSYCHICKÉHO VYHOŘENI
Jak často máte následující pocity a zkušenosti? Zakroužkujte nejvhodnější odpověď. Použijte, prosím, tohoto 
odstupňování:

vždy obvykle často někdy zřídka jednou nikdy
kdy za čas

1. 1. Byl/a jsem unaven/a. 7 6 5 4 3 2

2. 2. Byl/a jsem v depresi (tísni). 7 6 5 4 3 2

3. 3. Prožíval/a jsem krásný den. 6 5 4 3 2

4. 4. Byl/a jsem tělesně vyčerpán/a. 6 5 4 3 2

5. 5. Byl/a jsem citově vyčerpán/a. 7 6 5 4 3 2

6. 6. Byl/a jsem šťasten/šťastná. 6 5 4 3 2

7. 7. Cítil/a jsem se vyřízen/a (zničen/a). 7 6 5 4 3 2

8.
9.

Nemohl/a jsem se vzchopit 
a pokračovat dále. 7 6 5 4 3 2

10. 9. Byl/a jsem nešťastný/á. 7 6 5 4 3 2

11.
12.

Cítil/a jsem se uhoněn/a 
a utahán/a. 7 6 5 4 3 2

13.
14.

11. Cítil/a jsem se jako by 
uvězněn/a v pasti. 7 6 5 4 3 2

15.
16.

12. Cítil/a jsem se jako bych byl/a 
nula (bezcenný/á). 7 6 5 4 3 2

17. Cítil/a jsem se utrápen/a. 6 5 4 3 2

18. Tížily mne starosti. 7 6 5 4 3 2

19.
20.

Cítil/a jsem se zklamán/a 
a rozčarován/a. 7 6 5 4 3 2

21.
22.

16. Byl/a jsem slabý/slabá a na nejlepší 
cestě k onemocnění. 7 6 5 4 3 2

23. 17. Cítil/a jsem se beznadějně. 7 6 5 4 3 2

24.
25.

18. Cítil/a jsem se odmítnut/a 
a odstrčen/a. 7 6 5 4 3 2

26. 19. Cítil/a jsem se pln/a optimismu. 7 6 5 4 3 2

27. 20. Cítil/a jsem se pln/a energie. 6 5 4 3 2

28. 21. Byl/a jsem pln/a úzkosti a obav. 7 6 5 4 3 2

Děkuji za vyplnění dotazníků a přeji příjemnou službu.


