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Anotace 

Práce se zabývá rizikem vzniku syndromu vyhoření v pomáhající profesi. 

V teoretické části popisuje syndrom vyhoření a okolnosti, které k jeho vzniku a 

rozvoji přispívají, i možnou prevenci a léčbu. 

V praktické části popisuje snahu o realizaci výzkumu, zaměřeného na výskyt 

symptomů syndromu vyhoření a předpokládaného pozitivního vlivu supervize, 

včetně sestavení výzkumného nástroje – dotazníku. 
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Summary 
 
This study (Risk of the Burnout Syndrome in Caring Professions)  
deals with the risk of the development of the Burnout Syndrome in Caring 
Professions, possible prevention and therapy. 
In the theoretical part the dissertation describes the Burnout Syndrome and the 
circumstances which lead to its beginning and development. 
In the practical part the dissertation describes the research on the frequency of 
symptoms of the Burnout Syndrome (enclosed is the questionnaire of the research) 
and assumed positive influence of the supervision.  
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Motto 

 

„Když jsem na sebe zíral do zrcadla, pomyslel jsem si: Kam se poděl ten Myron, 

kterého jsem znal? To, co jsem viděl, byla jen prázdná schránka, zatímco on se 

odstěhoval – byl jsem skutečně vyhořelý!“ 

 

         Myron D. Rush 
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Úvod 

V sociálně - zdravotní oblasti pracuji mnoho let a proto vím, jak je tato práce 

psychicky a fyzicky náročná. 

Syndrom vyhoření je častým důvodem, proč pracovníci v pomáhající profesi 

nezvládají svoji práci a mnohdy ji i opouštějí. Jedná se o multifaktorálně podmíněný 

proces, který postihuje jedince, z holistického pohledu, ve všech dimenzích – 

fyzické, psychické, sociální i spirituální. 

Pomáhající profese mohou budit nadšení, ale dosáhnout pocitu uspokojení a ocenění 

je složité, protože definovat žádoucí výsledek nebo nějaké kritérium úspěšnosti bývá 

obtížné. A je vůbec možné se neustále angažovat? 

V teoretické části práce se budu zabývat specifikací pojmu syndrom vyhoření, jeho 

vývojovými fázemi, důsledky, diagnostikou, hlavními  příčinami a možnou prevencí 

a terapií  tohoto syndromu. 

Pro ilustraci teoretické části, bych v praktické části této práce, chtěla zjistit četnost 

výskytu symptomů svědčících pro ohrožení či postižení pracovníků syndromem 

vyhoření. Za tímto účelem jsem zkonstruovala standardizovaný dotazník s třiadvaceti 

uzavřenými otázkami a jednou otázkou otevřenou. 

Teprve nedávno jsem měla možnost se seznámit se supervizí, která se v České 

republice začala ve větší míře etablovat až v devadesátých letech minulého století. 

Vzhledem k tomu, že supervize je považována za jedno z preventivních opatření 

proti vzniku a rozvoji syndromu vyhoření, rozdělením na dvě skupiny podle 

přítomnosti či absence supervize na pracovišti, bych chtěla ověřit předpokládaný 

supervizní přínos. 

 

1. Co je to syndrom vyhoření 

Termín „syndrom vyhoření“ (Burnout Syndrome),  pochází z roku 1974. Jeho 

autorem je americký psychoanalytik Herbert J. Freudenberger. V České republice 

vydal Státní zdravotní ústav poprvé příručku o tomto syndromu v roce 1998. 

Jedná se o multifaktorálně podmíněný jev, který se z hlediska holistického pohledu 

na člověka odráží ve všech dimenzích – fyzické, psychické, sociální a spirituální. 

Syndrom vyhoření znamená dlouhodobě zápornou energetickou bilanci. Pomáhající 

profese jsou náročné na energii - mohou ji dávat, ale také ji odebírají. 

Jinak řečeno, podle O. Matouška „syndrom vyhoření je soubor typických příznaků, 

vznikajících u pracovníků pomáhajících profesí, v důsledku nezvládnutého 
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pracovního stresu.“1 Ten vzniká tím, že od klientů je vstřebáváno více citového 

rozrušení, strádání a nepohody, než je pracovník schopen zpracovat a uvolnit. 

K postižení může dojít velmi brzy po začátku kariéry2 a vyvíjí se měsíce i roky. 

Ohroženi jsou zejména vysoce výkonní a cílevědomí jedinci, kteří si často 

neuvědomují svá omezení. Závažnost  postižení je do jisté míry obrazem jejich  

původního nadšení, což potvrzují i A. Pines a E. 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 

kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy.“3 

Přes různé odlišnosti panuje shoda v tom, že syndrom způsobuje chronický stres, 

akutní stres k němu nevede. 

Celkově „burnout snižuje kvalitu života, kvalitu péče o klienty, zhoršuje vztahy 

s kolegy a sociálním okolím obecně a má i nezanedbatelné ekonomické důsledky.“4 

V. Kebza5 upozorňuje na to, že syndrom nejen ovlivňuje kvalitu života, ale může 

imitovat i příznaky duševních poruch. 

Po objasnění pojmu syndrom vyhoření, budou popsány jeho vývojové fáze. Modelů 

je mnoho, proto jsem vybrala dva, které jsou často prezentované. 

 

1.1 Vývojové fáze syndromu vyhoření 

Podle J. Jankovského jde o proces, „ který má své fáze a dynamiku,“6 - úvodní 

nadšení střídají stagnace a frustrace, přecházející v apatii. Zjednodušeně řečeno, 

úvodní entuziasmus, kdy práce bývá smyslem života, pomalu odeznívá, pomáhající 

je dlouhodobě frustrován. Setkal se s životní realitou a jeho mnohdy nerealistické 

představy se nenaplnily. Ptá se po smyslu práce a jestliže v ní zůstává, dělá jen to, co 

musí. Poslední fází, která znamená pomoc, je intervence. 

Intervence7 může mít mnohé podoby - od změny vztahu k práci, změny vztahu ke 

klientům, až po změnu zaměstnání, bydliště či partnera.   

                                                 
1 Matoušek 55. 
2 Hawkins, Shohet 31,33. 
3 Křivohlavý 36. 
4 Peterková 13. 
5 Kebza 3. 
6 Jankovský 160. 
7 Edelwich, Brodsky in Jankovský 160. 
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Jiné členění nabízí Alfried Laengle: úvodní nadšení střídají utilitární zájem a „život 

v popeli.“8 A. Laengle, který se zabývá logoterapií a existenciální psychoterapií, 

popisuje druhou fázi jako užitkovou hodnotu, kdy se z prostředku stává cíl. Postižený 

jedinec přestává pracovat kvůli původnímu ideálu a pracuje například kvůli 

penězům. Zdánlivě se nic nemění, ale dochází k „odcizení (Entfremdung).“9 To vede 

ke vzniku existenciálního vakua. Díky frustraci základní motivace, se smysluplné 

cíle mění na tzv. zdánlivé (Scheinzielen), což může být například konformita danému 

establishmentu a vlastnímu společenskému postavení. A. Laenglek tomu říká: „Je to 

život bez života a vlastní život tím ztrácí cenu.“10 Ve třetí fázi dochází ke ztrátě úcty 

jak k vlastnímu životu, tak k hodnotě druhých lidí. Postižený jedinec si ničeho 

neváží, nic pro něj nemá hodnotu ani smysl. 

Popisy vývojových stádií syndromu vyhoření se u jednotlivých autorů liší většinou 

pouze v počtu stádií a jejich názvech. Z terminální fáze syndromu lze odvodit i jeho 

mnohé symptomy. 

 

1.2 Důsledky syndromu vyhoření 

Ve svém důsledku přináší syndrom v psychické oblasti například: nespokojenost 

(dysfonii), úzkost, deprese, cynismus, lhostejnost (ztrátu  nadšení), ztrátu 

sebedůvěry, neschopnost soustředění, podrážděnost, emoční labilitu, tendenci 

k návyku na psychoaktivní látky - tzv.„polymorfní toxikomanii“11 (pití alkoholu, 

kouření, užívání léků), přejídání se -  tzv. „stresové sádlo“. 

V oblasti fyzické se projevuje mimo jiné  migrénami, nespavostí, poruchami ve 

funkci gastrointestinálního traktu a kardiovaskulárního systému a pocitem vyčerpání 

(který není identický s fyziologickou únavou).  

V oblasti sociální se jedná o vyhledávání záminek pro omezení kontaktu s klienty, 

averzi vůči klientům, ztrátu angažovanosti, dehumanizaci a obecně poruchy 

v interpersonálních vztazích. 

V oblasti spirituální se stěžejní stává otázka o smyslu vlastní práce a života. U 

křesťanů se podle M. Rushe, láska k Bohu může změnit v netečnost.12 

                                                 
8 Laengle in Křivohlavý 65. 
9 Laengle in Křivohlavý 64. 
10 Laengle in Křivohlavý 65. 
11 Jankovský 163. 
12 Rush 45. 
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Pocity jedince, postiženého syndromem vyhoření, pregnantně popisuje 

J.Křivohlavý13 takto: cítí se na dně, k smrti unaven, vyřízen, v koncích, vyždímán a 

k ničemu. 

Po seznámení se symptomy je možno přejít k možnostem jeho zjišťování a rozlišení 

od podobných stavů. 

 

1.3. Diagnostika a diferenciální diagnostika  

Diagnostika není vzhledem k markantním projevům syndromu nijak zvlášť obtížná. 

Z velkého množství dotazníků se často používá dotazník obsahující 21 otázek, jehož 

autorkou je Dr. Pinesová - BDG Pines (viz příloha). 

Kromě dotazníků je možno použít tzv. „sémantický diferenciál,“14 kdy se odlišují 

jemné rozdíly ve významech slov.  

Syndrom vyhoření je třeba odlišit zejména od endogenní deprese, alexythymie a od 

syndromu chronické únavy. Z diferenciálně diagnostického hlediska je stěžejní vazba 

syndromu vyhoření na zaměstnání. W. Schaufeli to označuje jako „neurastenii 

související s prací (work-related neurastenia).“15 

Syndrom, oproti endogenní depresi, nemá  sezónní výskyt a odlišné jsou i poruchy 

spánku. U deprese endogenní jde o buzení během spánku, zatímco u depresivního 

ladění při syndromu vyhoření jsou udávány obtíže při usínání. Na rozdíl od deprese 

se syndrom vyhoření  neléčí farmakologicky, ale psychoterapeuticky. 

Od  alexythymie16, která je charakteristická zploštělostí emocionality a otupělostí 

v sociálních vztazích, se syndrom liší dostatečnou slovní zásobou k vyjádření emocí.  

Oproti syndromu chronické únavy (CFS - chronic fatigue syndrome), se u syndromu 

vyhoření nevyskytují například bolesti mízních uzlin, migrující otoky nebo 

subfebrilie. 

Syndrom vyhoření u nás dosud nepatří mezi nemoci z povolání, ale může být zahrnut 

pod diagnózy Z73 (problémy spojené s obtížemi při vedení života), nebo Z73-0 

(vyhasnutí, vyhoření) v Mezinárodní klasifikaci nemocí.17 

Rozlišením syndromu od podobných stavů, je možno přejít k popsání 

nejdůležitějších příčin jeho vzniku. 

                                                 
13 Křivohlavý 16. 
14 Křivohlavý 41. 
15 Kebza 11. 
16 Kebza 11. 
17 Kebza 13. 
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2. Možné příčiny vzniku a rozvoje syndromu vyhoření 

Zdroje ohrožení pomáhajících jsou jednak v nich samotných (např. frustrační 

tolerance), jednak přicházejí z vnějšího světa (např. stres). 

Podle V. Kebzy18 je již samotný život v současné civilizované společnosti, kde 

neustále roste tempo a nároky na člověka, rizikovým faktorem.  

M. Rush vidí  jeden z hlavních problémů v „ prostředí silně zaměřeném na kontakt 

s lidmi a službu.“19 

 

2.1 Stres 

Stres je podle M. Vágnerové20 stav nadměrného zatížení nebo ohrožení. Stresové 

situace jsou charakteristické pocity, že člověk nemůže situaci ovlivnit, že ji nemůže 

zvládnout, předvídat a vznikem nepříjemného tlaku okolností, které vyžadují příliš 

mnoho změn. 

Organizmus reaguje na stres fyziologicky aktivací energetických systémů a 

psychicky změnou emočního prožívání, změnou kognitivních funkcí i aktivizací 

psychických obranných reakcí. Ve druhé fázi jde o hledání účelných strategií, 

vedoucích ke zvládnutí nebo zmírnění účinků stresu. Ve třetí fázi selhávají obranné 

reakce a rozvíjejí se stresem podmíněné poruchy.  

Míra odolnosti jedince vůči zátěžovým situacím, je označována jako frustrační 

tolerance. Nověji se používají termíny hardiness (pevnost, tvrdost), který vyjadřuje 

jakýsi stupeň odolnosti a resilience (houževnatost, nezdolnost), označující schopnost 

odolávat zátěžovým situacím v průběhu času. 

Hardiness a resilience jsou komplexem protektivních faktorů. K nim patří i dostupná 

sociální opora. Jedinci tyto faktory pomáhají zvládnout zátěžové situace a zachovat 

si duševní rovnováhu. Frustrační toleranci ovlivňuje postoj jedince k zátěžové 

situaci, jeho prožívání situace a schopnost udržet si kontrolu nad situací. 

I podle B.Potterové stres snižuje existence pocitu, že je možno vykonávanou činnost 

nějak ovlivnit - „můžeme činit rozhodnutí a jednat.“21 

Toleranci ovlivňuje i jedincova flexibilita a schopnost využití dosažitelné pomoci. 

S tím, že osobnostní charakteristika ovlivňuje zvládání stresu (coping), souhlasí  

                                                 
18 Kebza 15. 
19 Rush 10. 
20 Vágnerová 50-60. 
21 Potterová 237. 
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i V. Kebza.22 

Se zátěží se lze vyrovnat některou z těchto obranných reakcí:23 

• Útok 

• Únik 

• Coping 

Útok je tendence se situací bojovat a jeho socializovanou variantou je asertivita. 

Únik může být  faktický (přenesení problému na někoho jiného) nebo jde o rezignaci 

na uspokojení. 

Coping je vědomá volba určité strategie zvládání zátěžové situace, kdy jedinec 

hodnotí danou situaci a posoudí vlastní možnosti. Je-li problém možné řešit, jedinec 

ho vyřeší, v opačném případě je strategie zaměřená na zachování psychické 

rovnováhy a omezení negativních zážitků (nejde-li problém řešit, je nutno se s ním 

smířit). 

A. Antonovský k tomu říká: „Smysluplnost je centrálním faktorem zvládání 

životních těžkostí (coping). Komponent smysluplnosti v pojetí coping se vztahuje 

k tomu, jak člověk cítí, že jeho život má určitý smysl,že přinejmenším některé 

problémy, před které ho život staví, stojí za to, aby do nich investoval svou energii, 

aby se jejich řešení cele oddal, aby je chápal jako výzvy spíše nežli jako břemena, 

bez nichž by se raději obešel.“24  

Další obranné reakce si jedinec plně neuvědomuje. Je jich celá řada a patří mezi ně 

například:  popření (ohrožující skutečnosti jedinec neakceptuje), potlačení a 

vytěsnění (vytěsnění traumatizujících zážitků), útěk do fantazie, regrese (odmítnutí 

samostatnosti - únik na vývojově nižší stupeň chování) apod. 

Každý jedinec má jinou frustrační toleranci, geneticky, sociokulturně a celkovým 

aktuálním stavem podmíněnou a se zátěží se vyrovnává svým typickým způsobem.  

J. Křivohlavý25 označuje obranné reakce jako salutory a zatěžující faktory jako 

stresory. Stav, který vzniká při výrazné převaze stresorů nad salutory a přesahuje 

zvládnutelnou hranici, nazývá distresem, který může vést ke vzniku syndromu 

vyhoření. Zmiňuje také možnosti, jak na straně stresorů ubrat: například 

delegováním pravomoci a v mezním případě „odejitím ze hry – no play strategy“. 

                                                 
22 Kebza 4. 
23 Vágnerová 56. 
24 Antonovský in Křivohlavý 75. 
25 Křivohlavý 27. 
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V. Kebza26 upozorňuje, že podle posledních výzkumů má syndrom vyhoření 

transitorní povahu. Po odstranění stresorů následuje rychlý pokles ukazatelů 

vyhoření, ale po návratu do původních podmínek, následuje i návrat k původnímu 

stavu. Za tři týdny, po návratu ze 14 denní  dovolené, je situace stejná (již po třech 

dnech se začíná vracet k původní). 

Nezbytným předpokladem úspěšné prevence syndromu vyhoření, je právě zvládání 

stresových situací.. 

 

2.2 Teror příležitostí 

Fenomén porevolučního období, který ohrožuje pomáhající, nazývá K. Kopřiva 

„teror příležitostí.“27 S každým novým úkolem se objeví řada dalších a v případě, že 

je jedinec neumí odmítnout a neumí slevit, není nakonec schopen dostát svým 

závazkům. Ve všech případech je terminální fází vyčerpání a syndrom vyhoření. 

Vývoj syndromu může být buď lineární, nebo po nalezení řešení následuje v nějakém 

časovém odstupu další propad. 

V této souvislosti je potřeba si stanovovat  priority, nepropadat syndromu pomocníka 

a naučit se říkat ne. 

 

2.3. Osobnostní předpoklady, dovednosti a vzdělání 

Od pracovníka v pomáhající profesi se očekává zejména  inteligence, socioemoční 

dovednosti, odpovídající vzdělání, vysoká míra frustrační tolerance i dobrá fyzická 

kondice - prostě integrovaná osobnost. Ta je velmi důležitá, protože osobnost je 

v neustálé interakci se stresory pracovními i těmi, které se vyskytují v osobním 

životě. Čím větší je množství dovedností, znalostí a kompetencí, které pomáhající 

má,  tím méně úsilí je nutno při práci vynakládat. I podle V. Kebzy28 je osobnost 

klíčovým vnitřním faktorem, který ovlivňuje odolnost vůči stresu. 

. 

2.3.1 Smysl jako zakotvení 

Pracovníci v pomáhající profesi jsou vystaveni velké psychické zátěži. Často musí 

řešit dilemata, kde „není přitom jasné, které rozhodnutí bude přijatelnější.“29 

                                                 
26 Westman, Eden in Kebza 17. 
27 Kopřiva 102. 
28 Kebza 3. 
29 Nečasová 7. 
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Velmi obtížné je nezpronevěřit se klientovi, zaměstnavateli, kolegům, společnosti, 

ani sobě30, neboť zájmy jednotlivých účastníků bývají často divergentní. 

Se soudobým světem se nelze jednoduše ztotožnit. Zběsilé životní tempo, nezdravá 

soutěživost, falešný obraz úspěchu - to je jen část problémů současnosti.V naší 

postmoderní době neexistuje shoda prakticky na ničem, transcendenci vertikální, 

vystřídala transcedence horizontální - orientace na výkon. Naše společnost vyžaduje 

rychlé výsledky a okamžitá řešení. Prodlužuje se i doba, po kterou je třeba těmto 

nárokům čelit. 

Sociolog Zygmund Bauman31 popisuje život moderního člověka jako pouť - to 

znamená - že měla nějaký cíl. Pro postmoderního člověka, jak píše, „je naopak 

typická epizodičnost a nekonsekventnost.“32  

Ostatně v době, kdy za dvě hodiny může člověk být zrovna tak v Brně jako v Paříži, 

se není čemu divit. Ale žít stylem „nevaž se, odvaž se“ je dlouhodobě neudržitelné. 

Člověk potřebuje mít „rozvrh jeho existence.“33 A víra v jakékoliv ze svých podob, 

dává hledání a plánování smysl. 

V. E. Frankl popisuje tzv. noologickou neurózu, je-li snaha o najití smyslu 

frustrována, protože člověk podle něj má vůli ke smyslu (Wille zur Sinn). 

“Smysluplnost bytí“34 souvisí s motivací a uspokojováním  potřeb a je jedním 

z hlavních faktorů vzniku a léčby syndromu vyhoření. 

A. Maslow „ rozdělil potřeby do pěti úrovní:“35 

• Fyziologické 

• Potřeby bezpečí 

• Potřeby lásky, náklonnosti 

• Potřeby uznání 

• Potřeby seberealizace 

Poslední tři jmenované patří mezi vyšší potřeby, ale i při jejich neuspokojení 

pociťuje jedinec tenzi. Jejich uspokojení naopak přináší duševní pohodu a rozvoj 

jedince. Platí, že musí být uspokojeny nižší potřeby, aby mohly být saturovány vyšší. 

Potřeby seberealizace označuje A. Maslow za růstové - „uspokojováním se jejich 

                                                 
30 Etický kodex sociálních pracovníků in Matoušek 369. 
31 Bauman in Šimek, Špalek 21. 
32 Bauman in Šimek, Špalek 21.   
33 Šimek,.Špalek 24. 
34 Křivohlavý 75. 
35 Maslow in Plháková 369. 
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intenzita nesnižuje, ale spíše roste.“36 K riziku vzniku syndromu vyhoření přispívá i 

frustrace „potřeby společenského uznání-respektu.“37 

Uspokojování potřeb souvisí také s hodnotami.38 Hodnota je to, „k čemu směřuje 

naše snaha, co vede k našemu rozvoji.“39  

Už Aristotelova eudaimonia spatřovala „smysl všeho konání v dosažení blaženosti, 

uspokojení, vnitřního štěstí.“40 Každý člověk může mít trochu jinou představu o 

naplnění těchto pojmů, takže obrazně řečeno je to jakýsi prázdný rám, který  si každý 

vyplní podle svého.  

Smysluplnost je tedy to, bez čeho se nelze obejít. D. Seligmann41 označuje ztrátu  

smyslu života jako HH syndrom (helplessness and hopelessness - pocity bezmoci a 

beznaděje). I na práci, když ztratí smysl, je potřeba vynaložit více námahy a 

uspokojení z ní je menší.42 J. Křivohlavý označuje potřebu smysluplnosti za „tzv. 

existenciální“43a syndrom vyhoření za častý důsledek selhání při hledání smyslu 

života. 

„Míra vyhoření, tzv. burn–out skóre, je nepřímo úměrná naplnění smyslu života. 

Lidé vykazující vysoké skóre vyhoření mají nízké naplnění smyslu života a naopak 

čím mají lidé vyšší naplnění smyslu života (jsou zakotvení ve smyslu, viz V. E. 

Frankl), tím je u nich nižší skóre vyhoření.“44  

Možná, poněkud překvapivě, už v bibli nalezneme svědectví o jevech, které 

připomínají syndrom vyhoření. M. Rush píše, že duchovní vyčerpání může vést až 

duchovní otupělosti. Negativní myšlenky jsou zdrojem negativních postojů a autor je 

přesvědčen, že „jedním z nejlepších způsobů, jak si pozitivní postoj osvojit a udržet, 

je sytit svou mysl Božím slovem.“45  Doporučuje postavit svůj vztah s Bohem na 

první místo: „Jsme duchovní bytosti, a pokud nebudeme počítat s Bohem, bude náš 

život nevyvážený.“46 

 

 

                                                 
36 Maslow in Plháková 369. 
37 Křivohlavý 29. 
38 Maslow in Plháková 369. 
39 Jankovský 42. 
40 Nekvinda 57. 
41 Seligmann in Křivohlavý 54. 
42 Tošnerovi 11. 
43 Křivohlavý 29. 
44 Jankovský 159. 
45 Rush 112. 
46 Rush 121. 
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2.3.1.1. Biblické zastavení 

Jako první zmiňuje M. Rush47 příběh Mojžíšův, který miloval izraelský lid, byl 

nesmírně schopný a cílevědomý a Bůh jeho prostřednictvím vykonal mnoho zázraků. 

Mojíš sloužil neúnavně svému lidu, navzdory jeho častému reptání a neposlušnosti. 

Ale i on jednoho dne došel na konec svých duševních a fyzických sil. Tentýž Mojžíš, 

který prosil Boha za odpuštění pro svůj lid, který porušil jedno z desatera přikázání, 

žádá nyní Boha o smrt: „a vyčítal Hospodinu: „Proč zacházíš se svým služebníkem 

tak zle? Proč jsem u tebe nenalezl milost, žes na mě vložil všechen tento lid jako 

břímě? Copak jsem všechen tento lid počal já? Copak jsem ho porodil já, že mi říkáš: 

Nes jej v náručí, jako chůva nemluvňátko, do země, kterou jsi přisáhl dát jeho 

otcům? Kde vezmu maso, abych je dal všemu tomuto lidu? Volají ke mně s pláčem: 

»Dej nám maso, chceme jíst.« Nemohu sám unést všechen tento lid, je to nad mé 

síly. Když už se mnou chceš takto jednat, raději mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl 

milost, abych se nemusel dívat na svoje trápení.“48 

I Mojžíš a Jeremjáš49 jsou shodně podrážděni z toho, co jim dříve nevadilo. Také  

David je zoufalý, ač se dříve postavil Goliášovi.50 Všichni chtějí někam utéct  a 

nemuset nic řešit.51 I Elijáš říká „mám toho dost.“52 M. Rush označuje naprostou 

rezignaci za „Elijášovo rozhodnutí“. Jde, mimo jiné, o ztrátu smyslu života, který je 

podle něj největší motivační silou.53 Elijáš sám šel den cesty pouští, až přišel 

k jednomu trnitému keři a usedl pod ním, přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, 

vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“54 To, že je nejdříve potřeba 

řešit fyzické vyčerpání, je doloženo takto:  

Bůh nechal Elijáše odpočinout a poslal anděla, aby ho nakrmil - věděl, že potřebuje 

nabrat nové síly, než zase bude moci být někomu užitečný.55 

Těm, kteří neumí zvolnit tempo a  jejich služba jim připadá velmi důležitá a 

„naléhavá“, připomíná Rush Ježíše: „Důležitost služby nikdo nevnímal tak naléhavě 

jako Ježíš.“56 Měl mnoho úkolů a málo času, proto s nárůstem požadavků vyhledával 

                                                 
47 Rush 2003. 
48 Numeri 11,11-15. 
49 Jr 20,7-18. 
50 Ž 55,5-9. 
51 Rush 44. 
52 1 Kr 19,4. 
53 Rush 49. 
54 1 Kr 19,4. 
55 1 Kr 19,5-8. 
56 Rush 21. 
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samotu. Věděl, že není možné se donekonečna pouze rozdávat. Pravidelně si dělal 

čas na odpočinek a samotu. 

I Ježíš se tedy snažil zachovávat rovnováhu a uvědomoval si svá omezení. Z toho 

plyne ponaučení, že každý má svá omezení a měl by je znát. 

 

2.3.2 Ztráta ideálů 

Ztráta ideálů v pomáhající profesi je nasnadě, neboť některé cíle se oddalují a jiné se 

zdají nedosažitelnými. Není  proto dobře se honit za ideály, kterých nelze dosáhnout. 

Podle Schmidbauera57 lze  ideály perfektnosti udržovat pouze popíráním skutečnosti. 

Zklamání, jež se po neúspěchu dostaví, není snadné překlenout. Ztrácí se důvěra ve 

vlastní schopnosti a smysl práce. Jestliže pomáhající má sílu projít tímto schématem: 

nadšení – objev těžkostí – překážky se mohou a mají překonávat – jsem vyčerpán, 

ale přežil jsem to, může nakonec mít pocit, že chce a může v práci pokračovat. 

Jak působí nerealisticky vysoká očekávání  na rozvoj apatie a deziluze, zkoumají 

Edelwich a Brodsky.58 Domnívají se, že mnohé profese utvrzují své adepty  v tom, že 

lze hrdinsky pomáhat, nepřetržitě dávat druhým, řešit problémy, uspokojovat 

potřeby, prožívat něčí bolest a zůstat sám silný a šťastný. 

I podle M. Vágnerové „nemá smysl klást si nepřiměřené cíle.“59 To je ale nutné se 

naučit, předejde se tak potom mnohým, zbytečně stresujícím situacím. 

 

2.3.3 Workaholismus 

Workaholismus je závislost na práci, jako droze. Postižení jedinci nejsou schopni 

přibrzdit. Jde o nutkavou vnitřní potřebu hodně pracovat, kterou samozřejmě trpí 

okolí postiženého. Podle M. Rushe60 je potřeba uvědomit si své osobní omezení, 

přestože  řada lidí si dokonce myslí, že žádné nemá. 

M. Rush61 uvádí, jako další nebezpečí, i soustředěnost na detaily, spojenou se snahou 

udělat si všechno sám. 

Ve spolupráci s psychologem je potřeba práci omezit, obnovit kontakty s přáteli a 

vrátit se k zájmové činnosti. 

 

                                                 
57 Schmidbauer 2000. 
58 Edelwich,.Brodsky in Hawkins, Shohet 33. 
59 Vágnerová 52. 
60 Rush 22. 
61 Rush 24. 
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2.3.4 Vzdělání 

Vzdělávání by mělo být celoživotní. Souvisí s ním také reflexe a porozumění 

světovému řádu. A i když je pracovník odborníkem, tzn. má jistou sumu vědomostí  

a dovedností, musí přidat to, co se nedá naučit. Je to zájem a vztah ke klientovi. Poté 

se stává angažovaným pracovníkem. 

Jedním z příznaků syndromu vyhoření je i ztráta zájmu o další vzdělávání a 

seberozvoj. Pracovníci mají pocit, že je všechno stále stejné a jednají rigidně podle 

zaběhnutých postupů. Zmiňují to i Hawkins a Shohet62 s tím, že to většina odborné 

literatury opomíjí. 

Co se týče vzdělávání, podle C. Chernisse,63 dluží školy adeptům pomáhajících 

profesí trénink v komunikačních a vztahových dovednostech a přehled o vazbách 

mezi jednotlivými aktéry ve sféře sociálních služeb a jejich kompetencích. Školy 

také postrádají systém zpětných vazeb, aby věděly, zda struktura vzdělání je 

adekvátní. V tomto smyslu označuje C. Cherniss vzdělání za deficitní, protože není 

dostatečnou prevencí vzniku syndromu vyhoření. 

I J. Křivohlavý64 se domnívá, že součástí vzdělání by měly být i informace o tom, co 

syndrom je, jak mu předcházet atd. 

Pro pracovníky s vyšším vzděláním je zřejmě obtížnější dosáhnout uspokojení 

v profesi. Více do své práce investují a také více očekávají. Může to vést k rychlému 

nástupu syndromu vyhoření, stejně jako již zmíněný deficit ve vzdělání. 

 

2.3.5 Ohrožení angažovaného pracovníka 

Angažovaný sociální pracovík (committed) podle O. Matouška65 uplatňuje při práci 

své osobní morální hodnoty. S klientem jedná empaticky a s respektem. Chce jednat 

s klientem jako s přítelem a sám sebe chápe především jako osobu a teprve následně 

jako sociálního pracovníka. Je to bohužel tak, že tento angažovaný, inteligentní, 

neustále se vzdělávající, pro klienta přitažlivý, důvěryhodný, autoritu mající, 

komunikativní, empatický pomáhající, se paradoxně – na rozdíl od svého 

neangažovaného kolegy – může lehce stát obětí syndromu vyhoření. Nikdo nemůže 

                                                 
62 Hawkins, Shohet 33. 
63 Cherniss in Matoušek 58. 
64 Křivohlavý 107. 
65 Matoušek 46. 
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dlouhodobě více dávat, než přijímat - „měřeno v psychologických jednotkách hodnot 

- tzv. utilech.“66 

 

2.3.6 Samostatnost, sebehodnocení a sebevědomí 

Důležitá je samostatnost a soběstačnost. Jen samostatný a soběstačný jedinec může 

odmítnout individualismus a ze své svobodné vůle, přesunout část energie z boje za 

osobní cíle, ve prospěch cílů nadosobních. Chce už více, než se starat jen o sebe nebo 

blízké okolí. Bez autonomie a citové zralosti to není možné. I vyrovnání se s osobní 

historií, je naprosto nezbytné. Vždyť i zdánlivý hendikep se může stát v pracovním 

procesu výhodou. Například alkoholismus v rodině pomáhajícího, může pomoci 

k lepšímu pochopení situace klienta.  

Vyrovnaný jedinec se má rád, akceptuje sám sebe, a proto nespotřebovává zbytečně 

energii na vnitřní konflikty. Jestliže v některých oblastech neakceptuje pomáhající 

sám sebe, nepřijme ani klienta. K řešení osobního konfliktu vlastně používá svou 

profesi. Může klienta nechávat nést to, co sám sobě nechce přiznat. To může vést 

opět k vyčerpání a syndromu vyhoření. 

Psychická labilita neumožňuje kritické sebehodnocení a na tom je závislé 

sebevědomí. Vyrovnaný člověk vnímá neúspěch realisticky – řekne si, to se stane, 

povedlo se mi něco jiného, každý den není svátek. Absence očekávaných výsledků 

nemusí nutně signalizovat selhání, jedná se často jen o subjektivní pocit dotyčného –

prostě se nenaplňuje to, co očekával. 

Neúspěch se má hodnotit z hlediska snahy - pokud byla vyvinuta maximální snaha, 

není potřeba prožívat neúspěch jako tragédii.67  

V opačném případě neúspěch otevírá problémy z minulosti a zpochybňuje se 

všechno předešlé. Kritické sebehodnocení u labilního člověka kolísá, od výrazného 

nadhodnocení k silnému podhodnocení, které může vést k depresím a následně k 

syndromu vyhoření. 

K vážným problémům může vést i sebevědomí pracovníka. Rigidní sebevědomí je 

příčinou přílišné přísnosti a náročnosti na sebe sama. V praxi to pak znamená 

nejistotu, úzkost, nerozhodnost, strach před odpovědností a obsedantní chování. 

Zdravé sebevědomí je důležitý ukazatel, jakýsi senzor, monitorující spokojenost. 

                                                 
66 Křivohlavý 19. 
67 Kebza 20. 
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s výkonem povolání. Primární zdroj zdravého sebevědomí vidí B. Potterová68 

v respektu a uznání druhých. Pro skrupulózní a nerozhodné jedince, může být 

sebevědomí zdrojem frustrací, komplexů a následně příčinou syndromu vyhoření.  

 

2.3.7 Syndrom pomáhajících 

Podle W. Schmidbauera69 jde o specifickou narcistickou poruchu, jejímž 

prostřednictvím pracovník v pomáhající profesi řeší, většinou nevědomě, své rané 

trauma odmítnutého dítěte. Syndromem trpí nejen jednotlivci, ale celé instituce – 

zdravotnické, pedagogické a sociální.  

Pomáhající není schopen vyjádřit své pocity a potřeby. Dle W. Schmidbauera70 lze 

vnitřní situaci lidí se syndromem pomáhajících popsat takovýmto obrazem - jsou 

jako zanedbané, hladové dítě za nádhernou, pevnou fasádou. 

Pomáhající se nemůže při práci řídit pouze svědomím – je nutná stálá supervize. 

Podle O. Matouška „není snadné stanovit, kdy je člověk v profesionální pozici 

pomáhajícího psychicky fit a kdy je postižen duševní chorobou.“71 Pomáhající se 

považují za zdravé. Syndrom je posilován tím, že slabost, bezmocnost a otevřené 

doznání emocionálních problémů veřejnost přijímá a podporuje pouze u klientů. 

Syndrom pomáhajících může vést k syndromu vyhoření. 

Prevencí je důkladný výcvik, který musí být dlouhodobý a soustavná supervize. 

Je nutno nepodceňovat příznaky stresu a „postarat se o vlastní  smysluplný, příjemný 

a fyzicky aktivní život mimo roli pomáhajícího.“72 

Nezbytnou prevencí je i celoživotní vzdělávání. 

 

2.4 Pomáhající a klient 

Jaká úskalí mohou číhat na pomáhajícího při kontaktu s klientem? 

Pomáhající by si měl dávat pozor na překonávání pocitu osamělosti či 

sebepodceňování. Vede to buď k nadměrné kontrole nad klientem (brání mu 

v rozvoji autonomie), nebo k sebeobětování pro klienta na vlastní úkor. 

W.Schmidbauer73 to popisuje jako: má rád bližního svého, místo sebe samého. 

                                                 
68 Potterová 235. 
69 Schmidbauer in Matoušek 59. 
70 Schmidbauer 2000. 
71 Matoušek 59. 
72 Hawkins, Shohet 33. 
73 Schmidbauer 2000. 
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Tendence k sebeobětování může pramenit například ze zážitku nepřijetí rodiči 

v dětství. 

Na pomáhajícím také není, aby vynášel mravní soudy o klientovi. Je v nich 

emocionální náboj a mravní pobouření vylučuje vztahovou oporu, kterou klient 

potřebuje. Emoce jsou přirozené, nejsou chybou, ale je nutné si je uvědomovat a 

počítat s nimi. Je to možnost, jak mít rád téměř „kohokoliv“. 

Ačkoliv si klient často myslí, že na jakýkoliv problém existuje zaručené, odborné 

řešení, je nutno, aby pomáhající necítil povinnost nereálný úkol splnit. Je důležité 

přiznat si právo nemít radu. Neřešitelná situace se dá pouze unést. Pomocí klientovi 

je sdílení citů. 

V tomto směru je důležité vzdát se pocitu všemohoucnosti a uvědomit si, že 

pomáhající je jen nástrojem  pomoci. Tak se lze vyhnout neustálému kolísání mezi 

všemohoucností a nemohoucností. Dokáže-li si pomáhající uvědomit, že není 

ztělesněná pomoc a vzdá se přivlastňování, jeho sebeúcta nebude závislá na úspěchu 

klienta. Hawkins a Shohet tomu říkají „učit se pokoře správce terapeutického 

prostoru.“74  

Potřebná empatie ohrožuje pomáhajícího splýváním ze soucitu (ztotožňováním). Je 

potřeba klientovi rozumět, ale nevychylovat se ze svého těžiště – stát vždy vedle 

klienta. Chce-li pomáhající klientovi pomoci, musí zůstat sám sebou. Vysilovat může 

nejen každodenní kontakt s pohnutými osudy, ale i soucit. Proto je potřeba 

zachovávat profesionální odstup. V blízkém vztahu bývá velké pokušení zrušit 

hranici. Obranou je buď vytvoření rigidní hranice (uzavřená mysl) nebo snaha 

ochránit hranici asertivitou. J. Jankovský75 označuje schopnost umět se od problému 

oprostit jako reidentifikační techniky. 

O. Matoušek76 spatřuje problém i v odpovědnosti pomáhajícího za klienta, bez 

možnosti mít plně pod kontrolou klientovo chování. 

Pomáhat je tedy nutno správně. Potom pomáhání není obětí, neubíjí, emočně 

nevyčerpává a neohrožuje syndromem vyhoření. Ideální je  najít optimální stupeň 

angažovanosti a umět říci ne. 

                                                 
74 Hawkins, Shohet 25. 
75 Jankovský 164. 
76 Matoušek 56. 
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Zrovna tak jako osobnostní předpoklady, vzdělání nebo práce s klientem, má na 

riziko vzniku a rozvoje syndromu vyhoření, výrazný vliv organizace, pro kterou 

pomáhající pracuje. 

 

2.5 Pomáhající a organizace, pro kterou pracuje 

Syndrom vyhoření je závislý na podmínkách organizace a očekávání pracovníka. 

Ch. Maslachová77 předpokládá, že syndrom vyhoření u pracovníka je signálem, že 

něco nefunguje dobře v organizaci. 

Při postižení  pracovníka syndromem jde o ztrátu nejen v rovině osobní, ale 

vzhledem k tomu, že se jedná většinou o velmi výkonné jedince, kteří dělají více než 

musí, je postižena výrazně i organizace. M. Rush k tomu píše, že takoví pracovníci: 

„možná svou funkci fyzicky neopustí, ale jejich pozice tak jako tak zeje 

prázdnotou.“78 

Organizace by měla předvídat a měnit pracovní podmínky ohrožených pracovníků.79 

Organizace může také preventivně působit proti rozvoji syndromu, pokud podle 

O.Matouška:80 

• věnuje pozornost potřebám personálu 

• nové členy zaučuje zkušený personál 

• existují plány osobního rozvoje 

• nechybí supervize 

• pracovník má příležitost sdělit někomu kompetentnímu, na jaké potíže narazil 

a poradit se s ním o možných řešeních 

• nevládne soutěživá atmosféra 

• není silná byrokratická kontrola chování personálu 

• není rivalita několika znepřátelených skupin pracovníků 

 

Další formy pomoci pracovníkovi z hlediska prevence mohou být například:81 

• omezení pracovního úvazku 

• omezení administrativní zátěže 

                                                 
77 Maslachová in Kebza 11. 
78 Rush 9. 
79 Jeklová 29. 
80 Matoušek 57. 
81 Matoušek 58. 
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• omezení počtu případů, s nimiž je jeden pracovník v kontaktu během určité 

doby 

• jasná definice profesionální role pracovníka a náplň práce 

• jasná definice poslání organizace a metod práce, s nimiž se nastupující 

pracovník důkladně seznámí 

• průběžná supervize 

• kvalitní příprava na profesi zahrnující výcvik v potřebných sociálních 

dovednostech i dostatečně dlouhou praxi s klientelou srovnatelného typu, 

s jakou se pak pracovník setká v instituci, kde bude působit 

• existence systému zácviku nových pracovníků 

• možnost využít profesionálního poradenství, poskytovaného zkušeným 

odborníkem ve vlastní instituci nebo jinde 

• existence programu osobního rozvoje a podpora dalšího vzdělávání 

pracovníků ze strany instituce, v níž jsou zaměstnáni 

• případové konference v jedné instituci nebo s účastí pracovníků několika 

spolupracujících institucí 

• nasazení více pracovníků v náročných programech se skupinami klientů 

• organizování programu, při nichž se klienti dostanou do jiného prostředí 

(např. pobytů v přírodě) a personál při nich může objevit jejich skryté 

charakteristiky 

• kombinace přímé práce s klienty s jinými činnostmi, jež nezahrnují přímou 

práci s klienty 

Podle C. Chernisse82 doba strávená na jedné pracovní pozici v jednom zaměstnání 

také pozitivně koreluje s intenzitou syndromu vyhoření (nikoliv věk pracovníka). 

V tomto duchu píše i E. Aronson,83 že čím delší dobu je pracovník na náročném 

pracovišti, tím méně mu většinou časem práce přináší uspokojení a negativně se 

začne měnit jeho vztah ke klientům, kolegům, přátelům i životnímu partnerovi. 

Za zmínku jistě stojí i množství periodicky se opakujících drobných úkolů a 

povinností. „Je tak častou příčinou syndromu burnout, že se v anglické literatuře pro 

                                                 
82 Cherniss in Matoušek 57. 
83 Aronson in Jankovský 160. 
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tyto okolnosti vytvořil zvláštní odborný termín - tzv. daily hassles (odpovídá našemu 

lidovému termínu „tisíckrát nic“ - tisíc maličkostí, které člověka utrápí).“84 

Organizace by měla pracovníkovi  umožnit  uvolnit se a odpočinout si. Útočiště, kam 

se může unavený jedinec uchýlit, se nazývá „retreat“,85jsou to tzv. útočištná místa. 

J. Křivohlavý86 píše, že svou nezastupitelnou úlohu při vzniku stresu, hraje i velikost 

pracovního prostoru, jeho členění a úprava pracoviště. Malý prostor může vyvolávat 

zvýšenou agresivitu a hostilitu. Důležitá je privátnost prostředí, která zaručí dostatek 

klidu. Co se týče hluku, za více rušivý je považován ten, který způsobuje okolí. 

K nejnepříjemnějším patří hluk nepravidelný a přerývaný. I světelné podmínky 

mohou být účastny na intenzitě zátěže (mnoho nebo málo světla, jeho oslňující zdroj 

atd.). Dále je podstatná tepelná pohoda, kdy se nejedná o naměřenou teplotu, ale o 

tzv. suchou a vlhkou teplotu, tepelné záření a proudění vzduchu. Požadavek na klid 

se netýká pouze absence hluku, ale i častého vyrušování a přerušování práce - tzv. 

rozdrobené pracovní doby. Organizace by měla pracovníkovi umožnit i individuální 

úpravu pracoviště, aby si mohl vytvořit osobní prostor. 

V. Kebza87 zmiňuje mezi rizikovými faktory i vysoké nároky na pracovníka a nízkou 

autonomii pracovní činnosti (rozhodování o tempu práce atd.). 

 

2.5.1 Hmotné zajištění pracovníka a vyjádření uznání 

Organizace by měla pomáhajícího, i přes jeho uspokojení z práce samé, dostatečně 

hmotně zabezpečit. M. Rush sice upozorňuje, že hromadění materiálního bohatství 

není poukázkou na štěstí či úspěch,88 ale i pro člověka bez materiálního zaměření, 

slouží peníze k jisté míře nezávislosti, svobody a získání času. Pomáhající 

v materiální tísni bude mít jistě jiné starosti, než práci a omezí své nasazení. 

Neadekvátní finanční ohodnocení si mnozí mohou vyložit i jako nedostatek uznání.89 

Také se mohou cítit „bezmocní a neúspěšní“ a práce je díky tomu „extrémně 

stresující.“90 

I M. Jeklová uvádí mezi rizikovými faktory neutěšené finanční a bytové podmínky. 

                                                 
84 Křivohlavý 58. 
85 Křivohlavý 109. 
86 Křivohlavý 110. 
87 Kebza 6. 
88 Rush 32. 
89 Potterová 40. 
90 Potterová 236. 
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V neposlední řadě by organizace neměla opomínat vyjádření uznání, neboť „míra 

spokojenosti s prací je do značné míry přímoúměrná uznání, kterého se dostane 

tomu, kdo pracuje.“91 Není to jen otázka finanční, pracovníka lze pochválit nebo 

ocenit jinou formou. Jak už bylo zmíněno, uznání patří k potřebám člověka a 

frustrace této potřeby může vést k dalším problémům a následně k syndromu 

vyhoření.   

 

2.6 Pomáhající a osobní život 

Práce pomáhajícího je fyzicky i psychicky velmi náročná.Pravidelně je proto nutno 

přehodnocovat priority, cíle, plány a podle potřeby je měnit. V každém případě je 

nutné, snažit se udržovat v životě rovnováhu a nezapomínat na to, že každý má svá 

omezení. Soustřeďovat by se člověk měl pouze na skutečně podstatné věci, které jsou 

důležité pro výsledek a udělat si čas na skutečný život - „umět cítit vůni růží podél 

cesty.“92 Stejně dobře jako pracovat, je nutné umět se i bavit. Osobní pohoda (well-

being, psychisches Wohlbefinden) doplňuje v Beckerově koncepci  komplex 

duševního zdraví. Podle E. Dienera93  zahrnuje well - being životní spokojenost, 

pozitivní emoce a štěstí. 

 

2.6.1 Péče o fyzickou kondici 

Bez zdravého životního stylu se nelze obejít. Patří sem nejen pohyb, ale i výživa,   

spánek a vyloučení škodlivých návyků. 

Bezpodmínečně nutný je čas na odpočinek a rekreaci. V dnešní uspěchané době 

mnozí už ani nevědí, co slovo odpočívat znamená. Dobrý fyzický stav je ale 

důležitou ochranou proti vyhoření, jinak trpí i stránka emocionální a psychická, 

protože fyzická a psychická kondice jsou úzce spojeny. 

Tělo je prvotní zdroj energie, je tedy důležitá péče o něj fyzickým pohybem a 

správnou životosprávou. Tělo je i zdrojem  poznání, nese „cítěný smysl“94 událostí 

(propojení těla s mysli). 

Například psychoterapie Wilhelma Reicha je zaměřena na bioenergetické cviky 

vedoucí k energetizaci. Důraz je kladen na pomalé pohyby, soustředění a správné 

dýchání. Je nutné vyhýbat se tomu, aby člověk dělal několik činností najednou, 

                                                 
91 Křivohlavý 109. 
92 Rush 119. 
93 Diener in Kebza 16. 
94 Kopřiva 104. 
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protože pak je dělá mechanicky. Fyzický pohyb není jen mechanická námaha, ale 

žádoucí je i prožitek těla. Tak je třeba cvičit například jógu. Nejde o gymnastiku, ale 

o prožitek. Jóga přivádí cvičícího k uvědomování si těla. 

Snadným a účinným kontaktem s tělem je relaxace. Nejznámější je asi autogenní 

trénink, jehož  podkladem je jóga. Jeho autorem je německý lékař Schulz. Další 

doporučovanou metodou je Jacobsonova progresivní relaxace. Je to snadná technika 

přinášející úlevu v situaci zvýšené zátěže. 

Tělesné cvičení zlepšuje nejen fyzickou kondici, ale vede i  k uvolnění napětí a 

stresu. 

 

2.6.2 Volný čas a jeho organizace 

Z hlediska psychické pohody je důležité smysluplné trávení volného času (koníčky, 

kultura, společenský život). Aby volný čas pomáhající měl, musí si ho umět 

zorganizovat. 

Podle K. Kopřivy95 se mají začít plánovat  kratší časové úseky. Nejdříve se spočítá, 

kolik času je potřeba na záležitosti, které musí proběhnout v každém případě a tím 

pádem je jasné, s kolika hodinami lze volně disponovat. Z celkového množství 

volných hodin se naplánují  2/3. Zbytek je rezerva (ztráty, nenadálé události). Když 

se pak vynásobí naplánovaný čas 1,5 krát, opět ze dvou třetin vznikne celek a 

výsledné hodiny se rozplánují do denních či týdenních plánů. Snaha o dodržování, 

kontrolu a korekci rozpisu na druhý den, by se neměla vzdávat při prvním 

neúspěchu. Lze tak předejít permanentnímu prožívání časového tlaku. V. Kebza to 

označuje jako „vhodný time – management (umění nedostat se pod časový tlak).“96 

I Tošnerovi 97 radí zacházet rozumně se svým časem, práci si dělit rovnoměrně a 

větší úkoly rozdělit do zvládnutelných menších celků. Práce by se rozhodně neměla 

odkládat.    

Je optimální v životě plánovat, přičemž krátkodobé plány by měly zapadat do plánů 

dlouhodobých a D. McClelland98 doporučuje plánovat nejen cíle, ale i nástroje 

k jejich dosažení. 

 

 

                                                 
95 Kopřiva 103. 
96 Kebza 16. 
97 Tošnerovi 14. 
98 McClelland in Křivohlavý 87. 
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2.6.3 Osobní situace - životní události 

Pomáhající by měl myslet na nebezpečí přenosu profese do osobního života, aby 

nechtěl být terapeutem svým blízkým, kteří o to nestojí. „Čím více se považujete za 

terapeuta, tím větší vzniká tlak na to, aby někdo jiný byl pacient.“99  

Osobní situace je velmi důležitá. Neřešené konflikty (manželství atd.), které 

pomáhající může řešit únikem do práce, samozřejmě energii ubírají. 

Život přináší  mnoho různých, mnohdy negativních událostí. V tomto ohledu vždy 

hodně záleží na osobním hodnocení situace a reakci na ni. Problémy je, z hlediska 

zachování duševní rovnováhy, lépe řešit dříve, než nabudou obludných rozměrů a 

vhodné je probrat vše s někým blízkým (ventilace). Do jisté míry se lze naučit řešit 

problematické situace s nadhledem a je-li to možné, i s humorem. 

 

2.6.3.1 Sociální opora a její funkce 

Existence sociální opory má zásadní význam. Podle S. Cobba je sociální opora 

„sdělení určené danému člověku, které ho vede k tomu, že ten pak věří, že někdo o 

něj má zájem, že se někdo o něho stará, že si ho někdo váží (cení a hodnotí ho 

kladně, vzdor všemu, co bylo) a že tak on patří do sítě lidí, mezi nimiž panuje určitá 

sociální komunikace a vzájemnost pomoci.“100 V sociální psychologii se tyto faktory 

označují jako nárazníky (buffers), které tlumí nárazy nepříznivých vlivů na jedince. 

Zdrojem sociální opory je rodina, zaměstnání, přátelé. Stěžejní se zdá být opora 

stejně postavených kolegů (peer-support).101 „Nedostatek opory koreluje pozitivně 

s burnout syndromem.“102 

Sociální síť (social net) je společenství druhých lidí, kteří jsou spolu určitým 

způsobem spojeni. Je třeba ještě zdůraznit, že tyto vztahy nefungují automaticky. Je 

nutno vyvíjet sociální aktivitu – dobré vzájemné vztahy neustále vytvářet a udržovat.  

J. Křivohlavý103 člení funkce sociální opory podle A. Pinesové a E. Aronsona takto: 

• Naslouchání 

• Potřeba sociálního zrcadla 

• Uznání 

• Povzbuzování 

                                                 
99 Dass, Gorman in Hawkins, Shohet 23. 
100 Cobb in Křivohlavý 91. 
101 Kebza 18. 
102 Kebza 18. 
103 Křivohlavý 93. 
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• Soucítění – empatie 

• Emocionální vzpruha 

• Prověřování stavu světa 

• Dělba práce 

• Spolupráce 

• Přejný prosociální postoj a nezištná pomoc 

Při naslouchání nejde jen o sdělování informací, ale i o sdílení emocí. Komunikační 

dovednosti se mnohdy vyučují, ale naslouchání se musí každý učit sám. Jde o 

porozumění a pochopení toho, co druhý chce sdělit. Přitom se nejedná vždy o velké 

problémy, ale i o běžné starosti (daily hassles). 

Potřeba sociálního zrcadla je potřebou zpětné vazby. Každý jedinec by měl vědět, jak 

ostatní hodnotí to, co dělá. Lze se tak vyhnout extrémům, kdy dochází 

k neopodstatněnému přeceňování se, či podceňování. 

Uznání slouží jako povzbuzení pro ty, kteří se o něco snaží a dlouho nevidí výsledky, 

jsou nemocní a pomalu se uzdravují atd. 

I soucítění (empatie) je potřebné, protože člověk potřebuje druhého člověka ve 

chvílích, kdy mu není dobře, aby s ním sdílel jeho problémy. To platí i naopak -  o 

sdílení radosti. Jedná se o emocionální oporu a je to důležitá prevence emocionálního 

vyhoření. 

Emocionální vzpruha  je způsob jakéhosi emocionálního jištění. Sociální opora 

nedovoluje jedinci propadnout se do depresí a citové skleslosti. 

Sociální oporu lze využít i při shromažďování informací ze všech oblastí lidského 

života. Nejbližší sociální oporou jsou lidé s podobnými hodnotami, s podobnou 

hierarchií priorit - duševně, emocionálně a duchovně blízcí. 

I dělba práce je nezbytná, protože všechno nemůžeme stačit sami. Je-li možno si 

s někým práci rozdělit, je to vždy velká pomoc. 

Skutečnou sociální oporou je také opravdová spolupráce s lidmi, kterým lze 

důvěřovat, je na ně spolehnutí a rozumíme si s nimi.  

Prosociální postoj je jakési „přívětivé duševní naklonění“. Jedná se o oblast 

komunikace, stejně tak jako pomoc v nouzi (např. finanční). Nikdy to není zištné 

jednání „něco za něco“. 
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Za nejdůležitější funkci sociální opory je, podle výzkumu, považována funkce 

„naslouchání“. Zároveň se ukázalo, že si „všech funkcí sociální opory váží lidé tím 

více, čím více jsou ohroženi emocionálním vyhořením.“104 

Protože je sociální síť tak důležitá, je potřeba pracovní život oddělit důsledně od 

soukromého, a tím se při eventuální změně zaměstnání vyhnout ztrátě „svého 

společenského podpůrného systému.“105  

M. Vágnerová106 řadí dostupnou sociální oporu mezi protektivní faktory zvládání 

zátěžových situací. Jedná se podle ní o to, aby opora byla k dispozici a ohrožený 

jedinec ji dokázal rozeznat, přijmout a využít.  

Významná role sociálni opory se promítá i do terapie syndromu vyhoření.  

 

3. Terapie 

Podle V. Kebzy,107 je cílem terapie syndromu vyhoření, nalezení řešení v situaci 

existenciální frustrace. Jedná se o objevování a naplňování hodnot, neboť pro  

terminální stádium syndromu je příznačná ztráta smyslu života. V hledání životního 

smyslu a nových hodnot  se využívá logoterapie - snaha je zaměřena k obnově 

smyslu pro smysl. 

Na existenciální východiska navazuje i daseinanalýza, která by měla pomoci při 

zvládnutí „umění být sám sebou.“108 Logoterapie a daseinanalýza podle V. Kebzy 

řeší podstatu problému. K řešení dílčích problémů se používá např. kognitivně-

behaviorální terapie. 

M. Rush se domnívá, že většině vyhořelých může pomoci přítel,  v závažnějších 

případech (deprese) je nutná odborná pomoc. Důležitá je podle něj přátelská podpora 

a ochrana soukromí -  s nikým o tom nemluvit..Cílem pomoci je najít a udržovat 

rovnováhu ve všech oblastech života. Jedinec sám podle něj není schopen situaci 

zvládnout, protože bývá často postižena i rodina, hrozí rozvod.atd. Důležité je proto 

pro postiženého zajištění  pomoci  rodiny a přátel. K tomu dává M. Rush109 tato 

doporučení: 

• neustále dávejte dotyčnému najevo, že v něj nepřestáváte věřit 

• prokazujte mu lásku i tehdy, když si to nezaslouží 
                                                 
104 Pines, Aronson in Křivohlavý 98. 
105 Potterová 148. 
106 Vágnerová 55. 
107 Kebza 19. 
108 Kebza 19.  
109 Rush 65. 
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• zajímejte se o jeho postup a pokrok 

• dávejte mu najevo, že nevadí, když se mu něco nepovede 

• nenuťte ho k úspěchu 

• nepoučujte ho 

Dále autor radí oddělit  postiženého, pokud je to možné, od zdroje problému 

(přeřazení na jiné oddělení či výměna směny znamenají jiný kolektiv, změnu náplně 

práce atd.). Udělat si čas na odpočinek a rekreaci.Obnovit sebedůvěru častým a 

úspěšným plněním krátkodobých cílů (nutná je záruka okamžitého úspěchu - tzn. 

postupný nárůst složitosti úkolů). Začít pravidelně cvičit, protože postižený postrádá  

potřebnou, nezbytnou kázeň k pravidelnému cvičení. M. Rush klade důraz na 

primární nezbytnost fyzické rekonvalescence, neboť na ni se podle něj váže zotavení 

v oblasti duševní a emocionální. A konečně najít si nový smysl života a vizi do 

budoucnosti. Autor z vlastní zkušenosti ví, že syndrom je možno překonat a stát se 

lepším člověkem.110 

 

4. Supervize 

Podle Matouška je „supervize 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“.111 

Tošnerovi ve svém pracovním sešitě označují supervizi za „pravidelnou korekci 

profesionálního chování.“112  

V České republice se možnost soustavnějšího vzdělávání v supervizi objevila 

počátkem 90. let minulého století. Dříve byla povinnou součástí pouze u 

psychoanalytického výcviku. V sociální oblasti byla na prvních pracovištích 

zavedena supervize po roce 1989.  

K formám supervize, které se používají, patří podle O Matouška:113 

• individuální supervize 

• intervize (peer-supervision) 

• autovize (autosupervize) 

• vzájemné konzultování dvou kolegů (co-consultancy) 

                                                 
110 Rush 6. 
111 Matoušek 349. 
112 Tošnerovi 15. 
113 Matoušek 350-357. 
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• skupinová supervize 

Individuální supervize spočívá v setkáváních supervizora s jedním pracovníkem. 

Intervize je setkání skupiny pracovníků bez supervizora. 

Autovizí se rozumí sebereflexe pracovníka, který sám sobě klade otázky a odpovědi 

vyhodnocuje. Autosupervize je nutná i k zhodnocení vlastních motivů- to znamená 

připustit si své problémy a potřeby. Popírání vlastních potřeb je nebezpečné. Každý 

by se měl zamyslet nad tím, co ho přivedlo k volbě pomáhající profese, protože: 

„Nikdo nemůže jednat z výhradně čistých motivů. Čím větší je kontaminace 

temnými motivy, tím více se případový pracovník drží své domnělé objektivity.“114 

Častá bývá touha po moci nebo naplňování vlastních potřeb prostřednictvím pomoci 

druhým. Je důležité si své potřeby přiznat a snažit se je uspokojovat. Pak je z čeho 

dávat a je možno pomáhat nejen  proto, že se to má, nebo to klient chce. Vzájemné 

konzultování dvou kolegů probíhá mezi pracovníky s podobným rozsahem 

zkušeností.  

Skupinová supervize je často využívaná. Je založena na skupinové dynamice, 

členové se mohou podporovat a poskytovat si zpětnou vazbu, i se jeden od druhého 

učit. V sociální práci se často využívají prvky Balintovské skupiny, ve které může 

být šest až dvanáct osob. Práce v této skupině má pět fází. Po předložení problémů je 

demokratickým hlasováním vybrán jeden konkrétní případ. První fází je expozice 

případu, kdy někdo z účastníků nabídne případ, se kterým by chtěl pomoci. Ve druhé 

fázi následují otázky, účastníci se ptají na okolnosti, které potřebují znát pro 

vytvoření si obrazu o případu. Ve třetí fázi následují fantazie - jednotliví účastníci 

sdělují, co je k případu napadlo a co si představují. Ve čtvrté fázi účastníci říkají, jak 

by daný problém řešili oni osobně. Této, ani předešlé fáze se předkladatel neúčastní 

aktivně. V páté fázi se předkladatel vyjádří k tomu, co bylo řečeno ve třetí a čtvrté 

fázi. Ocení to, co možná použije, ostatní ponechá bez komentáře. 

„Odborně prováděná pravidelná supervize je jedním z nejlepších preventivních 

opatření proti syndromu vyhoření a pravidelné očištění od zbytků myšlenek i 

emocí.“115 M. Jeklová116 k tomu dodává, že supervize může proces syndromu 

vyhoření přerušit. 

                                                 
114 Guggenbuhl-Craig in Hawkins, Shohet 23. 
115 Tošneroví 15. 
116 Jeklová 27. 
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Její nedostatek  může přispívat k pocitům opotřebovanosti, rigidity a zaujímání 

obranné pozice. To může v krajním případě přispívat  k syndromu vyhoření.117  

Supervize umožňuje vyjít z bludného kruhu. Vyčerpaný pracovník nepracuje tak 

dobře, jak by chtěl a měl, což vede k pocitům viny a vlastní neschopnosti a dalšímu 

poklesu standardů, či útěku do nemoci. 

Supervize se tedy jeví nadějnou prevencí problému syndromu vyhoření. 

 

5. Projekt výzkumu 

Tento výzkum jsem připravovala pro ilustraci teoretické části mé bakalářské práce. 

Ve svém výzkumu jsem chtěla  zjistit četnost výskytu symptomů svědčících pro 

ohrožení či postižení pracovníků v pomáhající profesi tímto syndromem. Rozdělením 

pracovníků na dvě skupiny, podle přítomnosti či nepřítomnosti supervize na 

pracovišti, jsem chtěla ověřit eventuální supervizní přínos. 

Symptomy syndromu vyhoření je možné logicky rozdělit  z hlediska holistického 

pojetí člověka, takže jsem v dotazníku položila otázky z každé dimenze – biologické, 

psychologické a sociální. Výčet příznaků je velmi obsáhlý a proto jsem použila jen ty 

otázky, které považuji za nejdůležitější. Podobné či příbuzné symptomy jsem se 

pokusila zahrnout do jedné otázky, abych postihla  jejich co nejširší škálu. Dále 

jsem se v závěru zeptala na délku praxe a položila otázky identifikační. Poslední 

otázka měla být z dimenze duchovní. Protože je velmi obtížné, nějakou otázku 

týkající se smyslu, víry atd. zformulovat, zvolila jsem otevřenou otázku, aby se 

respondenti mohli volně vyjádřit. 

Pro sběr dat jsem použila standardizovaný dotazník. Informace jsem chtěla sbírat 

osobně v sociálních zařízeních v Praze a na území bývalého okresu Praha - západ. 

Našla jsem je v příslušném „Seznamu poskytovatelů sociální péče“. Provedla jsem 

náhodný stratifikovaný výběr. To znamená, že jsem zvolila zařízení a rozdělila jsem 

je na dvě homogenní skupiny. Kritériem byla přítomnost či nepřítomnost supervize 

v příslušném zařízení. Kdyby došlo k realizaci projektu v původně zamýšlené 

podobě, jedince do vzorku bych vybrala náhodně z těchto dvou skupin. Vzorek měl 

mít 60 respondentů, neboť jsem omezena nejen časovými a finančními možnostmi, 

ale i počtem pracovníků pod supervizí, kteří jsou dosažitelní.    

                                                 
117 Hawkins, Shohet 19. 
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U bakalářské práce bylo možno vynechat  předvýzkum, neboť je nepochybné, že 

informace, které chci získat, ve vybrané populaci existují. Ochrana osobních údajů je 

zajištěna anonymitou dotazníků a jejich následnou skartací.  

Výzkumným nástrojem byl tedy dotazník, s uzavřenými otázkami a jednou otázkou 

otevřenou, které jsem otestovala na srozumitelnost a jednoznačnost v pilotní studii, 

v této podobě: 

 

5.1 D o t a z n í k 

Tento dotazník je anonymní a slouží pro potřeby bakalářské práce. 

U každé položky zaškrtněte, prosím, v jaké míře se Vás jednotlivé výroky týkají. 

1. Práce mi dělá starosti i v době volna, moje pracovní pocity zasahují do mého 

soukromého života 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

2. Připadám si fyzicky „vyždímaný(á)“, cítím nechuť vstát ráno z postele 

1 velmi často  

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

3. Trpím bolestmi hlavy, migrénami 

1 velmi často  

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

4. Nemám chuť pomáhat problémovým klientům/pacientům 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 
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4 zřídka 

5 nikdy 
 

5. Cítím se smutný(á) bez jasného důvodu 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

6. Trápí mě poruchy spánku 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

7. Společenská zábava mě unavuje 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

8. Obtížně se soustřeďuji 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 

 

9. Mám problémy s trávením 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 
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5 nikdy 
 

10. Mám pocit, že svou práci omezuji na její mechanické provádění 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

11. Jsem napjatý(á), vnitřně neklidný(á), nervózní  

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

12. Pokud je to možné, vyhýbám se odborným rozhovorům s kolegy 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

13. Pochybuji o svých profesionálních schopnostech 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 

14. Hrozí mi ztráta přehledu o dění v oboru, vyhýbám se účasti na dalším 

vzdělávání 

1 velmi silně 

2 spíše ano  

3 spíše ne 

4 ne 
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15. Pochybuji o smyslu  své práce 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

16. Klienti/pacienti mě popuzují 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 

 
17. Přemýšlím o odchodu z oboru 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

18. Mám sklon k nadměrnému přejídání, kouření, konzumaci alkoholu, užívání 

léků 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

19. Supervize je pro mě dostupná 

1 vždy 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
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20. Trpím nedostatkem uznání a ocenění 

1 velmi často 

2 často  

3 někdy 

4 zřídka 

5 nikdy 
 

21. Délka praxe 

1  0 – 2 roky 

2  3 – 5 let 

3  6 – 7 let  

4  8 – 10 let 

5  více než 10 let 

22. Pohlaví 

1  žena 

2  muž 
 

23. Nejvyšší ukončené vzdělání 

1 základní 

2 střední bez maturity 

3 úplné střední s maturitou 

4 vyšší odborné 

5 vysokoškolské 
 

24. Kdo, nebo co, mně nejvíce pomáhá v práci, když se cítím vyčerpaný(á), 

nemám náladu na klienty, apod. 

 

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali odpovědím. Vyplněný dotazník můžete 

přeložit a přelepit či sešít.   

 

5.2 Změna výzkumu na anketu 

Bohužel se v praxi ukázalo jako nemožné do vybraných zařízení proniknout a 

zvolenou metodu zrealizovat. Proto jsem zvolila náhradní řešení.Využila jsem svých 

kontaktů, zejména mezi vedoucími pracovníky a výzkum změnila v anketu. 

Distribuovala jsem celkem 50 dotazníků, z kterých jsem zpět obdržela 38. Osobně 
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jsem se rozdávání ani sběru dotazníků neúčastnila a do dotazníku jsem napsala, že ho 

mohou respondenti zalepit, od čehož jsem si slibovala upřímnější odpovědi. 

Následoval sběr dat. Po jeho ukončení jsem provedla kontrolu dotazníků, jejich 

očíslování, stanovila třídy pro zařazení odpovědí na otevřenou otázku a přenesla  

dotazníky do počítače. Poté jsem se pokusila o analýzu a interpretaci dat, ačkoli 

vzhledem k výše uvedenému a počtu respondentů, je jasné, že získané údaje nelze 

zobecňovat. 

Nakonec jsem získala 38 odpovědí - 19 z pracovišť pod supervizí a 19 z pracovišť 

bez supervize. Co se týče supervize, jednalo se na obou pracovištích o skupinovou 

formu, s možností individuální supervize v případě potřeby. 

Pro nízký počet respondentů mi vedoucí výzkumu doporučil nezabývat se možným 

vztahem délky praxe a mírou postižení symptomy syndromu vyhoření jednotlivých 

respondentů.  

 

Odpovědi byly ohodnoceny následovně: 

• nikdy  - 0 bodů 

• zřídka  - 1 bod 

• někdy  - 2 body 

• často  - 3 body 

• velmi často - 4 body 

 

Otázkám identifikačním 21. – 23. a otázce 19., na dostupnost supervize, body 

přiděleny nebyly. Pro odpovědi na otázku číslo 24. byly stanoveny třídy a odpovědi 

následně převedeny do číselné podoby. 
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5.3 Výsledky vyhodnocení 

5.3.1 Graf č.1 - Možný vliv supervize na četnost výskytu symptomů 

     syndromu vyhoření 
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V grafu č. 1 jsou odpovědi ukazateli míry syndromu vyhoření. Každá odpověď byla 

ohodnocena 0(nikdy) – 4(velmi často) body. Celkový ukazatel byl u každého 

respondenta získán součtem bodů jeho jednotlivých odpovědí v dotazníku. 

Respondenti uvedení pod označením 1.- 10. pracující pod supervizí a respondenti 1. 

– 12. pracující bez supervize (šlo o církevní zařízení), byli z velmi podobných typů 

zařízení. Mezi oběma skupinami nebyly žádné markantní rozdíly. Absence supervize 

by mohla být vyvážena buď podmínkami, které organizace pracovníkům vytváří, 

přístupem vedoucích pracovníků nebo dobrým kolektivem (i když na otázku č.24 

odpovědělo pouze 6 respondentů ze 12, že nejvíce jim pomáhají kolegové/kolektiv). 

Já se osobně domnívám,že vzhledem k typu zařízení, by zde mohla hrát roli otázka 

spirituálního zakotvení respondentů. Stejné důvody mohou hrát roli i v případě 

poměrně výrazného rozdílu mezi skupinou respondentů 1 - 12 a 13 -19 bez supervize 

na pracovišti. 

 

 

 

 



 40 

5.3.2 Vybrané otázky 

V další části jsem vybrala 7 otázek s nejvýraznějšími rozdíly mezi oběma skupinami. 

Jednalo se odpovědi, které v různé míře signalizují přítomnost symptomů syndromu 

vyhoření – někdy/často/velmi často. Celkový bodový součet odpovědí na otázky 1.- 

19., všech respondentů v obou kategoriích, je vyjádřen v procentech. Celkový 

výsledek respondentů pod supervizí v těchto vybraných otázkách, byl ve všech 

případech příznivější, i když v jednotlivých případech tomu tak samozřejmě vždy 

nebylo.   
 

Otázka č. 2: Připadám si „vyždímaný(á)“ - cítím nechuť vstát ráno z postele 

  velmi často často někdy Celkem 

Bez supervize 26,3% 26,3% 36,8% 89,5% 

Se supervizí 10,5% 26,3% 36,8% 73,7% 

 

Tuto otázku jsem nevybrala ani tak kvůli rozdílu mezi oběma kategoriemi, ale jako 

doklad pocitu nesmírné únavy většiny respondentů. Těžko z toho usuzovat, zda jde 

pouze o únavu fyzickou, nebo se jedná o vyčerpání svědčící pro syndrom vyhoření. 

V každém případě respondenty byly převážně ženy. Při výrazném pracovním zatížení 

(mnohdy přetížení) a snaze většiny žen obstát v ostatních sociálních rolích, se není 

čemu divit. Dále se domnívám, že tento pocit únavy je příčinou dalších obtíží. 
 

Otázka č. 7: Společenská zábava mě unavuje 

  velmi často často někdy Celkem 

Bez supervize 10,5% 31,6% 21,1% 63,2% 

Se supervizí 5,3% 21,1% 10,5% 36,8% 

 

Tyto výsledky pramení asi jednak z toho, že respondenti jsou vyčerpáni pracovní 

komunikací, která je v pomáhající profesi klíčová a jednak má jistě svůj výrazný vliv 

pocit vyčerpání udávaný v odpovědích na otázku č.2. 
 

Otázka č. 10: Mám pocit, že práci omezuji na její mechanické provádění 

  velmi často často někdy Celkem 

Bez supervize 10,5% 15,8% 57,9% 84,2% 

Se supervizí 0,0% 0,0% 36,8% 36,8% 
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Na těchto výsledcích se opět může podílet únava a domnívám se, že svoji úlohu zde 

hraje i vědomá či podvědomá snaha ochránit se před stresem v jakékoliv podobě,  

právě úbytkem angažovanosti. 

 

Otázka č. 11: Jsem napjatý(á), vnitřně neklidný(á), nervózní  

  velmi často často někdy Celkem 

Bez supervize 0,0% 21,1% 52,6% 73,7% 

Se supervizí 0,0% 10,5% 52,6% 63,2% 

 

I zde je nepochybně souvislost s únavou, pracovním vytížením a současným 

životním tempem. 

 

Otázka č. 13: Pochybuji o svých profesionálních schopnostech 

  velmi často často někdy Celkem 

Bez supervize 15,8% 15,8% 36,8% 68,4% 

Se supervizí 0,0% 5,3% 42,1% 47,4% 

 

Mohlo by se jednat o nedostatečnou přípravu k výkonu práce? Z odpovědí na otázku 

č.14 nevyplývá, že by respondenti měli obavy ze ztráty přehledu o dění v oboru, 

takže o obor se asi zajímají. Mají snad nedostatek možností svého dalšího 

profesionálního rozvoje? Nebo pocit deficitu ve stávajícím vzdělání, v některých 

oblastech?   

 

Otázka č. 15: Pochybuji o smyslu  své práce 

  velmi často často někdy Celkem 

Bez supervize 10,5% 10,5% 31,6% 52,6% 

Se supervizí 0,0% 0,0% 31,6% 31,6% 

 

Pochybnost o smyslu signalizuje vždy vážné problémy v psychické a zejména 

spirituální dimenzi člověka. Z hlediska holistického pohledu na člověka se tyto 

projevují i v jiných oblastech. Zjednodušeně řečeno se jedná o poukázku na syndrom 

vyhoření. 
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Otázka č. 20: Trpím nedostatkem uznání a ocenění 

  velmi často často někdy Celkem 

Bez supervize 5,3% 0,0% 57,9% 63,2% 

Se supervizí 5,3% 10,5% 31,6% 47,4% 

 

Potřeba ocenění patří k potřebám člověka, souvisí s motivací a seberealizací. 

Vzhledem k tomu, že na ocenění ze strany klientů nelze moc spoléhat, měli by se 

obvyklý deficit v této oblasti, snažit kompenzovat vedoucí pracovníci. Podle 

procentuálního vyjádření, je tato potřeba respondentů saturována nedostatečně, což 

není dobře. Je-li totiž potřeba společenského uznání - respektu frustrována, objevuje 

se často jako důvod u zrodu psychického vyhoření. 

 

5.3.3 Graf 2 – Odpovědi na otevřenou otázku 
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Kdo nebo co, mně nejvíce pomáhá v práci, když se cítím vyčerpaný(á), nemám náladu na klienty, 

apod.

Bez supervize

Se supervizí

Bez supervize 9,7% 19,4% 19,4% 6,5% 22,6% 3,2% 19,4%

Se supervizí 15,6% 15,6% 34,4% 6,3% 18,8% 6,3% 3,1%

1. Rodina 2.Přátelé 3.Kolegové 4.Konkrét.klienti
5.Duchovní 

relaxace
6.Změna činnosti 7.Ostatní

  

 

V otevřené otázce mě zaujala výrazná preference kolegů ve skupině, která je pod 

supervizí. Supervize zřejmě může mít  tmelící vliv na kolektiv, i když  samozřejmě 

nelze vyloučit, že se náhodně sešli respondenti, kteří si vyhovují. Ve výsledcích tříd: 

rodina, kolegové a přátelé, je vidět důležitost existence sociální opory. 
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Do třídy „duchovní relaxace“ jsem zařadila odpovědi typu: samota, modlitba, víra, 

rozjímání, hudba. Zařadila jsem tam i odpovědi typu příroda, neboť nepředpokládám, 

že by pod tímto názvem měl někdo na mysli adrenalinové sporty. 

Ve třídě s názvem „ostatní“ jsou zařazeny jednotlivé odpovědi, jako například 

dovolená, jídlo, možnost odejít apod. 

 

Závěr 

Z praktické části, vzhledem k tomu, že se jednalo o anketu s malým množstvím 

respondentů, těžko činit jednoznačné závěry, natož je zobecňovat. Přesto se 

supervizní proces zdá být přínosem. Je to patrné ve vybraných otázkách a kromě 

toho v kategorii „velmi často“ odpověděli respondenti pod supervizí celkově 11 krát, 

zatímco respondenti bez supervize celkově 26 krát. 

Na druhé straně v kategorii sumárních odpovědí „někdy, často a velmi často“ byly 

výsledky téměř stejné: 139 odpovědí respondentů pod supervizí oproti 143 

odpovědím respondentů bez supervize. Zejména mě zaujalo, jak vysoké procento 

respondentů udává pocit fyzického vyčerpání - v celkovém součtu odpovědí „někdy, 

často a velmi často“-  to bylo ve skupině bez supervize 89,5% a ve skupině pod 

supervizí 73,7%. Dále 84,2% ve skupině bez supervize má pocit, že svou práci 

omezuje na její mechanické provádění, 68,4%  v téže skupině pochybuje o svých 

profesionálních schopnostech a 52,6% pochybuje o smyslu své práce (ve všech 

případech se jedná o součet odpovědí „někdy, často, velmi často“).  Obě skupiny pak 

mají pocit, že trpí nedostatkem uznání a ocenění-skupina pod supervizí v 47,4% a 

skupina bez supervize dokonce v 63,2%. V obou skupinách vyplynul z odpovědí na 

otevřenou otázku  klíčový význam sociální opory pro respondenty. 

Domnívám se, že navzdory již  zmíněnému malému množství respondentů, uvedená 

čísla korespondují s názorem odborníků, že riziko vzniku syndromu vyhoření 

v pomáhající profesi je velmi vysoké.  

Většina  příčin syndromu vyhoření spočívá v osobnostních předpokladech, vzdělání, 

osobním životě, vztahu ke klientům a v zázemí organizace, pro kterou pomáhající 

pracuje. To všechno působí (ať už kladně či záporně) na odolnost pomáhajícího proti 

syndromu vyhoření. 

Ohrožen je zejména angažovaný pracovník. Aby se mohl každodenně angažovat, 

musí respektovat určitá pravidla. Měl by se snažit nevynášet mravní soudy, čímž 

eliminuje mravní pobouření a může být vztahovou oporou v podstatě komukoliv a 



 44 

přiznat si právo nemít radu, ačkoliv to klient mnohdy předpokládá. Měl by si 

uvědomovat, že neřešitelná situace se dá pouze unést a pomocí klientovi je sdílení 

citu. Měl by pochopit své ohrožení splýváním ze soucitu a zachovávat si proto 

profesionální odstup, zůstávat sám sebou a stát vždy vedle klienta. Měl by vědět, že 

soucit vysiluje a  pomáhat je nutno správně, aby pomáhání nebylo obětí, neubíjelo, 

emočně nevyčerpávalo a tím neohrožovalo syndromem vyhoření. Ideální je najít 

optimální stupeň angažovanosti a umět říci „ne“, je-li to oprávněné. 

Klíčová je tedy, z hlediska rizika vzniku syndromu vyhoření, osobnost pomáhajícího, 

který by měl umět najít a udržovat rovnováhu ve všech oblastech svého života. 
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Příloha: 

 

DOTAZNÍK BM – PSYCHICKÉHO VYHOŘENÍ 

Následující dotazník je chráněn copyrightem. Copyright © 1980 Ayala Pines, PhD, 

and Elliot Aronson, PhD 

 

Můžete si změřit (vypočítat) míru vlastního psychického vyhoření (burnout) 

tím, že vyplníte a vyhodnotíte následující dotazník. Jak často máte následující 

pocity a zkušenosti? Použijte, prosím, tohoto odstupňování: 

1 … nikdy   

2 … jednou za čas  

3 … zřídka kdy 

4 … někdy 

5 … často 

6 … obvykle 

7 … vždy 

____________________________________________________________________ 

         

1. Byl jsem unaven. 

2. Byl jsem v depresi (tísni). 

3. Prožíval jsem krásný den. 

4. Byl jsem tělesně vyčerpán. 

5. Byl jsem citově vyčerpán. 

6. Byl jsem šťasten. 

7. Cítil jsem se vyřízen (zničen). 

8. Nemohl jsem se vzchopit a pokračovat dále. 

9. Byl jsem nešťastný. 

10. Cítil jsem se uhoněn a utahán. 

11. Cítil jsem se jako by uvězněn v pasti. 

12. Cítil jsem se jako bych byl nula (bezcenný). 

13. Cítil jsem se utrápen. 

14. Tížily mne starosti. 

15. Cítil jsem se zklamán a rozčarován. 

16. Byl jsem sláb a na nejlepší cestě k onemocnění. 
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17. Cítil jsem se beznadějně. 

18. Cítil jsem se odmítnut a odstrčen. 

19. Cítil jsem se pln optimismu. 

20. Cítil jsem se pln energie. 

21. Byl jsem pln úzkostí a obav. 

 

JAK VYHODNOTIT TENTO DOTAZNÍK? 

Vypočítejte nejprve položku (A) a to tím, že sečtete hodnoty, které jste uvedli u 

otázek číslo: 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 a 21. 

A= 

Potom vypočítejte položku (B) a to tak, že sečtete hodnoty, které jste uvedli u otázek 

číslo: 3,6,19 a 20. 

B= 

Nyní vypočítejte položku (C) a to tím, že odečtete od hodnoty 32 položku (B) tj. C = 

32 - (B) 

C= 

Vypočítejte položku D a to tím, že sečtete hodnoty (A) a (C), tj. D = A + C 

D= 

Vypočítejte celkové skóre (BQ) a to tím, že (D) dělíte číslem 21, tj. BQ = D : 32  

BQ=  

Toto je hodnota vašeho psychického vyhoření změřená metodou BM. 

 

JAK INTERPRETOVAT VÝSLEDEK SAMOOBSLUŽNÉHO VYŠETŘENÍ 

METODOU BM? 

� Za předpokladu upřímného postoje vyplňujícího je možno hodnotit celkový 

výsledek z hlediska psychologie zdraví jako dobrý, je-li výsledná hodnota BM = 

2 a nižší. 

� Je ho možno hodnotit jako uspokojivý, je-li BM = až 3. 

� Leží-li výsledná hodnota BM mezi 3,0 a 4,0, pak se doporučuje zamyslet se nad 

životem a prací – nad stylem a smysluplností vlastního života. Doporučuje se 

ujasnit si žebříček hodnot, tj. toho, oč nám v životě jde, co klademe na první, 

druhé, třetí atp. místo v systému životních cílů (hodnot) a to nejen teoreticky, ale 

i zcela prakticky – např. při přidělování času (to z tohoto hlediska ukazuje, co 

považujeme za důležitější a co za ne tak důležité). 
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� Je-li celkový výsledek BM = 4,0 až 5,0 je možno považovat přítomnost 

syndromu psychického vyčerpání za prokázanou. V tomto případě je již 

bezpodmínečně nutno něco proti tomu dělat, aby vše nekončilo tak, jak bychom 

nikdy nechtěli dopadnout. Je dobré obrátit se v tomto případě na 

psychoterapeutické středisko či na určitého psychoterapeuta, zvláště pak na toho, 

který má kvalifikaci pro logoterapii a existenciální psychoterapii. 

� Je-li výsledek vyšší nežli BM = 5,0, je třeba považovat za havarijní signál (za 

„hoří to s našim vyhořením sil“). Podle toho je třeba i jednat a neotálet. Znamená 

to okamžitě se obrátit na nejbližšího klinického psychologa či psychoterapeuta. 

Kde je možno ho najít? Rozhodně ho najdete v nemocnici, případně v manželské 

a předmanželské poradně, pedagogicko-psychologické poradně, ve středisku 

psychoterapeutů či ve Zlatých stránkách Telecomu pod heslem „psychoterapeut“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


