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ANOTACE - ANNOTATION 

V teoretické části se práce zabývá vymezením a charakteristikou problematiky. 

Jsou uvedeny a porovnány definice různých autorů. Je zde podrobně popsán proces 

vzniku a průběhu vyhoření. Velký prostor je věnován prevenci tohoto jevu, s důrazem 

na sociální oporu, psychohygienu a relaxaci člověka. V práci se objevuje výčet profesí, 

které jsou nejvíce ohroženy vyhořením, a z nich je nejpodrobněji popsána profese 

učitele. Podoba dopadu konkrétní součástí procesu vyhoření a na profesi učitele je také 

součástí každé kapitoly. Podrobně je tu popsán fenomén stresu a jeho role na vzniku 

procesu vyhoření. V teoretické části práce se také nalézají způsoby odhalování 

přítomnosti syndromu vyhoření. 

V praktické části dochází na základě získaných informací k porovnání míry 

náchylnosti k vyhoření u učitelů na dvou různých školách, z nichž jedna se nachází v hl. 

m. Praze a druhá ve Středočeském kraji. Nejprve jsou podrobně popsány a analyzovány 

výsledky každé školy zvlášť a následně jsou porovnány. Na základě srovnání výsledků 

jsou vyvozeny konečné závěry praktické části. 

The thesis begins with specification and characteristics of chosen topic. The 

introduction covers description and comparison of definitions from various authors. 

Burn-out process is covered exactly here including its beginning and continuance. High 

detail is focused on prevention of this syndrome stressing social support, psychological 

hygiene and human relaxation. There is mentioned a list of several professions which 

are endangered by burn-out most notably describing the profession of teacher in the 

largest analysis. Each chapter also highlights the impact on concrete part of burn-out 

process and again provides high detail for the role of teacher. Phenomenon of stress is 

covered specifically mentioning its part how it can start burn-out process. The 

theoretical part of this thesis also covers ways how to detect presence of burn-out 

syndrome. 

Practical part compares level of vulnerability to burn-out between teachers on two 

different schools, where first school is based in the capital city of Prague and the second 

one in Middle Bohemia. The results from each school are described and analyzed 

separately at first and then compared together. The whole thesis ends with final thoughts 

based on compared outcomes from the practical part. 
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1. ÚVOD 

Svou diplomovou práci bych chtěl začít citátem z knihy francouzského autora 

Jean-Marie Alfroye, která se nazývá „Učitel je nahý" (1990). Onen citát zní: „Kdyby 

bylo po mém, vůbec bych ty dětičky ničemu neučil. Jednoduše bych je vyhnal na 

venkov, do zemědělství, a řekl bych jim, aby se tam zabavily, jak dovedou. A kdyby to 

nedovedly, otrávil bych je jedem na krysy". Tak takhle autor (který má sám zkušenosti 

s učitelstvím) vyjadřuje pocity člověka, který vyhořel. Člověka, který se během jediného 

školního roku ocitl na pokraji totálního psychického i fyzického vyčerpání, přestože se 

jedná již o zkušeného učitele. 

Stal se totiž další z mnoha obětí tzv. syndromu vyhoření (angl. burn-out effect), 

o kterém je dnes hodně slyšet a to nejen v učitelském oboru. Výše uvedený citát může 

znít drsně a možná i nemístně. Já jsem se však rozhodl uvést jej zde proto, protože 

krásně vystihuje pocity a myšlenky člověka, který se stal obětí vyhoření - takové 

myšlenky totiž bývají negativní, depresivní i bizardní či až morbidní - v nejtěžší fázi 

vyhoření by člověk nejraději nebyl a ve své existenci již nevidí žádný další smysl. Na 

tomto názorném příkladu se tedy snažím nastínit, o čem se čtenář na následujících 

stránkách může dočíst. 

Jak jsem již naznačil, se syndromem vyhoření se můžeme setkat v různých 

oblastech lidské činnosti. Riziko jeho vzniku však vzrůstá především v oborech, jejichž 

základem je práce s lidmi - jedná se především o tzv. pomáhající profese. A oblast 

mého studia - tedy speciální pedagogika - mezi pomáhající profese rozhodně patří. Práce 

speciálního pedagoga je totiž založena na každodenní interakci s dětmi (dospělými 

lidmi) s různým typem postižení. Mou motivací pro výběr tohoto tématu tedy byla touha 

poznat podstatu, mechanismy i způsoby obrany vůči tomuto riziku. 

Zásadní otázka, kterou jsem si položil, se týká vůbec vzniku tohoto stavu - je 

totiž vůbec možné dostat se do takovéhoto stavu, pokud o něm vím a tudíž tedy i vím, 

jak se mu vyhnout? Zdánlivě jednoduchá otázka však nemá jednoduchou odpověď. Na 

tuto i mnohé další se v následujících kapitolách pokusím co nejlépe odpovědět. 

Existuje více druhů vyhoření. Člověk může vyhořet ve vztahu, při péči o 

nemocného příbuzného nebo i při snaze o dosažení určitého sportovního výkonu. Já se 

ve své práci zaměřím na pracovní vyhoření, tedy takové, jehož příčinou jsou negativní 

vlivy způsobené profesní činností člověka. 
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2. DEFINICE 

Shrneme-li si různé definice našich i zahraničních autorů, vidíme, že často 

objevující se podstatou těchto konstatování je fakt, že se jedná o stav, kdy se z různých 

důvodů emocionální i ostatní složky osobnosti člověka dostávají do situace, která je 

nepříznivá. Tento stav nepohody se postupně prohlubuje a může vyústit v chronický 

stav - ve vyhoření. Lze tedy říci, že k vyhoření vede odbočení ze správné cesty, 

odchýlení se ze správného kurzu. V tomto bodě se shoduje většina autorů (např. Rush, 

Kallwass, z našich podlahová nebo Křivohlavý). Jejich definice si v zásadě neodporují, 

liší se jen tím, jak přesně příčiny pojmenovávají - zda se více zaměřují na příčiny 

„vnější-technické" (popis stavů, do kterých se vyhořelý člověk dostal), nebo na příčiny 

„vnitřní-lidské" (vyhoření jako důsledek povahových vlastností a činností člověka). 

Jako zástupce první skupiny bych zde uvedl amerického autora Myrona D. 

Rushe, jehož definice říká: „Stav vyhoření lze definovat jako druh stresu a emocionální 

únavy, frustrace a vyčerpání, k nimž dochází v důsledku toho, že sled (nebo souhrn) 

určitých událostí týkajících se vztahu, poslání, životního stylu nebo zaměstnání 

dotyčného jedince nepřinese očekávané výsledky" (Rush, M. D.: Syndrom vyhoření, 

2003, s. 7). 

Za velmi zajímavý považuji fakt, že zástupci druhé skupiny definicí syndromu 

vyhoření jsou hlavně ženy (např. Kallwass, Podlahová) - zřejmě se zde projevuje známý 

fakt, že ženy pojímají většinu událostí spíše po emocionální stránce, zatímco muži se 

více zaměřují na technickou podstatu problému - tedy spíše na mechanismy než na 

emocionální jevy. Tento fakt se projevuje např. v definici německé autorky Kallwass: 

„Tato porucha postihuje zejména lidi, od nichž se v práci vyžaduje vysoká míra 

pracovního i emocionálního nasazení a to bez ohledu na konkrétní činnost" a navíc také 

tvrdí, že syndrom vyhoření u učitelů vzniká na základě určitých duševních dispozic a že 

„vyhoření je mimo jiné následkem nesprávného sebehodnocení a především falešného 

odhadu vlastních sil." (Kallwass, A.: Syndrom vyhoření v práci a osobním životě, 2007, 

s. 25 a s. 64). Podobně se vyjadřuje také naše autorka Podlahová, která ve své knize, 

určené pro začínající učitele, říká: „Učitel nikdy přesně neví, zda a v jaké míře byli jeho 

žáci v životě úspěšní nebo neúspěšní. A je to jeho zásluhou nebo jemu navzdory? Tato 

nejistota pomáhá vytvořit pocit neuspokojení, marnosti a je základem syndromu 

vyhoření." (Podlahová, L.: První kroky učitele, 2004, s. 16). 
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Za nejpřesnější způsob definování problematiky vyhoření považuji kombinaci 

obou přístupů. Toto lze nalézt například v definici, kterou uvádí ve své publikaci 

Potterová, kde tvrdí, že „vyhoření je ztráta motivace způsobená pocitem bezmocnosti" 

(Potterová, B. A.: Jak se bránit pracovnímu vyčerpání, 1997, s. 9). Za ještě výstižnější 

považuji definici vyřčenou naším známým autorem Jaro Křivohlavým: „Burnout je 

formálně definován a subjektivně prožíván jako stav tělesného, citového 

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

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

náročnost je nejčastěji způsobena spojením velkého očekávání s chronickými situačními 

stresy." (Křivohlavý, J.: Jak neztratit nadšení, 2007, s. 10). 

Udělejme si nyní malé shrnutí výše uvedeného. 

Stav vyhoření je stavem, jehož vznik je podmíněn osobností člověka 

v kombinaci s konkrétními činnostmi člověka, s prostředím (kde se činnosti odehrávají) 

a s důsledky těchto činností (vyřčenými buď ze strany jiných lidí nebo na základě 

sebehodnocení). Výsledkem působení těchto faktorů je potom stav, který se projevuje 

klesající tendencí jeho pracovních výkonů, a také vznikem negativních pocitů vůči 

svému okolí, své osobě a svému jednání a prožívání. 

Termín vyhoření je opravdu výstižný v tom, že člověk pod vlivem uvedených 

okolností ztrácí energii a co je horší, postupně čím dál tím méně je schopen tuto energii 

znovu načerpat. V krajních situacích se dokonce ani není schopen ke zdrojům energie -

především díky různému stupni izolovanosti - dostat. Konkrétní příklady uvedu později. 

Už nyní však lze říci, že mnou v úvodu položená Otázka ohledně příčin vzniku 

syndromu vyhoření začíná nabývat konkrétnějších rysů. Jak je patrné, ta nej základnější 

příčina vyhoření vzniká a roste v člověku samém. Vzniknout může již v raném věku, 

aniž by člověk cokoliv tušil. Jak postupně člověk dospívá, jeho vlastnosti se čím dál tím 

více projevují a čím více je člověk konfrontován s vnějším světem, tím více vychází 

pravda na povrch. V kombinaci s nepříznivými vnějšími podmínkami (druh vykonávané 

práce, pracovní prostředí, komunikace sokolím aj.) dochází knastartování procesu, 

jehož výsledkem může být až naprostá izolace člověka od jeho okolí a nulová energie, 

která by tento nepříznivý stav dokázala zvrátit. 

Také proto se ve své práci budu věnovat způsobům, jak se vůbec vyhoření 

vyhnout (jakožto ideální situace) a také jaké techniky a postupy je třeba zvolit, pokud už 

3 



se v různém stupni vyhoření nacházíme. Chtěl bych zdůraznit, že jak může být proces 

vyhoření nastartován člověkem, tak ani proces vyléčení nemůže být nastartován nikým 

jiným, než dotyčným vyhořelým. Syndrom vyhoření je tedy velikým kompilátem 

různých faktorů a situací. 
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3. PŘÍČINY SYNDROMU VYHOŘENÍ 

Jak jsem již naznačil v předešlé kapitole, za hlavní (ovšem nikoliv jedinou!) 

příčinu toho, že dojde k vyhoření, považuji osobnost vyhořelého člověka. Tímto však 

nelze uzavřít kapitolu příčin vzniku vyhoření. Pro lepší přehlednost rozčlením příčiny na 

dvě základní skupiny - na vnitřní (osobnostní) příčiny a na příčiny vnější. 

3.1. Vnitřní příčiny 

Vnitřní příčiny syndromu vyhoření se odvíjejí od osobnosti konkrétního člověka. 

Osobnost člověka se vyvíjí jíž od útlého věku a příčiny vyhoření tak nelze na člověku 

hledat ve chvíli, kdy k vyhoření dojde, ale je třeba podívat se hlouběji do jeho vlastní 

minulosti. Povaha člověka se totiž rozvíjí a utváří především díky různým interakcím 

s naším okolím a k těmto událostem dochází již od chvíle, kdy jsme alespoň základním 

způsobem schopni vnímat své okolí. A právě od této chvíle se začínají formovat základy 

toho, co později budeme nazývat povahové vlastnosti, tvořící charakter člověka. 

Existuje mnoho lidských vlastností, dobrých i špatných. Některé z nich však 

„klamou tělem" - na první pohled se zdají být dobrými vlastnostmi, tedy takovými, které 

druzí lidé oceňují. Při bližším pohledu však zjistíme, že tyto vlastnosti mohou člověku 

také uškodit, a to dost zásadním způsobem. Nyní uvedu konkrétní výčet takových 

vlastností a zároveň poukážu na to, jak mohou člověku uškodit a tím ho posunout blíže 

k syndromu vyhoření. Tento výčet nechci pojmout jen jako pouhý výčet, chci jej převézt 

do modelových situací. A to do modelu dvou typů člověka, jehož vlastnosti a způsob 

práce jej dříve nebo později přivedou k vyhoření. 

3.1.1. Člověk - dříč 

Prvním modelovým příkladem bude „člověk - dříč", nebo-li jinak workholik. 

Obecně platí, že lidé - dříči bývají k vyhoření obzvláště náchylní. Pravdou je však i to, 

že spoustu vlastností, které nyní uvedu, máme i my ostatní. A základem prevence 

čehokoliv, tedy i syndromu vyhoření, je především informovanost, znalost rizik. Proto 

může následující výčet vlastností obou lidí - modelů sloužit i k malému otestování si 

svých vlastních předpokladů k vyhoření. 

Výčet modelu člověka - dříče začněme jednou z nejtypičtějších vlastností 

takového člověka - dříče, a to perfekcionismem. Perfekcionista se obecně vyznačuje tím, 
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že na kvalitu a množství práce své i svého okolí klade vysoké požadavky. Ty se odvíjí 

především od jeho vlastní tvrdé práce, a na tomto základě perfekcionista požaduje totéž 

od ostatních. Takové vysoké tempo ale ne každý zvládne, a perfekcionista tak raději 

většinu práce zastane sám. Tato přehnaná samostatnost, která se často projevuje i v 

neschopnosti spolupráce s ostatními, je založena na nedůvěře ve schopnosti jiných lidí. 

Člověk potom na sebe naloží příliš mnoho povinností, což vede kjeho nadměrnému 

pracovnímu zatížení. Protože si však člověk - dříč nedokáže přiznat porážku, respektive 

uznat, že na svou práci nestačí, spoléhá ve svou přehnanou důvěru ve vlastní 

schopnosti. Člověk - dříč si svou postupně se zhoršující situaci příliš neuvědomuje -

bývá totiž až příliš optimistický, soutěživý a velmi touží riskovat - náročné úkoly 

vyhledává (dle Rush 2003 a Míček, L., Zeman, V.: Učitel a stres, 1997). 

Z čeho však tento soubor vlastností vyvěrá? Kromě již uvedené nedůvěry ve 

schopnosti druhých také v odporu takovéhoto člověka kpodřízenému postavení -

podřízenost nemá rád a naopak chce být svým vlastním pánem - proto tolik pracuje, aby 

každý viděl, jak je schopný. Lidé - dříči tudíž bývají velmi cílevědomí - a jejich velkým 

cílem je především uznání od druhých lidí. Jak uvádí již citovaný Myron D. Rush 

(2003), tato touha pramení z jejich nejistoty - „Řada výkonných jedinců má přehnanou 

potřebu dosahovat úspěchů, protože se v hloubi duše cítí nejistí" (s. 37). Nejistí si sami 

sebou chtějí svojí nejistotu vytlačit úspěchem, oceněním od druhých. Protože však 

nemají velkou důvěru ve schopnosti druhých lidí, snaží se dosahovat svých úspěchů 

sami, pouze za využití vlastních sil. To souvisí i s jejich velkou potřebou mít vše, co se 

kolem nich děj e,pod svou kontrolou. 

3.1.2. Člověk - obětavec 

Jako druhý příklad nám poslouží „člověk - obětavec". V mnohém je podobný 

jako „člověk - dříč", avšak existují mezi nimi i jisté rozdíly. Ten asi největší bude 

v počáteční motivaci obou. Zatímco pro člověka - dříče byl hlavním motivem vlastní 

úspěch, u člověka - obětavce je motivací dosahování úspěchů druhými lidmi. Jedná se 

tedy o člověka, který se realizuje v jedné z pomáhajících profesí. Ty vyžadují jistou 

míru sebeobětovaní a také velkou trpělivost, toleranci ke všemu, co člověk denně 

zažívá. Protože člověk - obětavec má svoji práci velmi rád, bere ji občas i za své 

poslání. A právě tento fakt často stojí na počátku procesu postupného vyhořívání. 

Podobně jako člověk - dříč by chtěl člověk - obětavec zastat veškerou práci sám, chtěl 
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by pomoci všem a hned. Tím však dochází k nadměrnému zatížení kapacit takového 

člověka a velmi často se pojí s neschopností vypnout - udělat si čas sám na sebe, na své 

aktivity, na své přátelé. Tím, že se člověk zanedbává, zároveň nenačerpává skoro 

žádnou novou energii. Postupně se tedy čím dál tím více vyčerpává a jeho vnitřní síla 

slábne. Problém je tedy v neschopnosti oprostit se od činností zaměřených jedním 

směrem a v neschopnosti přijímání od druhých - takoví lidé by se totiž nejraději 

„rozdali", ale sami přijímat nechtějí, nebo v horším případě ani neumějí. Příčinou 

neschopnosti přijímat bývá (a zde je opět paralela s člověkem - dříčem) obava z přiznání 

si své slabosti, nesoběstačnosti, za což přijímání od ostatních lidé - obětavci považují. 

Dalším problémem v práci člověka - obětavce bývá někdy velmi malá úspěšnost jeho 

činnosti. Často totiž pracuje s lidmi, jejichž schopnosti jim nedovolují dostat se z jejich 

současného stavu a posunout se výrazně dále. A to i přes to, že člověk - obětavec 

vynakládá opravdu velké množství energie k zlepšení jejich stavu. Každý člověk má 

totiž potřebu uznání, ujištění se toho, že jeho práce má nějaký smysl a tudíž i nějaké 

výsledky. A protože člověk - obětavec do své práce investuje velké množství energie, 

bývá potom zklamání stejně velké. 

Potíž nastává v tom případě, kdy tento stav člověk - obětavec pokládá za své 

osobní selhání a příčinu neúspěchu hledá jen u sebe. Tento nerealistický pohled na věc 

mu velmi škodí - pokud by se totiž na realitu díval tou správnou optikou, musel by 

uznat, že zkrátka nikdo není všemohoucí a ne vše se musí vždy podařit. A protože si, jak 

jsem již naznačil, člověk - obětavec nerad připouští neúspěch, negativní energie se 

v něm postupně hromadí a požírá vše to, co je v něm dobré (dle Míček, Zeman 1997). 

Co tyto dva velmi odlišné typy člověka spojuje? To pojítko nazývám nesprávný 

přístup. Nesprávný přístup k činnosti, kterou člověk provádí. Přístup - nebo jinak řečeno 

pohled - je základním východiskem pro činnost. Na jeho základě se odvíjí postup a 

průběh činnosti. 

Jsem si samozřejmě vědom toho, že jsem zde nevyčerpal veškeré možnosti. 

Nicméně na těchto dvou obecných příkladech jsem se snažil demonstrovat co nejvíce 

vlastností, které, pokud je člověk nedokáže vhodně korigovat, mohou vést k vyhoření. 

Největší nebezpečí je v jejich přílišné kumulaci a v neschopnosti uvědomovat si tento 

stav. Ne každý je schopen skutečné sebereflexe a přiznat si existenci určitého problému 

je prvním krokem k jeho vyřešení. 
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Jak je patrno, ve své práci se zaměřuji především na tuto „vnitřní" skupinu příčin 

vyhoření. Důvodem, proč jsem si vybral právě tuto skupinu a ne jinou je fakt, že vnější 

podmínky (a na ně navazující vnější příčiny) jsou pro všechny osoby stejné. Jiný je 

způsob, jakým se lidé s těmito podmínkami vyrovnávají. A právě tento způsob se odvíjí 

od toho, jaký člověk je. 

3r\ t T v • v/ v/v» .l.Vnejsi priciny 

Nyní jsme u příčin, na jejichž pozadí se osobnost člověka projevuje, tedy u 

vnějších příčin vyhoření. Uvědomíme-li si, že na tomto místě hovoříme o všem, co se 

událo nebo děje kolem člověka, nabízí se nepřeberné množství situací a jevů, které by 

vydaly na další práci. Chtěl bych se tedy zaměřit na ty, kterým přikládám největší váhu. 

Mezi tyto řadím tři aspekty, které tvoří řetězec vedoucí ke stavu vyhoření. Jedná se o 

nevhodný výběr profese, nedostatečnou komunikaci s okolím a o nedostatečnou 

schopnost relaxace. 

3.2.1. Nevhodný výběr profese 

Nevhodný výběr profese považuji za spouštěč, který uvádí do chodu řetězec 

událostí, na jejichž konci se nachází vyhoření. Pokud se totiž člověk věnuje činnosti, 

která neodpovídá jeho zaměření (za základní zaměření považuji zaměření technické a 

humanitní, obojí se dále člení na další podskupiny), stává se spíše otrokem své práce, 

která mu přináší více starostí než radostí. Člověk může těžko rozvinout své předpoklady 

a schopnosti, když se nachází na zcela jiném poli působnosti, než na kterém by měl. 

Jaké jsou příčiny takového stavu? Tu hlavní opět vidím ve člověku - tentokrát 

však ne vtom, na kterého se zde zaměřujeme, ale vjemu nejbližších lidech. Je to 

rodina, od které mnoho lidí od malička slýchává, jak by z nich chtěli mít právníky, 

doktory a jiné, prestižní a dobře ohodnocené profese. Za těmito rodinnými tlaky velmi 

často stojí touha rodičů po realizaci jejich vlastních nenaplněných tužeb - děti se tak 

stávají nástrojem pro dosažení vlastních cílů. A s tím, že rodiče nerespektují osobnost 

svého dítěte a tlačí jej někam, kam samo nechce, se nelze smířit. Postupně dospívající 

člověk se ocitá v úplně jiných situacích, jejichž mechanismy nezná a nevyzná se ani 

v problematických okamžicích, které při nich nastávají. Zkrátka není dobře připravený. 

Takovéto přivedení na „scestí" se může podepsat na celém dalším životě člověka - i 

když se se svým nechtěným stavem může smířit, v hloubi duše cítí, že není sám sebou. 
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Takovéto nepříjemné tlaky způsobené rodinou mají pozadí na obrazu 

společnosti. Měřítkem úspěchu dnes bohužel často bývá stav materiálních statků, které 

pro mnoho lidí nejlépe vyjadřují postavení člověka. S tím opět nelze souhlasit. Štěstí 

nelze měřit hmatatelnými věcmi, lze jej pouze cítit. A takový pocit může vycházet jen 

z člověka, ne z neživých věcí. 

Za nevhodným výběrem však nelze hledat jen rodinu (potažmo společnost), 

může se jí stát i člověk, kterého v budoucnu čeká vyhoření. Svým špatným 

rozhodnutím, které bylo taktéž učiněno pod tlakem - tlakem společnosti vyžadující 

úspěch - si člověk zadělal na budoucí problémy. Každý určitě ve svém okolí známe 

několik lidí, kteří se takovouto cestou vydali. Dostali se tam, kam chtěli (nebo jsou na 

cestě k tomu), ovšem rozhodně se u nich nedá hovořit o tom, že by měli svou práci rádi 

a že by je naplňovala (dle Křivohlavý, J.: Jak neztratit nadšení, 1998 a Rheinwaldová, 

E.: Dejte sbohem distresu, 1995). 

Je tedy na každém člověku, aby reálně zhodnotil svou situaci. Přiznání si chyby -

v tomto případě špatného výběru profese - není ostudou, naopak je impulsem, který 

může vést k velkému zlepšení života člověka. Mnohdy je sice třeba počítat se snížením 

materiální stránky životní úrovně, tato „ztráta" je však vyvážena něčím mnohem 

cennějším - možností nalézt vlastní vnitřní rovnováhu a dosažení většího tělesného i 

duševního klidu. Klid střídá stres způsobený honbou za cíli, které vlastně ani 

skutečnými cíli člověka nebyly. 

3.2.2. Problémy s komunikací 

Je zde tedy člověk, který se pohybuje v profesi, která neodpovídá jeho zaměření. 

Tento stav pak vede k problémům v komunikaci a to v několika směrech. Nevhodné 

pracovní zaměření není jedinou obecnou příčinou problémů v komunikaci, ovšem 

v souvislosti se syndromem vyhoření má velký význam (dle Křivohlavý 1998 a 

Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme, 1988). 

Především půjde o komunikační problémy na pracovišti - člověk se setkává 

s lidmi, kteří se pro svou práci skutečně hodí, a jejich zaměření je odlišné. Mají tím 

pádem i jiný komunikační styl, který našemu člověku nemusí vyhovovat. Může 

docházet k nesrovnalostem ve vztazích i při pracovních činnostech, což jen zvyšuje 

míru napětí našeho člověka. Mohou nastat různé konflikty, jejichž základem nemusí být 

jen nesouhlas s činností nebo názorem druhého člověka, může se také jednat o 
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nepochopení záměru druhého, o špatné vyložení si jeho záměru. Tato příčina je také 

mnohem závažnější - ukazuje totiž na velké myšlenkové příkopy mezi lidmi. 

To se může následně projevit i v komunikaci v jiném než pracovním prostředí -

v komunikaci sokolím člověka, sjeho nejbližšími i přáteli. Dlouhodobý tlak člověka 

zatěžuje a neumožňuje se mu uvolnit. 

V konečném důsledku má pak člověk problémy v komunikaci sám se sebou - ze 

svého stavu je zmaten, rozladěn a nerozumí mu. Ve snaze vyřešit svůj problém často 

naráží na to, že jeho podstatu nezná, nebo si ji není schopen uvědomit. Změna je totiž 

možná jen za předpokladu znalosti skutečného stavu věcí. 

3.2.3. Neschopnost relaxovat 

Je-li člověk ve stavu, kdy je jeho komunikace s okolím narušena, je pro řešení 

jeho problému zmobilizovat mnoho sil. Síly však nelze načerpat jen tak, základem je 

schopnost relaxovat, odpočinout si. Pokud toho člověk není schopen, připravuje se tím 

o důležitý zdroj energie. Způsobů jak relaxovat je mnoho. Relaxace může probíhat buď 

aktivní, nebo pasivní formou. Aktivní forma spočívá např. v zařazení tělesného cvičení 

a pohybu do režimu dne. Dnes je na výběr široké spektrum cvičení a sportů, z nichž si 

dokáže vybrat každý. Sport - pro někoho v individuální, pro někoho ve skupinové formě 

- přináší úlevu v podobě výdeje nashromážděných sil. Přestože se člověk vyčerpá, ve 

skutečnosti jde jen o výdej nahromaděné energie. Přijatelnou formou se tak člověk 

zbavuje tlaku, který je na něj dnes a denně kladen. A na člověka, kterého si zde 

přibližujeme, je kladen enormní tlak. O různých způsobech relaxace se ještě zmíním 

v jedné z následujících kapitol, věnované prevenci syndromu vyhoření. 

Takto bych tedy charakterizoval tři vnější příčiny syndromu vyhoření, které 

považuji za podstatné. Z jejich výčtu si lze dovodit, jaké další faktory lze do této 

skupiny zařadit. Pokaždé se bude jednat o takové jevy, se kterými se lze setkat kdykoliv 

a kdekoliv. Způsob, jakým se knim člověk postaví, bude dále určovat nejen jeho 

profesní, ale i životní dráhu. Jak je jasné, jednotlivé složky života člověka jsou 

provázány a vzájemně se ovlivňují. 

10 



3.3.Příčiny vyhoření u učitelů 

Učitelská profese - a obzvláště profese speciálního pedagoga - patří mezi jedny 

z nejrizikovějších povolání, co se týká možnosti vzniku syndromu vyhoření. Profese 

speciálního pedagoga patří mezi tzv. pomáhající profese, kde je obecně riziko vyhoření 

velké u všech typů činností. Platí tedy to, co ostatně také tvrdí Rush (2003, s. 12) -

„K vyhoření mají sklon lidé, kteří pomáhají druhým". 

Definoval jsem dvě základní skupiny příčin vyhoření - vnitřní a vnější. Ty platí 

také v profesi učitele. 

Pokud vycházím z tvrzení, že příčinou vnitřních příčin vyhoření je špatný 

celkový přístup (pohled), tak v případě nastupujícího učitele má tento nesprávný přístup 

podobu přehnaného nadšení, entusiasmu do své práce. Určitá míra nadšení je 

samozřejmě potřeba, ovšem velká očekávání přináší také velká zklamání. Takový 

absolvent (absolventka) pedagogické fakulty má mnoho nápadů, vlastních pomůcek a 

postupů, kterými se snaží „změnit svět". Pokud takové snažení dopadne na úrodnou 

půdu a mladému člověku je poskytnut prostor pro seberealizaci a i odezva ze strany 

žáků je přiměřená vynaloženému úsilí, pak je vše v pořádku. Problém nastává, pokud se 

setká s odporem ke své činnosti, případně s neúčinností svých postupů. Odpor vůči jeho 

činnosti často vychází z kolektivu, který nadšení ztratil a v pedagogovi - nadšenci vidí 

ohrožení svých pozic. Neúčinnost postupů se projeví na nedostatečných znalostech žáků 

a také jejich malém zájmu o výuku. Potom jeho aktivita i nadšení postupně klesají. 

Za velice důležitou je také považována schopnost vyrovnat se s neúspěchem. 

Mladý učitel se často dostává do konfrontace mezi očekávanými a reálnými výsledky 

svých učebních snah. A čím větší úsilí do výuky vkládá, tím větší potom bývá zklamání 

z (ne)úspěchů žáků. Především ve speciální pedagogice bývá často velké úsilí vyváženo 

jen malými pokroky. Je třeba vidět situaci objektivně, pouhé sebeobviňování se 

z neúspěchu může sloužit jako jeden ze základů pozdějšího vyhoření (dle Křivohlavý 

1998). 

V této souvislosti je také zajímavé tvrzení Kallwass (2007), že syndrom vyhoření 

vzniká u učitelů také na základě určitých duševních (in)dispozic. 
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Vnější okolnosti, které mohou učitele přivézt k vyhoření, je třeba hledat v typu 

profese, ve vztazích na pracovišti a v dalších okolnostech. 

V duchu již definovaných příčin je jasné, že nevhodný výběr profese má zásadní 

význam. Pokud se někdo chce stát učitelem, nestačí mu jenom mít děti rád. Je třeba mít 

i určité předpoklady pro vykonávání této profese. Mezi ně lze zařadit jistou míru 

autoritativnosti, schopnost flexibilního způsobu práce (spočívající ve schopnosti 

přizpůsobit se aktuální situaci) a v neposlední řadě také dobrou schopnost empatie -

nejen ve vztahu k dětem, ale také k jejich rodičům a dalším lidem, se kterými přichází 

do kontaktu. Nesplňuje-li uchazeč o učitelskou profesi tyto a další podmínky, dříve či 

později se dostane na svém pracovišti do konfliktu. 

Důležitým faktorem při vyhoření je narušená komunikace. Primárním 

problémem učitele je, pokud nedokáže adekvátně komunikovat se svými žáky. Ti jsou 

ústředním bodem jeho činnosti, a pokud si k nim nedokáže najít cestu, jeho práce nikdy 

nebude dostatečně kvalitní. Problémy v komunikaci mohou nastat jak s kolegy, tak 

s vedením. V tomto ohledu se v poslední době často hovoří o tzv. mobbingu - šikaně na 

pracovišti (dle Křivohlavý, 1997 a Míček, Zeman, 1997). Učitel, který nemá dobré 

vztahy s dětmi ani s kolegy může už jen těžko vykonávat svou práci s potřebnou dávkou 

odhodlání a zaujetí. Pokud tyto problémy aktivně neřeší, pocit bezmoci narůstá a začíná 

se projevovat v různých oblastech jeho života. 

Jako další okolnosti nazývám takové faktory, které mohou a zároveň nemusí 

znamenat pokles kvality práce učitele. Mezi ně patří finanční ohodnocení, věk 

učitelských kolegů a společenské postavení učitelů. Ve všech těchto případech se jedná 

o citlivé téma, která jsou učiteli všeobecně vnímána spíše negativně. Tedy že finanční 

ohodnocení je nízké, věk kolegů vysoký a společenská prestiž profese učitele je na nízké 

úrovni. Každá z těchto oblastí by vydala na jednu další diplomovou práci. Je třeba říci, 

že všechny tyto oblasti lze označit za problematické a přestože jsou nastolena po delší 

dobu, jejich systémové řešení je zatím v nedohlednu. 
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4. PRŮBĚH PROCESU VYHOŘENÍ 

Podobně jako každý jiný proces, tak i proces vyhoří vání má své fáze, které je 

možné na člověku pozorovat. 

Celý proces začíná vcelku nenápadně. Průvodní jevy - jakési varující signály - se 

totiž vůbec neliší od stavů, které každý z nás už někdy zažil. Mezi tyto signály patří 

nesoustředěnost, polovičatá práce, strach z chyb a celková únava. Opět se jedná o na 

sebe navazující děje. Za zásadní v tuto chvíli považuji to, jaká je povaha člověka a do 

jaké míry si práci, kterou vykonává, vybral na základě svých vlastních preferencí. 

Člověk, kterého jeho práce nebaví a vyčerpává se jí, se na takovou práci jen těžko 

soustředí. A to buď proto, že nechce anebo proto, že nemůže. Z nesoustředěnosti 

vyplývá nižší kvalita odvedené práce - úkoly nejsou splněny tak, jak se očekává. 

Člověku se do jejich plnění ani nechce, natož aby do nich vkládal veškeré své 

schopnosti. Příčinou této omezené činnosti může být také obava z omylů. Ty většinou 

stály na začátku celého procesu postupného „uvadání" pracovní činnosti a člověk se tak 

dostává do bludného kruhu - po chybě nastává útlum činnosti, která tak není 

stoprocentní (nebo taková, jaká se očekává), což je samo o sobě další chybou. Přichází 

zklamání a z obavy před dalším zklamáním člověk raději nic nedělá a řídí se heslem 

„kdo nic nedělá, nic nezkazí". A tak se člověk stále točí dokola... 

V případě, že se takovéto signály u člověka objeví, existují pouze dvě cesty. Ta 

první, lepší, spočívá v uvědomění si svého stavu a v nastartování procesu, který člověka 

z této pozice úspěšně vyvede. Druhou možností, tedy tou horší, je neuvědomění si 

tohoto stavu nebo - v ještě horším případě - jeho přehlížení, ignorování, případně 

bagatelizování. Každopádně výsledkem není náprava, nýbrž ještě hlubší zabřednutí do 

problému, který tak neustále narůstá. A v tomto případě již můžeme začít hovořit o 

opravdovém začátku procesu psychického i fyzického vyhořívání. 

Pokud bychom se spokojili jen s velmi jednoduchým rozčleněním procesu 

vyhoření, jeho podoba by byla následující: nevhodnost vybrané činnosti - velká 

přetíženost - uzavření se - kolaps. 

Nevhodnost vybrané činnosti lze považovat za spouštěč celého procesu. 

Výsledkem takové nevhodnosti je totiž vynakládání příliš velké energie na něco, co by 
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=>Na začátku procesu je stav svalového tonu optimální a, jak jsem výše 

definoval, tím pádem je optimální i psychický stav. Panuje klidný a vyrovnaný stav, 

který ničím nevybočuje z klidové pozice. 

=> Vlivem nadměrného množství podnětů dochází kpředrážděnosti (svalového 

tonu - psychického stavu). Klidový stav je již minulostí a člověk se začíná připravovat 

na období větší zátěže. 

=> Předrážděnost postupně přechází v neklid. V této chvíli je již jasné, že se něco 

děje a dochází k mobilizaci energie, kterou si v sobě člověk uchovává pro případy, jako 

je tento. 

=> Zátěž způsobuje narušení schopnosti koncentrovat se - jak na stávající situaci, 

tak i na nově přicházející podněty. 

=> Problémy začínají narůstat do takové míry, že člověku začínají zabírat čím dál 

tím více času, který tráví řešením daného problému. Trpí tím tedy jeho relaxace, čili 

proces znovunabývání sil, energie do další činnosti. A jak se zanedlouho ukáže, právě 

tento okamžik stojí na začátku ještě větších problémů. 

=> V další fázi je narušen i proces, který j e z hlediska načerpání nových sil 

naprosto zásadní - objevují se poruchy spánku. Člověk se několikrát za noc budí a 

přemítá nad svými problémy. Jediným výsledkem těchto úvah je však pouze stav 

nevyspalosti, což opět problém zhoršuje. 

=> Člověk, který v noci nemůže pořádně spát, má již velké potíže. Vzhledem ke 

stálé nekoncentrovanosti a neodpočatosti začíná mít problémy s rozhodováním. Tento 

fakt již velmi zásadně ovlivňuje jeho schopnost dobře pracovat a komunikovat se svým 

okolím. 

=> Výsledkem všech předcházejících problému je úzkost. Člověk začíná mít 

strach z činností a příliš již nevěří svým schopnostem. Navíc se začíná vyhýbat 

komunikaci se svým okolí, čímž se sám připravuje o možnou pomoc ze strany kolegy 

nebo někoho z blízkých. 
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=> V další fázi je již skutečnost, že se s člověkem něco děje, velmi patrná. 

Dochází u něj totiž k velkým a opakovaným výkyvům nálad, kdy již okolí přestává tušit, 

co lze od daného člověka očekávat. 

=> Přichází zdánlivý zvrat. Člověk v této fázi napíná veškeré zbylé síly pro 

nápravu svého stavu. V této chvíli je však již pozdě a činnost člověka, která by se dala 

charakterizovat až jako přehnaná angažovanost, je ve skutečnosti jen zástěrkou toho, co 

se již velmi rychle blíží. 

=> Poslední marný pokus o zvrácení stavu nebyl úspěšný a dostavuje se panika. 

Její hlavní příčinou je podcenění svého stavu a nevyhledání pomoci. V tuto chvíli již 

není možná cesta zpět. 

=> Po fázi paniky přichází apatie. Člověk je již v takovém stavu, že jediné, nad 

čím je schopen přemítat, jej jeho neutěšený stav a také hledání příčin, proč k tomuto 

vůbec došlo. 

=> Výsledný stavem celého předcházejícího procesu je stav vyčerpání, 

charakterizovaný úplnou ztrátou výkonnosti, ztrátou energie potřebné pro veškerou 

činnost normálního člověka. Přichází chvíle pro odborníka, který jediný je v této chvíli 

schopen člověku pomoci při jeho cestě zpět do aktivního života. 

Nejdůležitějším zjištěním, vyplývajícím z uvedeného modelu, je zjištění o 

postupném poklesu energie u člověka. Lze ji také nazvat energií vitální. Jde vlastně o 

provázaný proces - zhoršující se psychický stav je přímo charakteristický ubýváním 

energie a zároveň je nedostatek energie příčinou dalšího poklesu, protože člověk není 

schopen svůj stav adekvátně zvrátit. 
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á.l.Průběh procesu vyhoření u učitelů 

Popis procesu průběhu vyhoří vání u učitele vychází z již citované publikace 

francouzského autora Alfroye (1990), v níž se setkáváme s učitelem, který vyhoří. 

Jedná se o hodně obecný model, který je představen na hlavním hrdinovi, učiteli 

Jeromovi. Nicméně v něm lze nalézt mnohé typické předpoklady a rysy osobnosti, které 

mohou vést k vyhoření (nejen) učitele. 

Mezi tyto patří - neschopnost oprostit se od své činnosti, neschopnost dostatečně 

si od ní odpočinout. Dále jde o příliš velkou přecitlivělost, povznesenost nad reálné dění. 

Také jeho ambice nejsou dostatečně naplněny - Jerome sní o práci na univerzitě, realitou 

je však pro něj každodenní práce na běžné základní škole. Příčina nenaplnění jeho snu 

je jednoduchá - obava z neúspěchu. Není zvyklý na velké změny, víceméně zapadl do 

rutiny. Velkým problémem je neschopnost přiznat si porážku, neúspěch ve své činnosti. 

A pokud si náhodou neúspěch přizná, není schopen se s ním srovnat - jeho frustrační 

tolerance je velmi nízká. 

Přesto je ve své práci poměrně úspěšný a bez problémů proplouvá svou kariérou. 

To však platí pouze do chvíle, kdy je mu přidělena třída problémových žáků. Díky své 

až příliš dobrácké povaze, kdy neumí adekvátně čelit především kázeňským 

přestupkům, se s žáky dostává do konfrontace. Místo zvýšeného úsilí se žáky nechává 

ovládat a postupně ztrácí kontrolu nad průběhem výuky. Až příliš snadno se 

přizpůsobuje požadavkům žáků a místo snahy znovuobnovit svou autoritu se žákům 

podřizuje a vyjednává s nimi. Žáci si při jeho hodinách dělají, co chtějí. Postupně začíná 

být nejen psychicky, ale i fyzicky vyčerpaný, otupělý k veškerému dění kolem něj. 

Problémem je to, že se nedokáže odreagovat správným způsobem - vyhýbá se 

společnosti i jakékoliv aktivitě a postupně se uzavírá sám do sebe, utíká do vzpomínek 

na šťastné mládí. Dostavují se deprese, začíná se vyhýbat výuce - všemožněji oddaluje, 

snaží se zkrátit dobu kontaktu se žáky na minimum. Kontaktu s nimi se čím dál tím víc 

děsí. Ztrácí radost ze života a v osobním životě má postupně čím dál větší problémy -

není si sám sebou jistý, často je podrážděný. Postupně si přestává vážit sám sebe, jeho 

sebevědomí je velmi nízké. Jeho hlavní činností se stává rozebírání vlastního 

neúspěchu, dokonce si o něm i píše „sešit zážitků". Už vůbec nerelaxuje a postupně 

v něm narůstá agresivita. Nakonec se dostává až na pokraj psychického a fyzického 

zhroucení a až teprve konec školního rokuje pro něj vysvobozením. 
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Pokud shrneme výše uvedený příklad, opět se dostaneme ke klasickému průběhu 

procesu vyhoření. 

Učitel Jerome svou práci zvládá poměrně dobře, přesto nevykonává to, co by si 

přál nejraději. Jeho osobní ambice tak nejsou naplněny. Příčinou je strach z vlastního 

selhání a tak se raději věnuje činnosti, která jej tolik nenaplňuje (Potterová, 1997). 

V situaci, ve které v nevhodně zvolené pozici dojde k zátěžové (konfliktní) situaci, není 

se schopen správně postavit k řešení daného problému (problémů). V důsledku 

zvýšeného úsilí dochází k postupnému ubývání sil, které pro nalezení takového řešení 

musí obětovat. Takto vynaložené - a nedoplňované - síly začínají scházet v ostatních 

oblastech života - necítí se psychicky vyrovnaný, jeho fyzická pohoda se také zmenšuje, 

klesá kvalita jeho společenského života, dochází k partnerským krizím a k dalším 

negativním stavům. V důsledku vzrůstající izolace také není schopen přijímat pomoc 

zvenčí a stav vyhoření se tak stává jediným možným vyústěním celé situace. 

Je třeba říci, že výše uvedený model vychází z beletrie a jeho hodnota by tedy 

nemusela být tak vysoká. Mým argumentem pro jeho využití je ale fakt, že autor sám má 

s učitelskou profesí letité zkušenosti a tudíž čerpal nejen ze zkušeností svých ale i ze 

zkušeností svých kolegů. Z tohoto důvodu pokládám jím uvedený příklad za relevantní. 
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5. PROJEVY SYNDROMU VYHOŘENÍ 

Tak jako každý nepříznivý stav, má i proces vyhoří vání své charakteristické 

průvodní jevy, díky kterým je možné jej odhalit. Pro lepší přehlednost tyto symptomy 

opět dělím do dvou skupin, na projevy fyzické a projevy psychické. Podobné členění lze 

nalézt i u mnoha autorů (např. Hennig a Keller, 2002 nebo Švingalová, 2006). 

5.1.Fyzické projevy syndromu vyhoření 

Projevy procesu vyhořívání v tělesné oblasti lze přirovnat ke stavu únavového 

syndromu. Vyhořívající (či vyhořelý) člověk je ve stavu celkové únavy, slabosti 

organismu. Slabost se projevuje vyšší unavitelností - i z běžných činností - a také vyšší 

náchylností k různým onemocněním. Mezi další typické fyzické znaky patří poruchy 

spánku. Člověk není v noci schopen usnout, a to přestože únavu cítí. Dokola si totiž 

rozebírá své „neúspěchy" a situace, které v něm vyvolávají úzkost. Časté jsou také 

bolesti hlavy, svalů a kloubů, přičemž příčiny nejsou vždy objektivně stanovitelné - jde 

především o následek vyššího nervového napětí v kombinaci s nedostatečnou relaxací. 

V krajních případech se mohou objevit i vegetativní potíže různého rázu a často také 

zvýšený krevní tlak (dle Švingalová 2006). 

5.2.Psychicképrojevy syndromu vyhoření 

Projevy v oblasti psychiky by se daly charakterizovat jako prázdnota v člověku 

samém i ve vztahu k ostatním lidem. Z podstaty slova „vyhoření" je totiž jasné, že 

člověk, který vyhořel, ztratil to, co jej naplňovalo, tedy svůj vnitřní důvod k činnostem 

Z tohoto stavu je člověk především psychicky vyčerpán. Z vyčerpání dále 

pramení strach, úzkost a obavy z toho, co je, i z toho, co (ne)bude. S tím je spojeno také 

snížené sebevědomí a sebehodnocení, které vyplývá z toho, že člověk nepodává 

plnohodnotné výkony. A to díky snížené koncentraci, díky malým ambicím a cílům, 

které sám sobě klade, díky pesimismu, kterého je plný, díky pocitu vlastní bezmoci a 

neschopnosti. Významným projevem je také nárůst s pesimismem souvisejícího 

negativismu - ke svým činnostem se staví zamítavě, nevěří v možný úspěch. 

Negativismus se projevuje také ve vztazích k jiným lidem - vyhoření se pochopitelně 

projevuje také v sociálních vztazích. Takový člověk odmítá společnost jiných lidí, 

odmítá komunikaci a interakci s jinými. Na jejich činnost pohlíží s despektem a 
19 



nedokáže ocenit jejich úspěchy. Někdy cítí křivdu za nedostatečné ohodnocení svých 

výkonů. Ve vztahu k jiným lidem se nezajímá o své postavení a ztrácí zájem o svůj 

vlastní profesní i osobnostní růst. Postupně sám sebe více a více izoluje, kontakt 

s jinými lidmi mu už neslouží jako zdroj inspirace a energie, ale jako pohled do zrcadla, 

ve kterém vidí svůj vlastní neutěšený obraz. V tomto se shodují Křivohlavý (1997) i 

Švingalová (2006). 

5.3.Projevy syndromu vyhoření u učitele 

Fyzické projevy není nutno šírej i rozebírat, budou totiž stejné jako u kohokoliv 

jiného. Individuálnější budou konkrétní projevy v psychické oblasti. Kromě narušené 

komunikace se svými kolegy a nadřízenými se tyto projevy zviditelní na poklesu jeho 

činnosti. A čím větší byla počáteční aktivita učitele, tím více patrný bude i její pokles. 

Velké množství energie bylo totiž spáleno a nové se nedostává. 

Konkrétně se může vyhoření projevit v kratší době, kterou učitel tráví ve škole -

přichází co nejpozději a odchází co nejdříve (Kallwass, 2007). Postupně omezuje nebo 

úplně ruší aktivity, které sám inicioval a nadšeně vykonával - může se jednat o různé 

kroužky nebo mimoškolní akce s dětmi. Jeho kontakt s rodiči dětí se také omezuje a 

původně přátelské vztahy se mohou proměnit na vztahy chladné, ryze profesionální. 

Takový učitel zkrátka omezuje veškerou činnost, která souvisí s výkonem jeho 

učitelské praxe - omezuje kontakt jak s lidmi, kteří se výukového procesu přímo i 

nepřímo účastní, tak i s prostředím, ve kterém se výuka odehrává. Kontakt s lidmi i 

pobyt v daném prostředí tedy fungují jako stresory, které učiteli připomínají jeho 

pracovní neúspěchy. 

A vzhledem k tomu, že komunikace a setkávání se s lidmi tvoří základ 

učitelského povolání, je narušená komunikace velmi závažným faktorem, který se 

dotýká učitele nejen při výkonu jeho profese ale i v jeho soukromí. Psychika člověka je 

narušena a hledá se řešení. Jedním z nich je uzavření se před svými problémy. Omezení 

kontaktů se stresory však těžko může přinést uspokojivé řešení problémů. Problém je 

tím pouze oddálen - psychicky i fyzicky. Správné řešení problému naopak vyžaduje 

aktivní přístup. Výhodou aktivního přístupu je možnost převzít při řešení svých 

problémů iniciativu a tím pádem se vyhnout roli pasivního čekatele. 

20 



6. PROFESE SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM MOŽNOSTI 
VYHOŘENÍ 

Pokud bychom se na problematiku vyhoření podívali hodně ze široka, lze tvrdit, 

že k vyhoření může dojít v podstatě u kohokoliv v jakékoliv profesi. Kdokoliv totiž 

může ztratit chuť a zájem o svou práci, a to z mnoha různých příčin (Rush, 2003). S tím 

souvisí i pokles životní energie člověka, který takto vydává více sil než je schopen 

přijmout. 

Přesto existují profese, jejichž vykonávání může ve větší míře vést 

knastartování procesu vyhoření. Jde o „kontaktní" neboli pomáhající profese. 

Výstižnou charakteristiku uvádí Svingalová (2006), která tvrdí, že mezi profese 

náchylné k vyhoření patří takové, kde jsou lidé v kontaktu s ostatními lidmi a jsou 

závislí na jejich hodnocení. Hodnocení se v tomto případě odvíjí od míry pokroku 

klienta v určité oblasti. 

Mezi jednotlivé pomáhající profese jsou nejčastěji zařazováni lékaři, zdravotní 

sestry, psychologové, psychoterapeuti a psychiatři, sociální pracovníci a učitelé na všech 

stupních škol a především speciální pedagogové (Křivohlavý, 1998). 

Důvodem, proč je za nejrizikovější skupinu považována právě skupina 

pomáhajících profesí, je míra angažovanosti (zainteresovanosti) v jednotlivých kauzách. 

Kontakt s klientem (pacientem, žákem) je hodně těsný a často seje možné dozvědět se o 

člověku tolik informací takového charakteru, že je obtížné udržet si potřebný odstup. 

V jiných kontaktních profesích (např. policista, advokát, poštovní doručovatel, kadeřník 

aj.) není kontakt s lidmi až natolik blízký a často probíhá pouze na profesionální úrovni 

- tedy jen po nezbytně nutnou dobu, během které je poskytována konkrétní služba. 

6.1. Vyhoření u učitelů - speciálních pedagogů 

Vyhoření u speciálních pedagogů je pravděpodobnější už z pozice specifických 

nároků na vykonávání jejich činnosti. Ta je charakteristická denním kontaktem s lidmi, 

mládeží nebo dospělými osobami se specifickými potřebami nejen v oblasti vzdělávání 

ale i v oblasti výchovy (Švingalová, 2006). Náročnost této práce spočívá v intenzitě, 

s jakou se je lidem se specifickými potřebami nutno věnovat. Často jde o osoby (děti i 

dospělé), které potřebují neustálé vedení i při běžných každodenních činnostech. Nácvik 

i těch jednodušších úkonů vyžaduje velké nasazení z obou stran, přičemž výsledek není 

21 



vždy jistý. Právě malý posun v dovednostech a schopnostech těchto lidí je dalším 

možným zdrojem vyhoření - často i přes velké nasazení speciálního pedagoga existuje 

možnost, že žák si konkrétní znalost neosvojí nebo si jí osvojí jen částečně. V takovém 

případě jsou dvě možnosti - buď selhal učitel a jeho výukový postup nebo žákova 

kapacita není taková, aby si znalost osvojil. Problém nastává ve chvíli, kdy učitel-

speciální pedagog o druhé možnosti neuvažuje a za žákovým neúspěchem vidí své 

vlastní selhání. Tímto se však pouze přibližuje dráze, na jejímž konci čeká vyhoření. Je 

potřeba si připustit možnost neúspěchu, i když ten je v rozporu se základním cílem 

učitele. Chybovat je lidské a učitel by se neměl bát být lidský! 
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7. STRES JAKO JEDNA Z PŘÍČIN SYNDROMU 
VYHOŘENÍ 

Dosud nebyl zmíněn jeden z hlavních faktorů, který se na jeho rozvoji podílí. 

Tímto faktorem je dlouhodobá stresová zátěž jedince. Problematiku stresu jako procesu 

proberu hlouběji, protože stres a syndrom vyhoření mají k sobě hodně blízko. Nejprve 

tedy charakterizuji stres jako proces, jaký má vliv na vznik vyhoření a jakým způsobem 

se od sebe navzájem tyto dva stavy liší. 

7.1.Definice stresu 

Jako první použil pojem stres kanadský vědec H. Selye, který stres definoval 

jako „nespecifickou reakci na fyzické, mentální a chemické reakce těla" (Selye in 

Rheinwaldová, 1995, s. 1). 

Kallwass (2007) stres definuje jako subjektivní prožitek, který je ovlivněný naší 

osobností společně s naší duševní a fyzickou konstitucí. Zároveň nabízí i pohled 

z medicínské strany, který jde více do hloubky - „Přesná a z hlediska medicíny 

jednoznačná klasifikace stresu je ztížena subjektivním prožíváním depresí a duševních 

poruch. Symptomy se mohou vzájemně podobat, ale jejich subjektivní prožívání je u 

každého člověka jiné." (Kallwass, 2007, s. 36). 

Subjektivitu ve stresu nalézá také Křivohlavý, který tvrdí že „stres a přesněji 

distres podobně jako burnout patří mezi negativní emocionální zážitky. Je definován 

napětím mezi tím, co člověka zatěžuje (tzv. stresory) a zdroji možností tyto zátěže 

zvládat (tzv. salutory)" (1998, s. 52). Oba autoři tedy stres vnímají více z psychické 

(prožitkové) stránky. Větší zaměřenost na fyzickou stránku se objevuje v definici autorů 

Míčka a Zemana (1997), kteří vidí stres jako stav zvýšeného opotřebování organismu. 

Podobně i Potterová (1997) vidí ve stresu spíše fyzickou reakci na určité setkání 

s okolím (např. změnou) s několika fázemi. 

Stres tedy lze charakterizovat jako stav, který ovlivňuje psychickou i fyzickou 

stránku osobnosti člověka. Způsobuje změny v momentálním stavu člověka a to 

prostřednictvím podnětů přicházejících zvenčí. Záleží na osobnostní výbavě i 

momentální situaci člověka, jakým způsobem se se situací vyrovná. 
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7.2.Typy stresu 

Existuje několik typů rozlišení stresu. Liší se v tom, jaké udávají projevy a 

jakým způsobem (podle autora) na člověka působí. 

Křivohlavý (1998) rozlišuje stres na distres (negativní stres) a eustres (pozitivní 

stres). Dále rozlišuje stres akutní a stres trvalý. Akutní stres působí po kratší dobu, může 

se dostavit nečekaně a vyžaduje rychlou reakci. Jako obranu vůči tomuto typu stresu 

doporučuje autor tzv. vypnout, odreagovat se nebo se i vykřičet. Trvalý stres působí po 

delší dobu, a pokud odbourání jeho příčin není věnována dostatečná pozornost, vzniká 

riziko zdravotních následků. V tomto případě je potřeba pracovat koncepčně. Nejprve je 

tedy zapotřebí zjistit, co přesně stres způsobuje a v momentě, kdy tento zdroj odhalíme, 

přistoupit k takovým opatřením, které by riziko setkání se s tímto stresorem zmenšily na 

minimum. Podmínkou odhalení skutečného zdroje trvalého stresu je pochopení, 

přiznání si skutečné reality a skutečného stavu věcí. 

Kromě těchto dvou typů stresu autor hovoří také o tzv. mikrostresorech. Těmi 

nazývá každodenní situace (kritika, osobní problémy aj.), které mohou vést ke vzniku 

opravdového stresu v případě, že se postupně nenápadně nahromadí - to platí pro případ, 

kdy člověk nastálé problémy neřeší včas a odsouvá je do pozadí. Obranou proti 

hromadění mikrostresorů jsou kompenzace, které člověku pomohou uvést se zpět do 

rovnovážného psychického stavu. O mikrostresorech se zmiňuje také Mohapl (1992), 

který je nazývá drobnými stresovými situacemi, jejichž postupná kumulace může vést 

ke vzniku stresu. 

Podobným způsobem jako Křivohlavý dělí stres také Lazarus. Ten rozlišuje 

krátkodobé a dlouhodobé stresy. Za krátkodobé stresy považuje bolest, teplo, chlad, 

neúspěch v konkrétní věci a další. Za dlouhodobě zatěžující považuje stav vojáka 

v dlouhodobé akci nebo kosmický let (Lazarus in Křivohlavý, 1998) 

Obdobný pohled jako Křivohlavý mají na rozdělení stresu i autoři Míček a 

Zeman, kteří za základní typy stresu považují distres a eustres. 

Distres definují jako negativní stres, vyvolaný například prožitkem dopravní 

nehody. Eustres pojmenovávají jako pozitivní stres - tedy takový, který člověka spíše 

nabudí a pomůže mu zmobilizovat jeho vnitřní síly. Mezi situace, vyvolávající eustres 

patří svatba nebo tréma z projevu před mnoha posluchači. 
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Definic popisujících typy stresu je tedy mnoho a každá se zaměřuje na jiný 

pohled vnímání stresu. Příčinou těchto odlišností je fakt, že stres je velmi složitým 

jevem s mnoha průvodními znaky. Přestože se autoři zaměřují jinak, je jasné, že 

hlavním smyslem jejich definic je co nejpřesnější popis projevů a důsledků, které stres 

na člověka má. Protože teprve ve chvíli, kdy jsou pojmenovány důsledky působení 

stresu, je možno přistoupit ke konkrétním opatřením, které by člověku umožnily návrat 

do „předstresové" situace. 

7.2.1. Pozitivní forma stresu - eustres 

Jak již bylo krátce zmíněno v předchozí části, stres nemusí mít na člověka 

výhradně negativní účinky. Pozitivními účinky stresu se zabýval také již citovaný autor 

H. Selye. O tom, že v pozitivní účinky stresu věřil, svědčí i jeho dva následující výroky: 

„Bezstresový stav je smrt. Jediný způsob, jak se vyhnout s t resuje nežít." 

„Stres je kořením života" 

(Selye in Rheinwaldová, 1995, s. 2) 

Selye dále tvrdí, že k dobrému výkonu potřebujeme napětí. Toto napětí vytváří 

právě stres a je tím pádem také příčinou pozitivních změn a konstruktivních činností. 

Lze tedy říci, že určitá míra stresuje pro člověka užitečná a napomáhá mu k dosahování 

některých cílů. 

Podobně se vyjadřují i Jeklová s Reitmeyerovou. Ty tvrdí, že přiměřená míra 

stresu vede k aktivaci člověka. Dále tvrdí, že „bez stresu by bylo málo pozitivních změn 

a konstruktivních činností" (Jeklová a Reitmeyerová, 2006, s. 9). 

Podle mého názoru pozitivní vlivy stresu nejvýstižněji charakterizuje 

Rheinwaldová: „Při zdravé dávce stresu, který se jmenuje eustres, dosahujeme nejlepší 

produktivity" (Rheinwaldová, 1995, s. 18) 

7.2.2. Negativní forma stresu - distres 

Existuje však pouze křehká hranice mezi zdravou a škodlivou mírou stresu. 

Rheinwaldová (1995) uvádí, že pokud množství stresu překročí určitou míru, 

stává se z něj škodlivý stres, tedy distres. Mezi nejčastější příznaky distresu patří třes 
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rukou, pocení, podrážděnost, deprese, závratě, nutkání utéct a schovat se, samotářství, 

snížená sexualita, problémy se spánkem či nechutenství. 

V souvislosti s distresem se hovoří také o tlaku soudobé společnosti. Její rychlý 

rozvoj přispívá ke stále zvyšujícímu se tlaku na výkon člověka. A právě tento tlak lze 

považovat za velký stresor. Často vychvalovaný technologický pokrok má také své 

stinné stránky, neboť "Vynálezy, přispívající k našemu pohodlí a na povrchu nám 

usnadňující a zpříjemňující život, nás zároveň ničí. Místo abychom byli zdravější a 

spokojenější, jsme stresovanější a nemocnější" (Rheinwaldová, 1995, s.4). 

V podobném duchu se vyjadřuje také Kallwass (2007). Riziko vidí především 

v moderních komunikačních prostředcích, jakými jsou mobilní telefon, fax nebo e-mail. 

Díky nim je člověk dosažitelný v podstatě v jakémkoliv okamžiku, což může míru 

stresu zvyšovat. Člověk už se potom nedokáže pořádně uvolnit a udržet si vnitřní klid. 

Zajímavé je i její další tvrzení týkající se příčiny stresu - tou příčinou je značná 

existenční jistota naší západní civilizace. Člověk rozhodně nemusí trávit své dny ve 

strachu o svůj život, natož aby se bál při získávání i těch nejzákladnějších životních 

potřeb - při získávání potravin, při hledání přístřeší atd. Tím pádem člověk do jisté míry 

zpohodlněl a jeho psychický obranný systém není natolik odolný. V důsledku toho se 

stává méně obranyschopným a v problémových situacích u něj snadněji dochází ke 

stresové reakci. S výše uvedenými názory se já osobně ztotožňuji. Je pravdou, že prudký 

technologický rozvoj má kromě pozitiv také svá nepopiratelná negativa. Tím paradoxně 

největším je podle mě zkrácení času, který je potřebný na vyřízení konkrétního úkolu. 

Jednoduché srovnání nabízí komunikace prostřednictvím klasického dopisu a jeho 

moderní formy, tedy e-mailu. Zatímco klasický dopis byl adresátovi doručen nejdříve 

druhý den, doručení e-mailu je záležitostí několika minut. Bez ohledu na to, jestli se 

adresát nachází ve vedlejší místnosti nebo na úplně jiném kontinentu. Takto ušetřený 

čas se potom nabízí pro další úkoly, čímž stoupá pracovní vytížení člověka a úměrně 

s tím i míra jeho stresu vyvolaná zvýšenou pracovní zátěží. 

Lze tedy říci, že stres je vnáší západní civilizaci vytvářen zevnitř, uměle. 

Zvyšování míry stresu totiž vychází především ze způsobu života naší společnosti. 

Důraz je kladen na výkon a hodnota člověka je často měřena podle míry materiálních 

statků, kterých dosáhl. Cílem se stává obecný model úspěšnosti, měřitelné materiálním 

bohatstvím. Výkon člověka tak již není podmíněn vnitřní motivací za účelem svého 

sebezdokonalování. 
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7.3.Příčina stresu - stresor 

Tak jako každý jev, má i stres svůj původ - v tomto případě se původce nazývá 

stresor. Jeho dlouhodobé negativní působení u člověka postupně zvyšuje napětí a může 

vést až k rozvinutí stresu. Za stresor může být považována buď konkrétní osoba nebo 

určitá situace, popřípadě jev. 

Epstein rozlišuje tři základní druhy stresorů - stresory biologické (ohrožující 

určité orgány nebo život člověka), stresory ohrožující schopnost vyrovnávat se 

s těžkostmi a stresory ohrožující sebeúctu (Epstein in Křivohlavý, 1998). 

Obecné rozdělení uvádí také Rheinwaldová (1995). Za stresor považuje vše, co 

na nás nějakým způsobem naléhá a čemu se musíme přizpůsobovat. Stresor tedy může 

být myšlenkový, úkolový a fyzikální. Myšlenkový stresor vychází z našeho celkového 

pohledu na svět a ze způsobu prožívání našich vztahů a emocí. Úkolový stresor je 

takový stresor, jehož východiskem jsou nedostatky v našem způsobu řešení úkolů a 

problémů. Za fyzikální stresory považuje faktory prostředí, ve kterém žijeme (teplo, 

osvětlení, kvalita ovzduší aj.), pomůcky se kterými pracujeme a vůbec celý náš 

organismus a vše, co na něj má vliv. 

Konkrétnější pohled na jednotlivé stresory přináší Potterová (1997). Za 

nejčastější stresující činitele považuje změnu, která přináší strach, pochyby či nejistotu. 

Dále jako stresor uvádí ztrátu kontroly a to jak nad sebou samým, tak nad situacemi, 

které se kolem nás odehrávají a kterých jsme účastníky. Za třetí činitel považuje 

bezmocnost, tedy pocit, kdy nejsme pomocí našich sil schopni zvrátit nepříznivě se 

vyvíjející proces. 

7.4.Fáze stresu 

V popisu a rozdělení jednotlivých fází procesu stresu panuje mezi autory 

poměrně velká shoda, drobné rozdíly panují jen v oblasti terminologie. Za základní fáze 

jsou považovány poplach (poplachová reakce), odpor (rezistence) a vyčerpání nebo 

přizpůsobení se organismu. 

Poplach je fází, kdy se člověk dostává do kontaktu se zdrojem stresu. Podle 

Brockerta (1993) je tento stav doprovázen obecnými příznaky, a to bez ohledu na 

přesnou podobu stresoru. Mezi tyto příznaky patří bolesti hlavy a kloubů, únava nebo 
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nechuť k jídlu. Organismus je v této chvíli vdefenzívě a nedokáže zatím adekvátně 

reagovat na nově vzniklou situaci. 

Po fázi poplachu, charakterizovaném defenzivním postojem, přichází fáze, která 

je typická aktivním postojem člověka vůči stresové situaci a organismus přechází do 

ofenzívy. Fáze rezistence je tedy charakteristická vymizením příznaků poplachové fáze 

a dále tím, že organismus vytváří látky a podmínky přispívající k odolnosti vůči stresu. 

Rheinwaldová (1995) tento soubor opatření nazývá „alarmový systém" a řadí do něj 

vylučování adrenalinu a noradrenalinu, zvýšení krevního tlaku a zrychlení srdeční 

činnosti a metabolismu. Organismus j e v tomto okamžiku v „bojovém stavu". Jiný 

pohled poskytuje Vágnerová (2004), která tuto fázi popisuje jako fázi hledání postupů, 

které by vedly buď ke zmírnění nebo k úplnému odstranění stresu. 

Třetí fází je fáze vyčerpání případně přizpůsobení se. Stav vyčerpání 

charakterizuje Míček (1984) jako stav, kdy tělo již neprodukuje podpůrné hormony a 

znovu se objevují fyziologické příznaky typické pro fázi poplachu. Vágnerová (2004) 

tuto fázi považuje za projev zvládnutí či selhání obranných reakcí organismu. 

7.5.Zvládání stresu 

Proces zvládání stresu je souborem mnoha komponentů, z nichž každý má své 

nezastupitelné místo. Východiskem pro započetí procesu zvládání stresuje uvědomění si 

vlastního stavu - podobně jako i u závislostí různého druhu je přiznání si svého 

skutečného stavu opravdovým začátkem léčby. Pokud si člověk není schopen přiznat 

realitu a postavit se k ní čelem, nemůže svou situaci změnit. Brockert (1993) se v této 

souvislosti zmiňuje především o uvědomění si těch faktorů, které pro člověka 

představují zátěž a také o způsobech reakcí, kterými si sami způsobujeme zátěž. 

Paradoxní je„ jak dále autor uvádí, především ta situace, kdy si další stres vyvoláme 

sami. A to tím, jak se se stresem snažíme bojovat - „nabalováním" protistresových 

aktivit, které nejsou vhodně zvolené, si pouze způsobujeme další zátěž. Člověk by měl 

především znát sám sebe a vědět, co potřebuje. Ne všechny metody odbourávání stresu 

jsou totiž vhodné pro každého! Takto špatně zvolené metody se jen přidají k činnostem, 

které nám spíše než uvolnění přináší zátěž. 

Pokud si tedy člověk uvědomí svůj stav a své skutečné potřeby, je možné 

přistoupit ke konkrétním opatřením, vedoucím ke snižování stresu. Odborný výraz pro 

postupy snižování stresu zní coping, jinak řečeno zvládání stresu. . 
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Lazarus in Křivohlavý (1994) uvádí několik strategií copingu. První strategií je 

strategie netečnosti (apatie), kdy člověk upadá do bezmoci vůči svému problému. Další 

strategií je strategie úplného vyhnutí se problému - důvodem je zde strach. Třetí, 

tentokrát již aktivní strategií, je strategie napadení útočníka. Ta spočívá v rozpoznání a 

následném odstranění zdroje (zdrojů) problému. Poslední a podle mého názoru 

nejužitečnější strategií je strategie posilování vlastních zdrojů síly, která spočívá 

v posilování těch dovedností, které jsou užitečné pro boj se stresem. Mezi ně patří 

například sebekontrola nebo sebevláda. 

Různí autoři se tedy shodují v tom, že východiskem pro zvládnutí stresu je 

především dosažení dobrého psychického a fyzického stavu člověka. Kupříkladu 

Švingalová (2006) i Míček a Zeman (1997) zdůrazňují úpravu životosprávy člověka. Ta 

má spočívat v dostatku tělesného pohybu, v pravidelné a zdravé stravě, v dostatku 

spánku i jen pasivního odpočinku, v pravidelném denním režimu nebo v omezení 

přísunu alkoholu a jiných drog. Za důležitou považují také úpravu emoční stránky 

osobnosti člověka. Pro tento účel se velice hodí různé antistresové relaxační programy, 

jejichž cílem je momentální uvolnění člověka i osvojení si takových technik, které 

umožňují uvolnění v konkrétních zátěžových situacích (např. vzpomínka na příjemný 

prožitek, příjemné místo, osobu, kterou známe aj.). Křivohlavý (1997) také zdůrazňuje, 

že velký vliv na zmírnění stresu má humor. Ten pomáhá odlehčit danou situaci, 

uvolňuje atmosféru a je prospěšný také z fyziologického hlediska. 

7.6.Stres a učitelé 

Učitelská profese je s ohledem na možnost výskytu stresových situací 

považována za jednu z nejrizikovějších. Zdrojem těchto situací je především 

každodenní kontakt s lidmi, který je zvláště ve školství velmi intenzivní. Učitel by bez 

kontaktu s lidmi vlastně ani nebyl učitelem, ale jakousi osobou v pozadí. Jeho práce se 

realizuje teprve v okamžiku, kdy dojde k interakci s okolím a kdy může učitel přímo 

působit na lidi kolem sebe. A protože učitel je každý den v interakci s mnoha lidmi, 

zákonitě se tento častý kontakt stává jedním z hlavních zdrojů stresu. 

To také tvrdí autoři Míček a Zeman (1997) a konkrétně při kontaktu s žáky 

považují za nej větší rizika vysoký počet žáků na učitele, nezájem žáků o výuku a také 

nekázeň z jejich strany. Nutno dodat, že naplněnost tříd již dnes nedosahuje takových 
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rozměrů jako dříve, některé školy naopak díky nedostatku žáků zanikají nebo jsou 

slučovány s početně většími školami v blízkém okolí. 

U dalších dvou faktorů je třeba říci, že na jejich stav má učitel přímo zásadní 

význam. Opět se dostáváme k tématu učitelovy osobnosti a také k problematice vhodně 

zvoleného výběru povolání a přístupu kněmu. Pro učitele se správným přístupem 

k výuce i žákům by neměl být problém zaujmout jejich pozornost. Za zásadní v tomto 

pohledu považuji aspoň základní znalost kultury mladých lidí. Tato znalost by však 

měla být jen jakýmsi vodítkem, nikoliv šablonou pro podobu výuky! Kontakt s rodiči 

žáků bývá také častým zdrojem stresu. Jejich názory na způsob výuky i na jejich dítě se 

mohou od učitelova velmi lišit a může docházet k různým konfliktním situacím. Někdy 

velmi nelehkým úkolem učitele je zachovat se v takové chvíli jako profesionál a neřešit 

situaci emocionálně, ale naopak snažit se dobrat se i s nespokojeným rodičem takového 

řešení, se kterým by mohly být spokojeny obě strany. 

Za další rizikové faktory považují výše zmínění autoři především nedostatek 

času, se kterým se učitelé musejí potýkat. Po splnění vlastních výukových povinností je 

totiž často čeká řada nepříliš záživných administrativních činností, které s výukou 

souvisí někdy více, někdy méně. Mezi takové činnosti lze zařadit vyplňování různých 

výkazů. Učiteli potom zbývá méně času na sebe a na jeho blízké, případně na relaxaci a 

další soukromé činnosti. V tomto ohledu je třeba zdůraznit schopnost organizování si 

času, kterou by měl dobrý učitel - jakožto organizátor z podstaty svého povolání - mít 

zvládnutou. 

Vztahy v kolektivu a s nadřízeným jsou třetím faktorem, který autoři považují za 

nejrizikovější pro vznik stresové reakce u učitele. Pokud tyto vztahy nejsou na dobré 

úrovni, klesá učitelova výkonnost a ze své práce již nemá takové potěšení. 

Za další zdroje stresu učitelů autoři považují konzumní způsob života, 

znevýhodněné postavení žen, špatný stav morálky mládeže i dalších členů společnosti, 

kariér ismus, necitlivost, lhostejnost či neúctu k jiným lidem i k životu samotnému. 

Příčin stresu v učitelské profesi je tedy velmi mnoho. V této souvislosti mě také 

velmi zaujal citát výše zmíněných autorů, kteří tvrdí, že „konkrétní ukázky hovoří 

celkem jasnou řečí, že učitelství je povolání přímo přeplněné stresory a že si zaslouží 

rozhodně zvláštního ohledu" (Míček a Zeman, 1997, s. 74). Tímto citátem autoři 

potvrzují, že být učitelem není jednoduché. Opět tedy vyvstává podmínka vhodně 

zvolené profese jakožto podmínky pro úspěšnost člověka. 
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P r o f e s e uč i t e l e to t i ž p ř ináš í m n o ž s t v í s t r e s u j í c í c h s i tuac í . N ě k t e r é j s o u t a k o v é h o 

rázu, že je těžké se na ně připravit i na sebelepší pedagogické fakultě. 

Jako příklad bych uvedl komunikaci s problematickými (nespolupracujícími, 

přehnaně kritickými aj.) rodiči. Řešení konfliktních situací je činností, která se dá 
částečné nacvičit. Je však také třeba určitých vrozených dispozic - například schopnost 

zachovat si klid v emocionálně vypjatých situacích se lze jen těžko dokonale naučit. A 

protože učitelská profese je přímo založena na komunikaci s lidmi, je člověk 

s nedostatečnou schopností jednat s lidmi předem odsouzen k neúspěchu. 

V případě speciálního pedagoga je situace ještě jiná. Žáci a rodiče, s nimiž učitel 

jedná se ocitli v odlišné výchozí situaci než ostatní rodiny. Především rodiče budou 

reagovat mnohem citlivěji na cokoliv, co se bude týkat jejich dítěte. A nemusí se jednat 

pouze o kritiku, jakákoliv situace ohledně jejich dítěte v nich vzbuzuje velkou 

pozornost. Samozřejmě existují i rodiče dětí s postižením, jejichž zájem o dítě a 

spolupráci se školou je nízký. Takový stav rozhodně nelze považovat za ideální, práce 

s dítětem s postižením je totiž komplexního rázu a spolupráce mezi školou a rodinou je 

jedním ze základů pro postupné zlepšování života dítěte. 

Kvalitní komunikace má tedy v práci speciálního pedagoga nezastupitelné místo 

a člověk, který se pro tuto práci rozhodl, ale komunikace mu dělá obtíže, má minimálně 

velmi zhoršenou startovní pozici. 

7.7.Stres versus syndrom vyhoření 

Pokud dojde ke srovnání stavu stresu a stavu vyhoření, je zřejmé, že tyto dva 

stavy jsou si podobné. Podobné v tom, jaký mají na člověka vliv - v tomto případě jde o 

škodlivý vliv, který člověku ztěžuje jeho situaci. Rozdíl obou stavů je v míře a hloubce 

jejich následků. U vyhoření se bezpochyby jedná o mnohem závažnější stav, při kterém 

je člověk nakonec zcela vyčerpán a sám již není schopen zvratu. 

Oproti tomu stres může působit i pozitivně a může přispět k podávání lepších 

výkonů. Příčiny stresu - stresory - jsou také snáze definovatelné, často jde totiž o 

konkrétní situace nebo osoby. Oproti tomu je vyhoření mozaikou, ve které může být 

každý díl úplně jiný a jeho podíl na podobě celkového obrazu může být různě velký. 

Tím pádem i návrat do normálního stavu bývá jednodušší - odstranění konkrétního 

stresoru je méně náročné než rozplétání klubka příčin, které stojí za vyhořením. 
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Další srovnání nabízí Křivohlavý (1998). Ten tvrdí, že do stresu se může dostat 

v podstatě kdokoliv, zatímco vyhoření hrozí především lidem, kteří své práci přikládají 

velký význam. Její (správný) výkon je pro ně velmi důležitý a s komplikacemi různého 

druhu se nedokážou adekvátně vyrovnat. Zkrátka nemají ke své práci správný přístup. 

Charakteristické pro vyhoření je také to, že k němu dochází především v profesích 

založených na kontaktu s lidmi a na řešení jejich závažných životních situací, zatímco 

stres může postihnout člověka v jakékoliv profesi. 

Stres může vyhoření předcházet a lze jej považovat za jednu z jeho příčin. Pokud 

však člověk dokáže ke své práci zaujmout patřičný postoj a dokáže si svůj život dobře 

zorganizovat, klesá šance, že se dostane do stavů vedoucích k vyhoření. Takové stavy 

jsou charakteristické pochybami nejen o svých vlastních schopnostech, ale vůbec o 

smyslu vlastní existence a všech činností s ní spojených. 
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8. SYNDROM VYHOŘENÍ A ZÁVISLOSTI 

Východiskem této kapitoly je tvrzení, že syndrom vyhoření je pro člověka 

problém. A řešení problémů je činnost, kterou provádíme dnes a denně. Existují však 

také způsoby řešení, které nelze považovat za vhodné. Neplní totiž svoji úlohu a místo 

vyřešení problému se sami problémem stávají. Přesně do této kategorie spadají také 

závislosti různého druhu. Vyhoření jako stav totiž zvyšuje riziko rozvinutí forem 

chování, které obecně označujeme jako závislosti (www.psychoterapeut.cz). Existují 

také tvrzení typu „V poslední době se ukázalo, že významnou úlohu pro zneužívání 

návykových látek hraje stres." (Klenerová, Hynie, 2002, s. 21). 

Nešpor (2000) v definici závislosti vychází z definic závislosti Mezinárodní 

klasifikace nemocí (MKN - 10) a Americké psychiatrické asociace (DSM - IV). 

MKN - 10 používá termín syndrom závislosti a definuje jej jako stav člověka, u 

kterého se během jednoho roku objevily minimálně 3 z následujících příznaků: 

• silná touha nebo pocit puzení užívat látku 

• potíže v sebeovládání při užívání látky 

• důvodem užívání látky je zmenšení příznaků vyvolaných předchozím 

užíváním látky 

• postupné zvyšování dávek látky 

• postupné zanedbávání lidí kolem, zájmů, zálib 

• pokračování v užívání i přes jasné důkazy zjevně škodlivých následků 

DSM - IV stanovuje diagnózu podobně. Pro diagnózu závislosti by se u člověka 

během 12 měsíců měly objevit opět minimálně 3 příznaky: 

• postupný růst tolerance na látku 

• odvykací příznaky po vysazení látky 

• přijímání látky ve větším množství nebo po delší dobu, než měl člověk 

v úmyslu 

• dlouhodobá snaha nebo jeden či více pokusů omezit a ovládat přijímání látky 
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• trávení velkého množství času užíváním a obstaráváním látky nebo 

zotavováním se z jejích účinků 

• omezení dříve vykonávaných aktivit v důsledku užívání návykové látky 

• pokračování v užívání látky navzdory narůstajícím problémům, které užívání 

vyvolává 

Obě definice jsou si hodně podobné, v některých bodech se dokonce úplně 

shodují. Nešpor (2000) považuje tento fakt za přínosný. Definici DSM - IV, které se 

definice MKN - 10 přiblížila, totiž považuje za výstižnější. 

Klenerová a Hynie (2002) se na problematiku závislostí dívají z jiného pohledu, 

a to z pohledu farmakologie. Z hlediska farmakologie vzniká závislost jedince na 

působení látky, přičemž některé z těchto látek mohou být užívány i jako léky. Za 

výstižnější pojmenování problematiky závislostí považují termín „látková závislost" 

místo „drogová závislost", přičemž za důvod používání tohoto termínu považují chybný 

překlad anglického termínu „drug dependence". Anglický význam „drugs" totiž 

pojmenovává všechny látky, které jsou často užívané jako léky a ne jenom drogy, jak o 

nich hovoříme u nás. 

Zcela jiný pohled má na problematiku závislostí německý lékař Gohlert (2001), 

který tvrdí, že přesná definice návyku neexistuje. Ani definici MKN - 10 Světové 

zdravotnické organizace nepovažuje za přesnou. Za příčinu závislostí považuje 

neschopnost oprostit se od ideálů, snů, které každý člověk měl a které se nenaplňují tak, 

jak by chtěl. Tyto „mezery" jsou naplňovány prostředky zvnějšku - a těmi má Gohlert na 

mysli návykové látky. Za společný znak návyků považuje touhu potlačit nepříjemné 

pocity a uměle vyvolat ty příjemné. Navíc k těmto pocitům člověk užívající návykové 

látky dojde „zkratkou" - nestojí za nimi naše osobnost a způsob, jakým se projevujeme, 

ale pouze dodaná látka, jejíž účinek je časově omezený. Závislí lidé se tím postupně 

dostávají mimo realitu a žijí si ve svém vlastním iluzorním světě, kde se vše řídí podle 

nich. Důvody jsou jejich strach a slabost, a v jejich důsledku neschopnost prosadit se 

v běžném životě. 

Právě v tomto bodě lze nalézt paralelu s vyhořením - jeho důsledkem je také 

vývoj, který můžeme označit jako nepříznivý. Plány, které člověk měl, se podstatně 

změnily a vývoj událostí nabral jiný spád, než jak bylo naplánováno. Člověk se dostává 

do stresu a touží se od nepříznivé reality oprostit. A právě užívání návykových látek 
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takové „opuštění" reality umožňuje. Jedná se tedy o únik z nepříznivého stavu. Žádná 

návyková látka však ještě problémy nevyřešila a člověk se jejich užíváním dostává do 

ještě větších problémů. 

V tomto duchu se vyjadřuje také Selye, když konkrétně o užívání drog tvrdí, že 

podobné formy úniku ze stresu se snadno samy stávají stresory a tím značně zhoršují již 

tak dost stresovou situaci v našem životě (Selye in Křivohlavý, 1997). 

Návykové látky umožňují aspoň na chvíli zapomenout, oprostit se od svých 

problémů. Člověk, který se nachází v procesu vyhořívání, má problémů celkem dost. 

Nezáleží na tom, po jaké návykové látce sáhne. Může se jednat jak o ty „klasické" 

(alkohol, drogy) tak i o „nové" návykové formy, jakou je například závislost na 

Internetu. K tomu Nešpor (2000, s. 35) dodává: „Podle jiných výzkumů může nadměrné 

věnování se Internetu souviset i s nezvládaným manželským konfliktem nebo 

syndromem vyhoření." 

V každém případě návyková látka problém nevyřeší. Naopak člověka oddaluje 

od reality a jinde než v realitě řešení problému nalézt nelze. Svým chováním 

souvisejícím s užíváním návykové látky (zanedbávání svého zevnějšku, páchání trestné 

činnosti za účelem dosažení finančních prostředků aj.) navíc své okolí může odrazovat 

od kontaktu, který by byl pro trápícího se člověka přínosný. Okamžitý efekt uvolnění po 

aplikaci návykové látky je tak následně vyvážen nepříjemnými pocity, které toto 

únikové chování vyvolává. A to jak v mysli závislého člověka, tak v myslích lidí v jeho 

okolí. 
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9. PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ 

Cílem této kapitoly je definovat postupy, jak vzniku syndromu vyhoření 

předcházet. 

Preventivních kroků existuje celá řada. Důležité je uvědomit si, že jejich 

podstata není zaměřena přímo na proces vyhoření, ale na odstranění příčin, které k němu 

vedou. V tomto případě se bude jednat o odstranění takových vzorců chování a jevů, 

které vedou k postupnému rozvinutí stresu v jeho negativní formě, jakožto hlavní 

příčině vyhoření. 

První skupina preventivních kroků je zaměřena směrem dovnitř — na osobnost 

člověka. Do této oblasti lze zařadit takové postupy, které člověku pomáhají uvědomit si 

své potřeby a následně tyto potřeby naplňovat a naopak vyhýbat se činnostem, které 

snižují pocit celkového uspokojení. 

Mezi tyto postupy lze zařadit snížení příliš vysokých ideálů, které brání 

v reálném pohledu na situaci (častá chyba nastupujících učitelů). Především 

v pomáhajících profesích je velmi důležité vyhnout se roli „pomocníka" - nadměrné 

identifikaci s potřebami jiných lidí. Schmidbauer (2000) přímo hovoří o „syndromu 

pomáhajících". Člověk, který je tímto syndromem zasažen, je po formální stránce 

dokonalým pracovníkem. Je vždy a za jakékoliv situace ochoten pomoci, neumí 

odmítnout žádosti druhých a je vždy pozitivně naladěn. Za touto fasádou se však skrývá 

člověk, jehož vlastní psychický stav je narušený. Jde totiž o specifickou narcistickou 

poruchu, vyvolanou raným traumatem odmítnutého dítěte. Projevuje se velkou touhou 

po uznání a obdivu, z neschopnosti navázat skutečné partnerství a neschopností vyjádřit 

vlastní pocity a potřeby, k jejichž uspokojení tím pádem nedochází. A právě z pocitu 

neuspokojení vlastních potřeb vychází dle Schmidbauera potřeba pomáhat jiným. 

Jednoduše řečeno - „když ne já, tak aspoň ostatní". Vnitřní konflikt člověka se však 

tímto nevyřeší, pouze je dočasně upozaděn. Lidé trpící syndromem pomáhajících jsou 

velmi náchylní k vyhoření a dále k depresím a k zneužívání návykových látek - ty slouží 

k úniku od nepříjemné reality. Dalšími preventivními kroky první skupiny jsou dle 

Brockerta (1993) jýzická pohoda a odpočatost, pomalý přechod mezi spánkem a bděním 

bez stimulantů (káva aj.), schopnost věnovat se jedné činnosti naplno a netříštit tak své 
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síly, nespojovat si vlastní spokojenost jen s materiálními prožitky, umět rozpoznat 

situace, které u nás vyvolávají stres (případně si je pro lepší zapamatování zapsat) a 

snažit se věnovat převážně činnostem, které shledáváme jako smysluplné. Stres podle 

něj pramení z toho, že se s určitým úkolem (činností) nedokážeme identifikovat a tím 

pádem je pro nás zátěží - a právě ta vyvolává stres. 

Potterová (1997) vytvořila scénář postupu, jak se negativům spojeným se 

stresem a vyhořením vyhnout. Nazvala jej „Cesty k osobní síle" a má osm bodů: 

vykročení (začátek, start směrem k získání osobní síly), důkladné zvládnutí stresu, 

osvojení si dovedností potřebných pro konkrétní zaměstnání, vybudování si společenské 

(sociální) opory, úprava našeho stávajícího zaměstnáním takovým způsobem, aby nám 

vyhovovalo, případná změna zaměstnání, uvědomění si síly myšlení a její správné 

využití a vytvoření si objektivního přístupu ke všem aspektům zaměstnání. Co se týká 

pojmu objektivní přístup, autorka k němu dodává: „Krátce - objektivní přístup je stav, 

kdy se aktivně zapojíte, věnujete svoji pozornost a zodpovědnost činnosti, kterou děláte 

právě v tom daném okamžiku, a přesto zůstanete nezávislí na výsledku." (s. 212). 

9.1.Duševní hygiena 

Významnou úlohu v prevenci vyhoření sehrává duševní hygiena člověka. 

Duševní hygiena je nauka, která se zabývá způsoby, jak si udržet psychickou stabilitu, 

případně jak se kní navrátit (Míček 1984). Jejím cílem je udržení duševního zdraví 

jakožto žádoucího stavu. Skládá se z mnoha dílčích aspektů, jejichž dodržování by mělo 

zachovat duševní stav člověka na přijatelné úrovni. Mezi ně patří správná životospráva 

(spánek, výživa, dostatek pohybových aktivit aj.), optimální pracovní prostředí (optické, 

akustické, sociální aj. podmínky), dobrý duševní stav člověka (vycházející mj. z dobrého 

partnerského nebo rodinného zázemí či z dobrých vztahů se svým okolím aj.) a 

v neposlední řadě také z kvalitně prováděných autoregulačních cvičení (jóga a jiné 

formy relaxace). 

Nyní bych blíže popsal dvě vybrané oblasti duševní hygieny, které osobně 

považuji za důležité. Jsou jimi kvalitní relaxace a zdravý odstup od své práce. 
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9.1.1. Relaxace 

Správný způsob relaxace je jednou ze základních technik, která neslouží pouze 

k fyzickému odpočinku, ale také k psychickému uvolnění, „odpočinku mysli". 

Existuje mnoho způsobů relaxace. Může jít o fyzické cvičení, práci na zahradě 

nebo jen o lenošení na gauči. V zásadě platí, že každý člověk relaxuje jiným způsobem a 

právě nalezení tohoto způsobu (nebo jejich kombinace) je základem pro skutečně 

kvalitní relaxaci. 

Hennig a Keller (1996) neschopnost relaxovat a odpočívat považují za hlavní 

příčinu stresu a syndromu vyhoření. 

Gregor (1993) dále uvádí, že člověk, který dokáže vhodně relaxovat se lépe 

vypořádává se stresovými situacemi a jeho (relaxovaná) mysl produkuje více tvořivých 

nápadů a myšlenek. Relaxace - na rozdíl od zvýšeného svalového napětí při stresu - není 

přirozenou činností člověka. Je tedy třeba naučit se jí, což vyžaduje nejen silnou vůli, 

ale také trpělivost a vytrvalost. Největším přínosem relaxace je však možnost vědomého 

a aktivního ovlivnění našeho celkového stavu (v pozitivním slova smyslu). Relaxace 

totiž (prostřednictvím aktivace parasympatické části vegetativního nervstva, zpomalení 

metabolismu a zklidnění dechu) vede k celkovému zklidnění organismu. 

Aby člověk začal skutečně kvalitně relaxovat, musí být k relaxaci dostatečně 

motivovaný. V takovém případě může jako velmi dobrá motivace sloužit vyhlídka 

zlepšení tělesného i psychického stavu, díky čemuž člověk získává jiný pohled na svět a 

tím i na své dosud nevyřešené problémy. 

Nyní k vybraným relaxačním technikám. 

9.1.1.1. Způsoby relaxačního dýchání 
Mnoho autorů přikládá správnému způsobu dýchání velký význam. Joshi (2007) 

považuje správné dýchání za způsob, jak aktivovat relaxační reakci. Relaxační techniky 

založené na dýchání jsou velmi vhodné pro situace, ve kterých jinak není možné 

relaxaci provádět (řízení auta, při kontaktu s jinými lidmi atd.). V oblasti psychologie se 

dýchací relaxační technika zařazuje k technikám sebeřízení (self - instruction) a probíhá 

ve třech fázích - v první fázi dochází k hlubokému nádechu a zadržení dechu na 3-4 

vteřiny (opakuje se 2-3krát). Ve druhé fázi si potichu nebo, pokud je to možné, nahlas 

říkáme „Jsem klidný. Jsem v pohodě." (opět 2-3krát). Ve třetí fázi se opět několikrát 
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zhluboka nadechneme, zadržíme dech a vydechneme. Provádíme po dobu 2-3 minut. 

(Melgosa 1997). 

Gregor (1993) doporučuje naučit se ovládat a sledovat své dýchání. A to 

především tzv. břišní dýchání, ke kterému dochází buď ve spánku nebo právě při 

relaxaci. Břišní dýchání je asi lOx hlubší než klasické (hrudní) dýchání a mozek tím 

pádem dostává více kyslíku pro svou činnost. Ve stavu stresu mohou 2-3 minuty 

břišního dýchání okamžitě pomoci uvolnit největší napětí. Na břišním dýchání je 

založeno i jedno z dechových cvičení, které uvádí Rheinwaldová (1995). Probíhá 

v rovném sedu na židli, s nohama pevně na zemi. Při pomalém dýchání si 

představujeme, jak naším tělem prochází energie a jak se postupně dostává do všech 

částí našeho těla. Naopak při výdechu si představujeme, jak „vydechujeme" všechen 

stres a nervozitu. Dýcháme pomalu a hluboce. Při výdechu si opět opakujeme 

usměrňující pokyny typu „Jsem klidný. Jsem vyrovnaný." atd. Další relaxační techniky 

dýchání lze nalézt prakticky v každé knize zabývající se stresem. 

9.1.1.2. Fyzické cvičení 
Představuje další typickou relaxační techniku. Fyzická aktivita má mnoho 

pozitivních účinků. Mezi ně patří např. posílení činnosti srdce a oběhového systému, 

redukce nadváhy, upevnění pocitu pohody a vyrovnanosti, posílení imunitního systému, 

zvýšení odolnosti organismu vůči zátěži atd. (Hennig a Keller 1996). 

Při výběru konkrétní fyzické aktivity je důležité přihlédnout k aktuálnímu 

fyzickému stavu. V případě potřeby autoři doporučují konzultaci s lékařem. Hennig a 

Keller (1996) také uvádí, že pro redukci momentálního stresu jsou vhodnější rychlejší a 

silovější sporty (tenis, squash, horolezectví aj.) a pro dosažení dlouhodobého fyzického 

a psychického zdraví jsou to vytrvalostní sporty (plavání, jízda na kole, běh na lyžích, 

veslování aj.). 

Hlavní přínos fyzického cvičení je ve zlepšení celkového stavu člověka. Pokud 

je člověk v dobré fyzické kondici, jeho psychika je odolnější. Ktomu Joshi (2007, s. 

131) dodává, že „Lékaři vědí, že lidé, kteří pravidelně cvičí, jsou méně ohroženi 

onemocněním ve chvíli, kdy jsou vystaveni stresové situaci." 

9.1.1.3. Koncentrační cviky 
Gregor (1993) ve své publikaci uvádí metodický postup k provádění 

koncentračních cviků, jejichž zvládnutí umožňuje jejich provádění kdekoliv a kdykoliv. 

39 



První kroky se provádí v domácím prostředí buď ráno (např. před odchodem do práce) 

nebo odpoledne, když má člověk dostatek volného času. Nácvik probíhá (pokud možno 

o samotě) v několika fázích. Ideální pro nácvik je vzpřímená poloha, tedy na sedátku 

bez opěradla. Ruce jsou v klíně, oči zavřené po celou dobu cvičení. Dýchání je klidné, 

bez ovlivňování. Existují 2 varianty koncentračních cviků. 

Koncentrace na počítání. V duchu se soustředíme pouze na pomalé počítání od 1 

do 10. Tento postup opakujeme několik minut, a pokud nás při počítání vyruší nějaká 

naše myšlenka, vrátíme se opět na začátek a počítáme od 1. 

Koncentrace na slovo. Zvolíme si kratší (maximálně dvouslabičné) slovo, které 

je nám příjemné (díky vzpomínkám atd.). Ve své mysli se nyní soustředíme na „naše" 

slovo a opakujeme si jej dokola. Pokud je slovo dvouslabičné, můžeme první slabiku 

v duchu vyslovovat při nádechu, druhou při výdechu. Při tomto způsobu relaxace 

dochází k relaxaci veškeré mozkové činnosti. 

9.1.1.4. Meditace 
Jedním znej starších a hodně účinných prostředků meditace je meditace 

(Melgosa 1997). Pro svoji jednoduchost byla po dlouhou dobu velmi oblíbená, v dnešní 

vyspělé společnosti však takové obliby nedosahuje. Meditace není jen prostředkem 

relaxace, ale také sebepoznání, což zdůrazňují mnohá náboženství (především 

východní). Slouží také k větší kontrole nad našimi myšlenkami, k větší vyrovnanosti 

naší osobnosti i k rozvíjení duchovní stránky naší osobnosti. Melgosa (1997) i 

Rheinwaldová (1995) zdůrazňují 3 základní podmínky pro úspěšnou meditaci - místo, 

způsob (poloha) a předmět meditace. 

Námi zvolené místo by nám mělo být svou atmosférou příjemné a mělo by se 

nacházet daleko od jakýchkoliv rušivých vlivů. Melgosa také zdůrazňuje pokud možno 

pravidelný čas meditace v tomto místě. 

Meditaci lze provádět v různých polohách. Tradiční metodou je sed na zemi se 

zkříženýma nohama. Pokud někomu tato poloha nevyhovuje, lze sedět v křesle či na 

židli. Důležitější než poloha je však způsob provádění. Při meditaci je totiž potřeba 

soustředit se pouze na předmět meditace a nenechat se čímkoliv vyrušit. Předmět 

meditace může být různý - slovo, předmět, geometrický útvar, pasáž z knihy, barva atd. 

V každém případě platí, že námi vybraný předmět meditace je jediným, na který právě 
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myslíme a soustřeďujeme se. Délka meditace je individuální, zakončení by mělo být 

pomalé a klidné. 

9.1.1.5. Vizualizace a imaginace 
Tato relaxační technika je svým způsobem podobná meditaci -jejím základem je 

také soustředění se na určitou vizuální myšlenku. Vizualizace spočívá v utvoření si 

mentálního obraz toho, co si právě přejeme - vizuální představy totiž mohou ovlivnit 

náš mentální a fyziologický stav (Rheinwaldová 1995). Představovaným obrazem 

nemusí být jen konkrétní předmět, ale také např. takové naše chování, kterého bychom 

chtěli dosáhnout - např. energické, svěží, bezstresové aj. Před samotnou vizualizací 

doporučuje autorka uvolnění se jinou relaxační metodou. Správně prováděná 

vizualizace může sloužit nejen ke snižování stresu, ale také jako součást psychického 

boje s nemocí. 

9.2.Zachovánisi odstupu 

Častou příčinou stresu vedoucího vyhoření bývá přílišné splynutí s činností, 

kterou vykonáváme. Řešením tohoto problému je vytvoření si určitého „ochranného" 

odstupu od činností nebo osob, se kterými se v práci setkáváme. Kopřiva (2006) takový 

odstup přirovnává ke vztahu 2 sousedních států - každý má své jasné hranice a jasné 

vlastní zákony. V případě, že se jeden ze států ocitne v potížích, sousední stát mu může 

ale nemusí pomoci. Pokud jeho problémy vezme i za své, může se sám dostat do 

nepříznivé situace. 

Jak dále Kopřiva uvádí, ve věci odstupu hraje velkou roli uvědomování si vlastní 

autonomie. Tento pocit se utváří již od raného dětství ve vztahu dítě - matka. Dítě 

postupně zjišťuje, že matka je „něčím jiným" než je ono samo. Rozhodující kroky 

k vlastní autonomii dítě podniká ve 2-3 letech, tedy v období prvního vzdoru. Dítě nejen 

že dokáže vyjádřit svůj nesouhlas, ale také se - díky zdokonalující se chůzi - může 

samostatně pohybovat. Dítě si začíná uvědomovat svou vlastní nezávislost. Tedy jak její 

výhody, tak i nevýhody - mezi ně patří možná ztráta „přízně" matky (v důsledku vlastní 

nezávislosti) a tím i nežádoucí osamělost. Dalším významným obdobím pro rozvoj 

autonomie člověka je puberta, kdy potřebu oddělit se, odlišit se od lidí kolem sebe 

mladý člověk cítí ještě intenzivněji. Hlavním „nepřítelem" je stále si uvědomovaná 

41 



závislost na rodičích, která se stává nežádoucí. Paradoxně právě tato potřeba odlišovat 

seje projevem strachu ze závislosti. 

Opětovné splynutí sjiným člověkem nabízí láska - konkrétně ve fázi 

zamilovanosti. Tento pocit ovšem po jisté době postupně vymizí a nastává fáze vztahu -

tedy souběžné autonomie dvou lidí. Pojítkem mezi těmito autonomiemi je cit, který sice 

není již tak silný jako na začátku, je však stále přítomen - i když jeho projevy nejsou již 

tak viditelné. 

Za hlavní problém při pomáhání Kopřiva považuje splývání. Jde o stav, kdy 

člověk bere problémy svého klienta (pacienta, žáka) doslova za své. Splývání je možné 

na základě soucitu nebo empatie. Právě při splývání ze soucitu dochází ke ztotožnění se 

s problémy klienta (pacienta, žáka). Potíž je v tom, že v tomto rozpoložení již nejsme 

schopni situaci objektivně posoudit a nabídnout efektivní řešení, což se od nás očekává. 

Takovýto postup je možný při splynutí založeném na empatii, kdy se na jednu stranu 

vciťujeme do situace klienta (pacienta, žáka), na druhou stranu si dokážeme zachovat 

„chladnou hlavu" a při řešení problému postupovat racionálně. 

Východiskem pro vytvoření si „zdravého" odstupu je vytvoření si určité pevné 

osobní hranice, kdy člověk dává svému okolí jasně najevo, kam až je ochoten zajít, 

případně jak blízko k sobě si lidi pustí. Prostředky, které tuto hranici chrání, jsou podle 

Kopřivy zdravý egoismus a zdravý altruismus. Lorenz považuje „sobectví" při ochraně 

našich hranic za něco přirozeného (Lorenz in Kopřiva, 1997). 

Velký význam odstupu - jakožto základu duševní hygieny u pomáhajícího -

zdůrazňují Kebza a Šolcová. Uvádí 3 základní techniky odstupu - sémantické 

odosobnění, intelektualismus a izolaci. 

Sémantické odosobnění je založeno na redukování obsahu jednotlivých kauz 

(problémů). Klient (pacient, žák) se stává pouze kauzou, diagnózou, jejíž bližší detaily 

pro nás nemají citové zabarvení. 

Intelektualismus je technikou podobného ražení. Jeho podstatou je odosobnění se 

od kauzy, ztráta osobního přístupu a práce bez emocí. 

Třetí technikou odstupu je izolace. Tato technika spočívá v tom, že přístup ke 

klientům (pacientům, žákům) je jasně odlišený od přístupu k ostatním lidem (Kebza a 

Šolcová in Švingalová 2006). 
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Nehledě na zvolenou formu odstupu je však vždy třeba zvolit takovou formu 

jednání, která by daným osobám zaručila důstojnost - aby se necítili jen jako „kus", se 

kterým je potřeba pracovat. 

Druhá skupina preventivních kroků je zaměřena směrem ven - na správnou 

interakci člověka sjeho okolím. Vychází také z osobnosti člověka, ale tentokrát se 

projevují navenek, tedy při jednání s jinými lidmi a při řešení různých situací -

jednoduše v komunikaci. Mezi takové kroky určitě patří schopnost otevřeně sdělovat své 

pocity, což komunikaci mezi lidmi velmi zjednodušuje. Především schopnost 

v přijatelné formě vyjádřit negativní emoce vůči druhým (co konkrétně mi vadí aj.) je 

postupem, který komunikaci může na jednu stranu zkomplikovat (pokud někdo těžko 

snáší kritiku), na druhou stranu se komunikace zjednodušuje, protože nehovoříme 

v náznacích, které druhý člověk ne vždy pochopí. Důležitá je schopnost umět se vcítit do 

pocitů druhých lidí, a to i těch, kteří nás právě rozčilují - pochopení podstaty a 

východisek jejich chování je základem pro vyřešení konfliktu nebo nedorozumění 

(Brockert, 1993). Kallwass (2007) také zdůrazňuje potřebu kvalitní komunikace mezi 

lidmi a zdůrazňuje další aspekt - tím je jasné rozdělení pracovních úkolů a kompetencí 

jednotlivých pracovníků. V případě nejasností totiž může dojít k situacím, že pracovník 

sice úkol nesplnil, ovšem ne na základě zanedbání pracovních povinností ale na základě 

neznalosti svých úkolů. Takové situace pak vedou k nedorozuměním a zbytečným 

konfliktům. 

Cílem preventivních kroků první skupiny je tedy utvoření stabilního obrazu 

osobnosti člověka, který si je jistý sám sebou a dokáže úspěšně čelit různým vnějším 

podnětům. Druhá skupina preventivních kroků je zaměřena na vybudování si kvalitních 

vztahů se svým okolím, kdy základem je respektování odlišností druhých a hledání 

nekonfliktních způsobů řešení problémů. 

9.3. Obecná preventivní doporučení 

Autoři Rheinwaldová (1995) a Křivohlavý (1997) ve svých publikacích uvádí 

několik stručných obecných doporučení, jak se vyhýbat situacím vyvolávajícím stresem 

a tím pádem možnost vyhoření. 
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• zavést rutinu 

• používat techniky blokace času (přesně daný čas pro určitý úkol) 

• používat ve své práci humor (dělat si legraci i sám ze sebe!) 

• dbát o své zdraví 

• efektivně komunikovat se svým okolím i sám se sebou 

• vyhýbat se změnám v době jiných významných změn 

• zavést den mentálního zdraví (pokud možno pořád stejný den v týdnu určený 

kvalitní relaxaci) 

• nenechávat odpočinek pouze na dovolenou (i ta může být zdrojem stresu!) 

• kvalitní spánek 

• používat formy krátkodobé relaxace (krátké protažení, dýchací techniky aj.) 

• zařadit mezi relaxační činnosti hru (sportovní, na nástroj aj.) 

• znát a dodržovat své tempo 

• vytvořit si kvalitní zázemí - nejen z materiálního, ale především z lidského 

hlediska 

9.4.Prevence vyhoření u učitelů 

Velmi komplexně se na problematiku negativních jevů působících na učitele 

dívá Podlahová (2004, s. 187): „U učitele nejde jen o to, aby prostřednictvím 

sebevzdělávání udržel krok s vývojem věd, ale aby získal určité vědomostní a obranné 

psychické mechanismy proti tlakům společenských změn a stresů, aby zvládal 

požadavky budoucích nevyhnutelných a stále častějších školských reforem a aby se také 

mohl účinně bránit rutině, duševnímu vyčerpání a syndromu vyhoření." 

Základní preventivní kroky proti vyhoření jsou u učitelů stejné jako u ostatních 

profesí a podrobněji o nich bylo pojednáno v předcházející kapitole. Vzhledem ke 

specifikům učitelské profese bych chtěl v této kapitole popsat dvě témata, která mají 

v prevenci vyhoření u učitelů svůj nezastupitelný význam. Za tato témata považuji 

sebevzdělávání a supervizi. 

9.4.1. Sebevzdělávání 

Sebevzdělávání je dle mého názoru základní podmínkou úspěšnosti učitele. 

Vzdělávání učitele (a ani žádného jiného odborníka) totiž nekončí okamžikem předání 
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diplomu, dá se spíše říci, že tímto okamžikem teprve opravdu začíná. Tak jako všechny 

obory, tak i ten učitelský progreduje k novým trendům a přístupům, vyplývajícím 

z měnících se okolností ovlivňujících podobu učitelské práce. Jak souvisí 

sebevzdělávání s vyhořením? Vyhoření může vzniknout (kromě jiných příčin) i 

v důsledku stereotypní podoby práce - rutina převládne nad počátečním nadšením a 

člověk pracuje spíše než jako živá bytost jako stroj. Sebevzdělávání je velkým zdrojem 

rozšiřujících a nových poznatků, které pracovní postupy obohacují. Díky novým 

znalostem získává učitel nové pohledy na svou práci, které, vzhledem k omezenému 

rozhledu zaviněnému postupující rutinou, by jinak nebyl schopen získat. Nové poznatky 

slouží také jako zdroj energie do další práce. 

O potřebě sebevzdělávání jako o jedné ze součástí úspěšného učitele se zmiňují i 

Hennig a Keller (1996). V souvislosti se sebevzděláváním učitelů hovoří také o nutnosti 

průběžně zlepšovat své dovednosti v oblasti plánování práce, řízení vyučování a 

motivace žáků k vyučování. 

Vylepšení v oblasti organizace práce se týkají především způsobů řešení úkolů -

bez zbytečných odkladů, jejich dělení na prioritní a v danou chvíli méně důležité a také 

jejich delegování v případě, že tyto úkoly mohou splnit kolegové. Nelze zanedbat ani 

efektivní plánování a úpravu pracovního místa. V případě vyučování je potřeba zaměřit 

se na jasné stanovení výukových cílů, účinně rozvrhnout vyučovací hodinu, dostatečně 

komunikovat s kolegy a především nepodléhat iluzi o vlastní bezchybnosti a 

sebekriticky (i ve spolupráci s kolegy) zkoumat své vyučovací metody. 

Ve stanovení jasných pravidel a v účinné komunikaci s žáky spočívají vylepšení 

v oblasti řízení vyučování. Stanovení jasných a neměnných pravidel hned zkraje 

školního roku ušetří spoustu času a dovoluje soustředit se na hlavní cíle vyučování. Žáci 

také budou vědět, co mají od učitele čekat a těmto podmínkám se mohou rychleji 

přizpůsobit. V případě porušení pravidel je třeba soustředit se na nápravu daného stavu, 

a to co nejrychleji a co nejrozvážněji - při zachování důstojnosti konkrétních žáků. 

Základem efektivní práce s žáky je tedy oboustranná komunikace, stanovení jasných 

pravidel a účinné řešení problémů. 

Obraz výuky, který učitel vytvoří, je důležitým faktorem pro správnou motivaci 

žáků. Vychází již z přípravy na vyučování - učitel by si měl promyslet formu podání 

látky tak, aby byla pro třídu pochopitelná, a to pro všechny žáky bez výjimky. Jde o 

nelehký úkol a kjeho dosažení lze využít různých mnemotechnických pomůcek, 
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paměťových map nebo skic. Důležité je, především při práci s dětmi se zdravotním 

postižením, dodržování zásady multisenzoriálního přístupu - tedy podávání informací 

skrze více informačních kanálů - zrakový, sluchový, hmatový atd. Ve výuce je potřeba 

žáky podněcovat k aktivitě a udržovat dobrou atmosféru - pomocí humoru, relaxačních 

přestávek nebo dialogu s žáky. Pochvalu nebo kritiku je nutno vyjadřovat vhodnou 

formou - tedy individuální formou a konstruktivním způsobem. 

Autoři dále uvádí, že v případě, že tyto schopnosti nemá učitel dostatečně 

zvládnuté, dostává sám sebe do stresu - „Učitelé také často vedou vyučování, aniž by 

brali v úvahu osobnost žáků, nevěnují jim pozornost a stereotypně vykládají učivo bez 

jakékoliv obměny jeho obsahu nebo formy. Takový postup je pro pedagogy zdrojem 

opakujících se frustrací z práce." (s. 48). Taková frustrace je výsledkem nízké efektivity 

vyučovacího procesu, který se tak postupně pro obě strany stává „nutným zlem". 

9.4.2. Supervize 

Další významnou formou předcházení syndromu vyhoření (nejen) ve školství, je 

supervize. Za poměrně výstižnou charakteristiku supervize považuji tuto, pocházející 

z internetu: 

„supervize - zprostředkování nezatíženého pohledu na činnost, kterou člověk 

vykonává (zejména v pomáhajících profesích - psychoterapii, psychologickém 

poradenství apod.)" (www.encyklopedie.seznam.cz). 

Supervizi lze provádět jednak „zevnitř" - tedy že supervizorem se stává přímo 

některý pracovník a jednak „zvenčí" - supervizorem se v tomto případě stává člověk, 

který není zatížen prostředím školy a také nemá na supervidované žádné osobní vazby, 

které by mohly mít na hodnocení činností vliv (www.psychoterapeut.cz). Takovým 

člověkem může být např. psycholog, pedagog nebo speciální pedagog, který prošel 

výcvikem supervize. 

Hess supervizi definuje jako „čistou mezilidskou interakci, jejímž obecným 

cílem je, aby se jedna osoba, supervizor, setkávala s druhou osobou, supervidovaným, 

ve snaze zlepšit schopnost supervidovaného účinně pomáhat lidem" (Hess in Hawkins, 

Shonet, 2004, s. 59). 

V supervizi tedy jde o zlepšování schopností člověka, který pomáhá jiným. Díky 

nezaujatému pohledu může získat odpovědi na pracovní i osobní problémy, které, díky 

malému odstupu od nich, není schopen objektivně posuzovat. 
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Kadushin (in Hawkins, Shonet, 2004, s. 60) definoval základní funkce supervize 

jako funkci vzdělávací, podpůrnou a řídící. 

Cílem vzdělávací funkce je prostřednictvím reflektování a rozebírání práce 

supervidováných s klienty rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti (schopnost 

porozumění aj.). 

Podpůrná funkce supervize spočívá ve zlepšování dovednosti zvládat reakce na 

různé emocionálně vypjaté situace, se kterými se pomáhající při své práci setká. 

Zvládání takových emocí je pro pomáhajícího velmi důležité. V opačném případě totiž 

dochází buď k nadměrné identifikaci s člověkem, kterému pomáhá nebo k uzavření se 

před těmito lidmi. Obojí časem vede ke stresu a následně i k vyhoření. 

Třetí funkcí supervize je řídící funkce a jejím úkolem je „kontrola kvality práce". 

Každý člověk je omylný a tím pádem může chybovat i pomáhající. Úkolem supervizora 

je pomáhat při nápravě těchto chyb. Kromě toho supervizor dohlíží na plnění a 

prosazování etických standardů, ke kterým se pracoviště supervidovaných zavázalo. 

Supervize umožňuje supervidovanému pohlédnout na svou práci z jiného úhlu 

pohledu a tak ji reflektovat, poučit se ze svých chyb, uvědomit si stavy, do kterých ho 

práce s lidmi dostává. Cílem je rozvoj odbornosti pracovníka. Supervizor nabízí možný 

jiný úhel pohledu, podporu, porozumění, potvrzuje pracovníkovi jeho pracovní 

kompetence. 

Základem úspěšné supervize je především ochota ke spolupráci a upřímnost ve 

výpovědích - jenom se skutečnými a pravdivými fakty lze relevantně pracovat. Pokud 

jsou vstupní informace chybné, logicky potom výsledek také nebude správný. 

Je také potřeba si uvědomit, že cílem supervize není narušení soukromého 

prostoru učitelů, ale že je nástrojem, který umožňuje jednak zvýšit kvalitu vlastní práce 

a jednak také pomáhá pročistit atmosféru, která může být zatížena problémem, jehož 

řešení není v silách zúčastněných (supervidovaných). 

9.4.3. Obecná doporučení 

Hennig a Keller (1996) také uvádí několik obecných doporučení, jejichž 

zavedení a dodržování přispívá k prevenci vyhoření učitelů. Doporučení řadím podle 

mého názoru na jejich užitečnost a zajímavost. 

Zavedení sabatíklu (tzv. volného roku). Tento systém funguje např. ve 

Švýcarsku. Je založen na tom, že učitel dostává po cca 7-8 letech, strávených učením 
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volný rok. Způsob využití tohoto volného roku záleží na učiteli. Může jej využít 

k odpočinku, ke vzdělávání, k cestování atd, přičemž pobírá plat snížený o určitou 

částku (1/7-1/8). 

Větší autonomie jednotlivých škol. Větší samostatnost škol umožňuje vytvořit 

podobu školy na základě činnosti jejich zaměstnanců, místo řízení zvnějšku. Je tím 

posílena sounáležitost, lidé mají ve škole své „zázemí". 

Pozitivnější obraz profese učitele. V dnešní době je profesní kredit na poměrně 

nízké úrovni, což rozhodně neodpovídá náročnosti a zodpovědnosti naší profese. Změna 

je žádoucí a netýká se zdaleka jen ekonomické situace učitelů. 

Sociální pracovník na problémových školách. Tato podmínka je dnes již mnohdy 

naplněna. Přítomnost sociálního pracovníka nebo úzká spolupráce s místními 

pedagogicko-psychologickými poradnami umožňuje kvalitní a efektivní řešení 

problémových situací. 

Změna ve způsobu vzdělávání budoucích učitelů. Autoři kladou důraz především 

na potřebu širšího a kvalitnějšího vzdělávání v oblasti komunikace. Na místě je také 

rozšíření výuky v oblasti činností s výukou ne přímo souvisejících, ale které jsou přesto 

součástí výkonu učitelské profese (práce s administrativními materiály aj.) 

Zřízení supervizních a případových diskusních skupin. Existence těchto 

mechanismů má velký význam v oblasti řešení problémů, kdy díky diskusi lze dojít 

k takovým řešením, které by učitel sám o sobě nenalezl a jeho problém by tím narůstal. 

Snížení úvazku. Autoři doporučují postupné snižování úvazku učitelům starším 

55 let. Důvodem pro toto opatření jsou úspory v oblasti nemocenských dávek anebo 

v případě předčasného odchodu do důchodu. Určité procento učitelů by se díky tomu 

dostalo do situace, kdy by byli ušetřeni případného vyhoření. 

V této kapitole jsem se dosud nezmínil o velmi důležitém faktoru prevence 

vyhoření - o sociální opoře člověka. Problematiku sociální opory považuji za natolik 

významnou, že sejí budu blíže věnovat v následující kapitole. 
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10. VÝZNAM SOCIÁLNÍ OPORY PRO ČLOVĚKA 

Sociální opora člověka tvoří jeden ze základních pilířů obrany proti vyhoření. 

Lidé kolem nás, tedy naše rodina, naši přátelé i naši kolegové v práci, na ty všechny se 

můžeme obrátit v případě, kdy nás něco trápí a sami si se svým stavem nevíme rady. 

Dobré vztahy s lidmi kolem nás mohou mít zásadní vliv na náš život, v tomto případě i 

na nastartování procesu léčby vyhoření. 

Člověk, který vyhořívá (nebo který již vyhořel) však má tendenci sám sebe 

izolovat (Potterová, 1997). Lidé i věci v jeho okolí vněm nevzbuzují žádný zájem a 

navíc vyhořelý člověk nemá ani dost sil do interakce se svým okolím vstoupit. Právě 

v takovém okamžiku se může velmi významně projevit význam sociální opory, kterou 

člověk má. Jeho nejbližší jej nenechají ve špatném stavu, ve kterém se nalézá, a 

pomohou mu už jenom třeba tím, že díky pohledu zvenčí identifikují jeho stav a 

navedou ho k lidem, kteří mu dokážou pomoci. 

Sociální opora člověka se realizuje v tzv. sociální síti, tedy v souboru našich 

blízkých, přátel a známých. Ti tvoří neviditelnou, o to více však významnou, pomocnou 

ruku před dopady běžných problémů ale i problémů, jejichž zvládání je nad naše osobní 

síly. Taková síť nás v případě očekávaného nebo neočekávaného pádu může obrazně 

zachytit a uchránit nás tak před ještě tvrdšími následky dopadu. 

Vznik takové fungující sociální sítě má každý člověk ve svých rukou. Díky své 

schopnosti pomáhat svým blízkým, vytvářet nové přátelské vazby a být ku prospěchu 

ostatním se může spolehnout, že tyto skutky se mu jednou vrátí. A to právě například při 

vyhoření, kdy vlastní energie člověka bývá vyčerpána. 

Každý si určitě vzpomene na situaci (a nemusí se rovnou jednat o vyhoření), kdy 

byl velmi vysílen bojem s něčím, co bylo nad jeho síly a kdy tušil, že tento boj jej bude 

stát ještě mnoho sil. A právě v takových chvílích se naplno mohla projevit funkčnost 

sociální sítě, a to v podobě podpory ze strany lidí, kterým na nás opravdu záleželo. 

Určité spoje sítě se tím velmi posílily a v případě nouze druhého bychom si měli 

poskytnutou pomoc vybavit. 

Sociální síť je tedy založena na vzájemné „výměně". A to nejen přímé pomoci, 

ale i podpory, porozumění a schopnosti vyslechnout si problémy našeho blízkého. Už 

jen to může často pomoci. Výhodou sítě je také její variabilita - lze ji různě rozšiřovat, 

navazovat nové spoje přes ty již existující. Kvalita kontaktů však nespočívá v jejich 
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množství, to může někdy být i kontraproduktivní. Pokud máme kontaktů příliš mnoho, 

čas strávený s jednotlivými lidmi je potom kratší a tak i intenzita kontaktu bývá menší. 

Kvalita spočívá především v hloubce a opravdovosti takových kontaktů, čehož lze 

dosáhnout dlouhodobým a skutečným vzájemným poznáním se. 

Právč dobrá vzájemná znalost umožní člověku, který má problém, aktivně 

přistoupit k řešení. Prvním krokem je totiž vůbec přiznání si existence problému a 

k tomuto přiznání může pomoci především člověk, kterému řekneme hodně o tom, co 

cítíme. Pro některé lidi může být problémem svěřovat se se svými obtížemi neznámému 

člověku (např. psychologovi). Rozhovor s blízkým rodinným příslušníkem nebo 

známým/známou tedy může být vhodnou alternativou. Následně pak takový rozhovor 

může vést k návštěvě odborníka. Impulsem pro řešení problému je pak v tomto případě 

porada se členem sociální sítě. 

Sociální opora a tím pádem i sociální síť však není tvořena pouze naší rodinou a 

přáteli. Křivohlavý (1994) definuje další formy sociální opory takto: 

• „doprovazeč" (je spojen s trpícím) 

• terapeutická aliance (založená na bližším vztahu s ošetřujícím) 

• kladný sociální vzor (vyléčený člověk aj.) 

• svépomocné skupiny (AA - Anonymní Alkoholici aj.) 

• pomoc dobrovolníků (dochází za trpícím, tráví s ním jeho volný čas aj.) 

Přestože se jedná o různé formy dopomoci, mají něco společného. Tím pojítkem 

je podmínka vytvoření vztahu vyhořelý - pomocník. Vztahu založeném na důvěře a 

vzájemném respektu. Vyhořelý by měl cítit opravdový zájem o svůj stav a 

prostřednictvím pomáhajícího by se měl sám aktivně začít podílet na zlepšování svého 

nepříznivého stavu. 

Funkčnost naší sociální sítě (složené z různých komponentů) je jedním ze 

základů úspěšnosti našich činností. V dnešní společnosti, charakterizované vysokou 

mírou stresu, uspěchaností a povrchností vztahů (která vyplývá z množství navazování 

kontaktů, v jejich délce i v jejich kvalitě), je dobře fungující sociální síť oporou, která 

nám pomáhá orientovat se - funguje-li sociální síť skutečně dobře, můžeme si být jisti 

její podporou, cítíme, že nám někdo „kryje záda". Potřeba jistoty je pro člověka jednou 
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z nejzákladnějších potřeb a funkční sociální síť je přímo zdrojem jistoty (Potterová 

1997, Křivohlavý 1997, Rheinwaldová 1995, Brockert 1993, Hennig a Keller, 1996). 
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11. LÉČBA SYNDROMU VYHOŘENÍ 

V případě, že veškeré preventivní mechanismy proti vyhoření selžou, dochází 

k postupnému rozvinutí syndromu vyhoření. Průběh a okolnosti vyhořívání již byly 

charakterizovány. Jak však postupovat v případě, že člověk již zcela vyhořel? 

11.1. Cesta M. D. Rushe 

Velmi podrobný návod nabízí ve své publikaci autor Myron D. Rush (2003), 

jenž sám vyhořením prošel a překonal jej. O to jsou jeho poznatky věrohodnější. Vyléčit 

se z vyhoření je podle něj možné pouze na základě splnění tří základních předpokladů -

přiznání si problému (což je pro mnoho lidí ta nejtěžší fáze), podřízení se svému 

poradci (terapeutovi) a stanovení si nových cílů snažení. 

Po splnění těchto základních podmínek je třeba předejít velkým očekáváním 

(„ozdravný proces" bývá poměrně zdlouhavý - jeho délka je individuální a pohybuje se 

od několika měsíců až po více než rok). Je také třeba vyvarovat se starých návyků a 

postupů, které člověka k vyhoření přivedly. 

Velice důležitá je i pomoc rodiny, která vyhořením svého člena také trpí. Je 

narušeno rodinné klima a v některých případech může dojít až k rozkladu rodiny. 

Pomoc rodiny vyhořelému spočívá především v jasné deklaraci důvěry ve vyhořelého 

člena, v zájmu o pokroky léčby, v toleranci dílčích neúspěchů a v neposlední řadě také 

v nenucení a nepoučování vyhořelého člena v průběhu procesu uzdravování. 

Samotnou cestu (postup) ozdravného procesu Rush dělí do pěti částí: 

• oddělení se od problému 

• vyhrazení si času na odpočinek 

• znovuobnovení sebedůvěry 

• pravidelné fyzické cvičení 

• nalezení nového smyslu života, nové životní vize 

Oddělení se od problému. V akutní fázi vyhoření je člověk svým problémem 

doslova pohlcen a není schopen se od něj oprostit. Základem pro jeho léčbu je dostat se 
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mimo zdroj jeho problémů - tedy například opustit své zaměstnání. Často toho však není 

člověk sám schopen a proto je nutná pomoc zvenčí. 

Vyhrazení si času na odpočinek. Vyhořelý člověk je často velmi vyčerpaný. 

Důvodem je fakt, že pro svůj prohraný boj spotřeboval příliš mnohé své energie, 

přičemž v průběhu boje nebyl schopen své síly znovu načerpat. I pasivní odpočinek je 
pro takového člověka formou léčby a ten si tak může začít postupně naplňovat své 

energetické zdroje 
Znovuobnovení sebedůvěry. Víra člověka ve své vlastní schopnosti byla 

prohraným bojem silně narušena. Příčiny jsou různé - špatně zvolená strategie nebo 
prostředky boje, nedostatečné včnování se problému nebo nedostatek sil potřebných 

k zvládnutí boje. Člověk se učí znovu věřit svým schopnostem a to prostřednictvím 

častého úspěšného plnění krátkodobých cílů. Tyto cíle se postupně s tím, jak důvěra 

člověka v sebe samého roste, stávají složitějšími a dlouhodobějšími. 

Pravidelné fyzické cvičení. O propojení psychické a fyzické stránky lidské 

osobnosti není pochyb. Rush považuje dosažení dobrého fyzického stavu člověka za 

předpoklad postupného zlepšování stavu psychiky. 

Nalezení nového životního smyslu, nové vize. Hodnotový systém člověka byl 

vyhořením zásadně narušen. To, o co se někdy i dlouhodobě snažil, se nepovedlo. Pro 

takového člověka je potom velmi těžké nalézt nový smysl života, který by jej přinutil 

vrátit se zpět do životního koloběhu. Splnění tohoto předpokladu je zásadním bodem 

v léčbě člověka zasaženého vyhořením. K tomu Rush dodává: „Je třeba přehodnotit, co 

člověk od života očekává a proč. Je nutné znovu definovat své hodnoty a vyjasnit si, co 

je v životě důležité." (s. 75). 

Ve změně celkového pojetí života člověka vidí řešení vyhoření také Kopřiva 

(1997). Naše vlastní vnímání světa stojí za tím, jak prožíváme různé události. Právě 

proměna způsobu prožívání událostí je klíčem ke změně. 

11.2. Logoterapie a Existenciální analýza 

Důležitou úlohu (znovu) nalezení životního smyslu nezdůrazňuje pouze Rush, 

na tomto tvrzení je založeny celý jeden filosofický, potažmo terapeutický směr -

logoterapie ve spojení s existenciální analýzou. Jejím zakladatelem je rakouský 

psychoanalytik Viktor Emil Frankl a vychází z řeckého slova „logos" - řeč, rozum a také 

smysl. Své myšlenky rozvíjel od 40. let, kdy hlavním impulsem byla jeho internace 
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v koncentračním táboře v průběhu 2. světové války. Zde si uvědomil, že existence 

životní smyslu („mít pro co žít") je podmínkou pro přežití v těchto hrůzných 

podmínkách. Organizoval setkání s ostatními vězni a o tomto tvrzení je přesvědčoval. 

Jak již bylo řečeno, hlavním smyslem logoterapie je nalezení smyslu života 

konkrétního člověka, případně nalézt alternativu ke smyslu ztracenému. Na tyto 

základní východiska navazují další kroky, jejichž smyslem je rozbor jednotlivých 

součástí lidského života (Balcar 1989). Frankl svou terapii nazval „terapií s lidskou 

tváří" - základem úspěšnosti logoterapie je navázání kvalitního vztahu mezi terapeutem 

a klientem, kdy klient hovoří otevřeně o svých problémech a terapeut se společně 

s klientem snaží nalézt nejlepší řešení situace, přičemž hlavní zodpovědnost v hledání 

leží na klientovi. Logoterapie je tedy založena na otevřeném rozhovoru. (Lukasová, 

1997). 

Základním prostředkem logoterapie je existenciální analýza klientovy 

momentální situace. Jejím cílem je otevřít klientovi nové cesty, nové možnosti, nové 

způsoby náhledu na život - pomoci nalézt mu nový smysl (smysly) jeho života. 

Praktické techniky a postupy vychází z konkrétní klientovy situace a také z jeho 

aktuálního duševního stavu (Balcar 1989). 

Dvěmi nejčastějšími technikami jsou dereflexe a paradoxní situace. 

Cílem dereflexe je odstranit nadměrné sebepozorování a sebeuvědomování se 

klientem, což bývá důvodem neuróz. Místo „mluvení o sobě" terapeut klienta 

přesvědčuje o vhodnosti „hledání kolem sebe", tedy hledání takových cílů, které leží 

mimo osobnost klienta, jejichž dosažení ale také vede k prožitku štěstí. Terapeut se 

snaží klienta dovést k přesvědčení, že štěstí lze dosáhnout dosahováním vnějších, 

smysluplných cílů a ne jen pátráním po nich ve svém nitru, které je tímto značně 

neurotizováno. Technika paradoxní intence je postupem, v jehož rámci jsou pacienti 

nabádáni, aby šli svým „strachům" naproti, aby je vyhledávali a konfrontovali se s nimi. 

Důležitou složkou paradoxní intence je totiž humor, výsměch absurditě klientových 

obav. Podrobně se podobným případům věnuje Lukasová (1997), která např. klientku, 

která se večer sama v domě bojí zlodějů, nabádá, aby si sama jejich příchod „přála", 

tedy aby šla svému strachu naproti. Klientka se takto zachovala a následně se sama 

nesmyslnosti svého jednání vysmála, čímž došlo k jejímu uzdravení. 

V čem je však příčina takovýchto stavů? Frankl hovoří o tzv. „noogenní 

depresi", tedy typu deprese, jejíž příčinou je ztráta životního smyslu - absence cíle, 

54 



kterého bychom se snažili dosáhnout. V přeneseném slova smyslu lze tedy tvrdit, že 

vyhoření je také formou noogenní deprese. Za vyhořením také stojí ztráta víry ve smysl 

naší činnosti, ve fázi totálního vyhoření potažmo vůbec naší existence. Ta pro nás již 

dále nemá žádný smysl, přestože to nemusí být tak dávno, co byla konkrétní činnost 

hlavním hnacím motorem našeho snažení se. 

Frankl ve svém učení hovoří přímo o existenci „vůle ke smyslu" - člověk ke 

svému bytí nějaký smysl potřebuje, a proto se jej neustále snaží nalézt. Hledání smyslu 

bytí je podle Frankla dokonce hlavní odpovědností každého člověka. Člověk potřebuje 

aktivitu, potřebuje bojovat a hledat svůj smysl. A smysl lze objevit vykonáním činu, 

prožitím hodnoty nebo utrpením. Syndrom vyhoření lze přiřadit právě do kategorie 

utrpení, které podle logoterapeutického učení přináší příležitost pro nej hlubší růst. 

Utrpení je totiž příležitostí, při které může člověk zaujmout takový postoj, který z něj 

ani v tomto případě nedělá oběť. Pokud člověk dokáže své utrpení proměnit v hodnotu -

tedy především tím, že svému utrpení nepodlehne - je jeho osobnost značně posílena. 

(Yalom 2006, www.kavalle.cz,www.help24.cz). 

Yalom se také v rámci hledání smyslu života věnuje problematice altruismu a 

„zapálení pro věc". Podle něj altruismus představuje důležitý zdroj smyslu života pro 

všechny pracovníky pomáhajících profesí. Užitečnost takového počínání nespočívá jen 

v přímé pomoci klientovi (pacientovi, žákovi) ale také v tom, že klient (pacient, žák) se 

setkává s mnoha dalšími lidmi a výsledky činnosti pomáhajícího se tak mohou 

prostřednictvím „vyléčeného" přenést na další lidi. Ktomu Yalom dodává, že 

„přesvědčení, že je dobré dávat, být druhým užitečný a zkrášlovat druhým svět, je 

mocným zdrojem smyslu. Má hluboké kořeny v židovsko-křesťanské náboženské tradici 

a přijímají je jako apriorní pravdu dokonce i ti, kteří odmítají jeho teistickou složku." 

(Yalom 2006, s. 439). Nalézání smyslu v pomoci druhým je také podstatou „zapálení 

pro věc". Durant zdůrazňuje, že „to musí, má-li to poskytnout životní smysl, člověka 

vyzvednout od něj samotného a udělat z něj spolupracující součást většího schématu". 

(Durant in Yalom 2006, s. 439). Za větší schéma je považována např. rodina nebo stát. 
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12. METODY ODHALOVANÍ MIRY STRESU A 
VYHOŘENÍ 

Tato kapitola přiblíží některé z metod, které slouží k přesnější charakteristice 

momentálního stavu člověka. Zařazuji také několik metod, které odhalují míru stresu u 

člověka. Stres je považován za jeden z nejvýznamnějších spouštěčů vyhoření a jeho 

míra může také sloužit jako ukazatel náchylnosti k vyhoření. V níže uvedeném přehledu 

uvádím vybrané dotazníky. 

12.1. Odhalování míry stresu 

12.1.1. Dotazník Henniga a Kellera 

Hennig a Keller (1996) ve své publikaci uvádí dotazník, jehož cílem je odhalit, 

do jaké míry jsou centrální psychofyzické funkce zasaženy stresem a dále celkovou 

náchylnost ke stresu a vyhoření. Dotazník se skládá ze 24 výroků, který má dotazovaný 

ohodnotit jednou z odpovědí, kterými jsou „vždy, často, někdy, zřídka a nikdy". Každá 

z odpovědí je bodově ohodnocena v rozmezí 0 až 4 body, přičemž „vždy" je hodnoceno 

4 body a „nikdy" žádným bodem. Otázky v dotazníku jsou strukturovány do 4 

základních rovin - kognitivní, citové, tělesné a sociální. Vyhodnocení si může každý 

provést sám. Podle počtu dosažených bodů v jednotlivých rovinách je možné odhalit 

míru stresovanosti jak v každé rovině, tak celkovou míru. V jednotlivých rovinách je 

minimální hodnotou 0 bodů, maximální potom 24 bodů. Čím vyšší skóre, tím vyšší je 

míra stresovanosti v dané oblasti. Při hodnocení celkové míry stresovanosti jsou 

krajními hodnotami 0 a 96 bodů, přičemž opět platí, že čím vyšší skóre, tím vyšší míra 

celkové stresovanosti. 

12.1.2. Škála sociální readaptace 

Škálu v roce 1964 vytvořili autoři Holmes a Rahe a poprvé byla uvedena v roce 

1967 v Žurnálu psychosomatického výzkumu (Rheinwaldová 1995). Cílem tohoto 

dotazníku je ukázat, že stres je založen na kombinaci různých stresorů, jejichž působení 

pociťujeme nejen v daném okamžiku, ale i dlouhodobě. Skládá ze 43 položek, ke 

kterým je přiřazena určitá bodová hodnota - podle míry stresu, kterou daná událost 

vyvolává. Za nejvíce stresovou a tím pádem nejvíce obodovanou událostí je smrt 
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životního partnera/partnerky, která je ohodnocena 100 body. Na opačném konci škály 

jsou menší přestupky zákona (pokuta za dopravní přestupek, nerespektování dopravních 

předpisů pro chodce, rušení pořádku atd.), které jsou ohodnoceny 11 body. Jako 5 

nejvíce stresujících událostí autoři uvádí již zmíněnou smrt partnera/partnerky a dále 

rozvod, rozchod s manželským partnerem, nucený pobyt související s omezením osobní 

svobody (např. ve vězení, psychiatrické léčebně apod.) a úmrtí člena rodiny. Z toho je 

patrné, že za nejvíce stresující události jsou považovány takové, které souvisí s 

negativními změnami v našem partnerském životě. Dále je také zajímavé sledovat, že 

mezi položkami škály jsou i takové události, které jsou jinak vnímány spíše jako 

pozitivní - např. svatba, dosažení významného úspěchu nebo dovolená. V tomto případě 

se opět ukazuje důležitost již zmíněného faktu - totiž celkového způsobu vnímání světa 

kolem nás. Pokud je totiž tento pohled nějakým způsobem pokřivený, stávají se i 

pozitivní události zdrojem stresu. 

Při vyplňování dotazníku člověk zaškrtne události, které se mu staly během 

posledních 12 měsíců. Pokud se mu některá událost stala vícekrát, připíše si body za 

každou z nich. Na závěr si body sečte a podle počtu dosažených bodů se charakterizuje 

nejen míra aktuální stresovanosti, ale také pravděpodobnost onemocnění - stres totiž 

přispívá k oslabení imunity organismu. Pokud je celková hodnota do 150 bodů, je míra 

stresovanosti v normě a náchylnost k onemocnění taktéž není zvýšená. Pokud se 

pohybuje mezi 151 až 199 body, je míra stresu mírně zvýšená a pravděpodobnost 

onemocnění je cca 33%. V případě, že výsledek je mezi 200 a 299 body, je míra stresu 

zvýšená a člověk by se měl zamyslet nad změnami, které by vedly k úpravě tohoto 

stavu. Pravděpodobnost onemocnění je v tomto případě již 50%. A jestliže člověk 

dosáhne 300 a více bodů, je míra jeho stresu velmi vysoká a změny ve způsobu života 

jsou nevyhnutelné. Jde o kritický stav a pravděpodobnost onemocnění je velmi vysoká -

kolem 80%. 

12.1.3. Eliottův test (francouzská adaptace) 

Především ve Spojených státech amerických populární dotazník je zaměřený na 

stanovení intenzity stresové zátěže. Vychází z přirovnání působení stresu k rozestavení 

ve sportovním utkání. V této hře je největšímu tlaku vystavena přední linie, střední a 

zadní o něco méně a nejmenšímu tlaku čelí brankář, který je až úplně vzadu. 
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Dotazník je složen z 19 otázek - výroků. Otázky se týkají především osobního 

životního stylu (konzumace návykových i nenávykových látek, váha, tlak aj.) a 

pracovního vytížení (počet porad, podřízených, pracovní zařazení aj.). Většina odpovědí 

je uvedena v různých intervalech, protože na některé otázky nelze odpovědět přesným 

číslem. Jednotlivé odpovědi jsou ohodnoceny 0 až 4 body, výsledek testu je tedy 

v intervalu 0 až 76 bodů. 

Pokud je hodnota výsledku 19 a méně bodů, je člověk „brankářem". Celkový 

stav člověka je dobrý a v současnosti nemusí čelit žádnému většímu stresu. Přesto se 

doporučuje obezřetnost. 

Je-li výsledek v rozmezí 20 až 38 bodů, je člověk zařazen do „zadní linie". Ani 

v tomto případě není zátěž příliš velká a celkový stav umožňuje člověk na případné 

výkyvy rovnováhy adekvátně reagovat. 

Dosažení 39 až 57 bodů znamená zařazení do „střední linie". V této oblasti je již 

riziko vzniku (nebo přítomnost) stresových situací vysoké. 

V případě, že výsledek je vyšší než 57 bodů, je člověk členem „přední linie". To 

znamená, že se nachází ve stavu velkého vystresování a že vyhledání odborné pomoci je 

nezbytné (Renaudová 1993). 

12.1.4. Melgosův test úrovně stresu 

Španělský autor ve své publikaci (1997) předkládá poměrně rozsáhlý test, který 

je samozřejmě určen k vyhodnocení osobní úrovně stresu. Je složen z 96 otázek + 10 

doplňujících výroků, které se týkají běžných životních situací. Je rozdělen do 6 

kategorií, každá z nich má 16 otázek. Těmito kategoriemi jsou životní styl (otázky 

zaměřené na spánek, stravu, užívání návykových látek, koníčků), životní a sociální 

podmínky (kvalita bydlení), symptomy (bolesti a jiné zdravotní obtíže), zaměstnání 

(druh práce, její podoba a naše spokojenost s ní), vztahy (naše vlastnosti, rodinné a 

přátelské vztahy, chování v konfliktních situacích) a osobnost (naše vlastnosti, způsob 

prožívání). Dotazovaný na otázky odpovídá 4 typy odpovědí, kterými jsou „téměř 

vždy", „často", „občas" a „nikdy". Odpovědi jsou hodnoceny 0 až 3 body. Jednotlivé 

kategorie lze tedy ohodnotit 0 až 48 body, celkové skóre se pak bude pohybovat 

v rozmezí 0 až 288 bodů. K této hodnotě se ještě přičtou body za doplňující výroky, 

které se týkají věku, rodinné situace a bydliště. Podle množství kladných odpovědí š i je 

možno za doplňující výroky možno připsat 0 až 25 bodů. Celkové skóre Melgosova 
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dotazníku se tedy pohybuje v rozmezí 0 až 313 bodů. Dosažená hodnota se zanese na 

graf, který je podle počtu dosažených bodů rozdělen do 5 zón. 

Zóna 1 (rozmezí 0 až 48 bodů) představuje první krajní oblast. Hladina stresu u 

člověka, který se v této zóně nachází, je totiž až nebezpečně nízká. Je potřeba, aby 

takový člověk zažehl Jiskru" a učinil svůj život akčnějším. 

Zóna 2 (49 - 72 bodů) je oblastí s nízkou hladinou stresu. Značí poměrně 

vyrovnanou a stabilizovanou situaci v životě člověka. Je ovšem také možné, že tento 

stav je zapříčiněn nízkou mírou aktivity člověka a zdroje případného stresu jsou v tomto 

případě omezené. 

Zóna 3 (73 - 96 bodů) se vyznačuje normální úrovní stresu. Do této oblasti spadá 

nejvíce lidí a je typická střídáním klidných a stresových období. Pokud je míra stresu 

přijatelná a je vyvážená vhodnou relaxací, žádné nebezpečí nehrozí. Člověk pak může 

žít vyrovnaný život. 

Příslušnost k zóně 4 (121 až 144 bodů) značí zvýšenou hladinu stresu. Do této 

kategorie patří i lidé, kteří se pohybují v horní hranici bodování zóny 3 (tedy těsně pod 

120 body). Člověk, který se do této zóny dostal by si měl projít jednotlivé oblasti svého 

života (psychická podpora, pohyb, relaxace atd.) a zamyslet se nad nějakými hlubšími 

změnami. Prostor pro možnost nápravy vlastními silami zde existuje. 

Druhou krajní oblastí míry stresuje zóna 5 (145 a více bodů). V tomto případě je 

míra stresu velmi vysoká a řešení problémů, které tento stres vyvolaly, by mělo být 

bezodkladné. Požádat o pomoc blízké nebo odborníky je velmi vhodným řešením 

situace. Pomoci může také několik dnů úplného volna, případně maximální využití 

relaxačních technik a postupů. 

12.2. Odhalování míry vyhoření 

12.2.1. Dotazník BM („Burnout Measure - rozsahu 
psychického vyhoření") 

Tento dotazník byl vytvořen v roce 1980 a jeho autory jsou psychologové Ayala 

Pines a Elliot Aronson. Cílem dotazníku je prostřednictvím odpovědí na konkrétní 

dotazy definovat vlastní pocity a zkušenosti a tím také míru celkového psychického 

vyčerpání. Dotazník se skládá z 21 otázek. Možnými odpověďmi jsou „nikdy, jednou za 

čas, zřídka kdy, někdy, často, obvykle a vždy." Každá zodpovědí je ohodnocena 
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určitým počtem bodů, od 1 pro „nikdy" až po 7 pro „vždy" Dotazník si každý může 

vyhodnotit sám a to na základě jasně definovaných pravidel. Výsledkem tohoto postupu 

je celkové skóre (BQ), které se může pohybovat v rozmezí 0 až 7. 

Pokud je toto skóre nižší než 2,0 (včetně), lze psychický stav testovaného 

člověka hodnotit jako dobrý, bez známek hrozícího vyhoření. 

Interval 3,0 až 4,0 už je známkou určitých nesrovnalostí v psychice člověka. 

Řešení takovéhoto stavuje založeno na jasnějším definování vlastního žebříčku hodnot 

- člověk by si měl lépe definovat své priority a na ně se zaměřit. 

V případě, že se celkové skóre pohybuje v rozmezí 4,0 až 5,0, jde již o stav 

psychického vyhoření. V tomto případě autoři doporučují vyhledat odbornou pomoc 

psychoterapeuta či klinického psychologa. 

Pokud je celkové skóre vyšší než 5,0, jde již o velmi akutní fázi vyhoření. 

V takové situaci je již nezbytná pomoc odborníka a její vyhledání doporučují autoři 

okamžitě. 

Dotazník je zaměřen na tři základní oblasti, ve kterých se zkoumá míra vyhoření 

- na pocity fyzického vyčerpání (slabost, úbytek tělesné energie aj.), na pocity citového 

vyčerpání (pocity bezvýchodnosti, zoufalosti situace aj.) a na pocity psychického 

vyčerpání (pocity marnosti, bezcílnosti vlastní existence aj.). 

Křivohlavý (1997) dotazník hodnotí velmi kladně, především za jeho dobrou 

vnitřní konzistenci, vysokou míru reliability (míra shody při opakování) a za vysokou 

míru shody výsledků i v případě, že se testuje nejprve konkrétní člověk sám a následně 

je hodnocen lidmi, kteří ho znají (rodina, kolegové z práce aj.). Dále uvádí, že průměrná 

hodnota BM byla u základního vzorku 5000 Američanů rovna 3,3. Nikdo nedostal do 

krajní hodnoty (0 nebo 7). 

12.2.2. Metoda MBI („Maslach Burnout Inventory -
Maslachové soupis příznaků vyhoření") 

Dotazník MBI patří mezi nejznámější a nejpoužívanější dotazník ke sledování 

míry vyhoření, jeho první verze byla publikována již v roce 1981. Je složen z měření 3 

základních oblastí - z měření míry emocionálního vyčerpání (EE - emotional 

exhaustion), míry depersonalizace (DP - depersonalisation) a z míry osobní výkonnosti 

(PA - personal accomplishment). 
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Samotný dotazník je složen z 22 výroků a testovaná osoba ke každému z těchto 

výroku přiřadí (podle svého pocitu) hodnotu 0 až 7. 0 je hodnotou vyjadřující pocit 

„vůbec", hodnota 7 je charakterizována jako pocit „velmi silně". Oblasti emocionálního 

vyčerpání j e v dotazníku věnováno 9 otázek, míra depersonalizace se určuje podle 

odpovědí na 5 otázek a zbylých 8 otázek je zaměřeno na určení míry osobní výkonnosti. 

Hodnocení míry vyhoření se uvádí odděleně pro každou oblast, a to ve 3 

stupních - vysoký, mírný, nízký. Pro oblasti emocionálního vyčerpání a depersonalizace 

jsou příznakem vyhoření vyšší hodnoty, v oblasti osobní výkonnosti je příznakem 

naopak nízká bodová hodnota. Celkové skóre se neuvádí, (www.psychodiagnostika-

sro.cz, www.inflow.cz, Křivohlavý, 1997) 

12.2.3. Dotazník B.A.Potterové 

Ve své publikaci (1997) autorka uvádí dotazník zaměřený na rizikovost 

zaměstnání člověka z hlediska možnosti vyhoření. 

Dotazník se skládá ze 48 otázek rozdělených do 12 sekcí (každá se tedy skládá 

ze 4 otázek). Jednotlivými sekce autorka nazvala bezmocnost, nedostatečné informace, 

konflikt, špatná týmová práce, přepracování, nuda, nedostatečná zpětná kontrola, tresty, 

odcizení, nejasnost, nedoceněnost a konflikt hodnot. 

Na základě vlastního posouzení dotazovaný ke každé otázce přiřadí hodnotu 1 až 

9, přičemž hodnota 1 značí odpověď „zřídka" a hodnota 9 vyjadřuje odpověď „stále". 

Vyhodnocení probíhá na základě součtu jednotlivých hodnot a pohybuje se 

v rozmezí 48 až 432 bodů. 

Počet dosažených bodů v rozmezí 48 až 168 značí nízké riziko vyhoření, přesto 

by však člověk měl neustále dodržovat účinné preventivní kroky, aby se vzniku 

vyhoření vyvaroval i do budoucna. 

Interval 169 až 312 bodů ukazuje střední riziko vyhoření. V tomto případě se 

nejen v pracovním životě člověka vyskytují problémové oblasti, jejichž vyřešení je 

nutné. 

Pokud se počet dosažených bodů pohybuje mezi 313 až 432 body, je jakákoliv 

akce, která povede ke změně současného stavu, více než žádoucí. Riziko vyhoření je 

vysoké a daný člověk má k němu nebezpečně blízko. 
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12.2.4. On-line dostupné dotazníky 

www.syndrom-vyhoreni.psychoweb.cz 

www.quido.cz/85/syndrom_burnout.htm 
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1. CIL VÝZKUMU 

Cílem mého výzkumného šetření bylo zjištění a porovnání stavu, ve kterém se 

v současné době v oblasti náchylnosti k pracovnímu vyhoření nachází pracovníci dvou 

vybraných speciálních škol. 

První ze škol se nachází v Praze a druhá škola je ve Středočeském kraji. Mezi 

další cíle tedy patří také posouzení vlivu prostředí na možnost vzniku vyhoření. Způsob 

života v obou místech se od sebe odlišuje a různá úroveň celkového životního stresu 

v místě bydliště může (a nemusí) hrát svou roli. 

Předpokládám tedy, že celkový výsledek bude ovlivněn umístěním škol. 

Z tohoto hlediska se domnívám, že lepšího výsledku dosáhne škola ze Středočeského 

kraje. Dalším předpokladem je podmíněnost výsledku délkou praxe jednotlivých 

účastníků šetření. Očekávám, že výsledek účastníků, jejichž délka praxe bude patřit 

mezi nej větší, se zařadí k těm podprůměrným. 
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2. POUŽITÁ DOTAZNÍKOVÁ METODA 

Dotazník, který jsem si pro výzkum vybral, jsem již výše popisoval. Jedná se o 

dotazník autorů Henniga a Kellera, který se používá i u nás. Lze jej nalézt např. v 

publikaci manželů Tošnerových (1997) - jedná se o pracovní sešit pro účastníky 

výcvikového programu „Od nadšení k profesionalitě". Stručně tedy zopakuji, že 

dotazník se skládá z 24 výroků, ke kterým dotazovaný přiřazuje obodovanou odpověď. 

Dotazník se skládá z otázek rozdělených do 4 rovin - rozumové, emocionální, tělesné a 

sociální. Při vyhodnocení se zkoumá počet dosažených bodů v jednotlivých rovinách 

(tzv. individuální stresový profil) i celkový dosažený počet bodů. V testu je možné 

dosáhnout 0 až 24 bodů v jednotlivých rovinách a 0 až 96 bodů celkově. Čím vyšší 

hodnota, tím je náchylnost k vyhoření u dotazovaného větší. 

Tošnerovi dále upozorňují, že se nejedná o hodnotící test ale o orientační 

zjištění, která složka osobnosti člověka je v ohrožení. A že ani vysoké dosažené hodnoty 

nemusejí znamenat přítomnost vyhoření - slouží spíše jako upozornění, že něco není 

v pořádku a že je potřeba zamyslet se nad provedením konkrétních změn v našem 

životě. 
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3. VYHOŘENÍ U UČITELŮ 

Z hlediska vyhoření jsou učitelé jednou z nejohroženějších profesí. Švingalová 

(2006) uvádí, že vyhoření se může dotýkat až 20% všech učitelů. To je hodně vysoké 

číslo a značí, že problematice vyhoření u učitelů by měla být věnována velká pozornost. 

Hennig a Keller (1996) uvádí několik fází dlouhodobého procesu, na jehož konci se 

nachází vyhoření. Těmito fázemi jsou: 

• nadšení 

- provází první roky učitelovy praxe a je charakteristické vysokou mírou 

angažovanosti a zapálením pro svou práci a pro své žáky 

• stagnace 

- jedná se o období „střízlivění", kdy již pomalu opadává počáteční 

nadšení a jazýček vah se pomalu odklání od větší míry dobrovolných aktivit 

směrem k větší míře rutinních, nedobrovolných činností 

• frustrace 

- v tomto čase je učitel již víceméně „vystřízlivělý" a na jednotlivé 

součásti výkonu své profese reaguje stále více často negativně - problémy žáků 

jej již nezajímají tak jako dříve a jejich kázeňské prohřešky více než dialogem 

řeší „silově" - tedy represivními prostředky, pro školu se již tolik neangažuje a 

vztahy s kolegy již nejsou na takové úrovni 

• apatie 

- je to stav těsně před vyhořením, kdy učitel ke své práci přistupuje mechanicky 

a neosobně, výkon jeho povolání mu nepřináší radost a stále častěji se dostává 

do konfliktů - nejen se svým okolím ale především sám se sebou 

• syndrom vyhoření 

- učitel je již absolutně vyčerpán a je nezbytná odborná pomoc 
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Pro učitele je největší hrozbou právě plíživost vzniku vyhoření - vytváří se jako 

sněhová koule, na kterou se postupně nabalují další a další jednotlivé části, až dosáhne 

takových rozměrů, že nám přeroste přes hlavu. Nabalující se jednotlivosti mají často 

běžný charakter - může jít o drobné konflikty nebo neúspěchy. Problém nastává ve 

chvíli, kdy nejsou tyto události adekvátně zpracovány - postupně se ukládají a 

shromažďují a tvoří základ pro další prohlubování problémů. 
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4. CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ŠKOL 

Školu v Praze označím jako „školu X". Nachází se nedaleko centra Prahy a jedná 

se o menší školu rodinného typu. Jak již bylo řečeno, jedná se o speciální základní 

školu, v tomto případě pro děti s kombinovanými vadami, včetně přípravného stupně a 

dalších součástí komplexní péče o dítě s postižením, tedy školní družiny, SPC a 

logopedické ambulance. Do školy dochází 42 žáků a pracuje zde celkem 24 lidí. 

Středočeskou školu označím jako „školu Y". Tato škola sdružuje více typů 

zařízení. Její součástí je Základní škola speciální, Základní škola praktická, Mateřská 

škola speciální a přípravný stupeň. Já jsem se zaměřil především na pracovníky 

Základní školy speciální, do které dochází 45 dětí a pracuje zde 10 lidí, průzkumu se 

však účastnili i pracovníci ostatních typů škol. Škola pracuje podle rehabilitačního 

vzdělávacího programu, každý žák má svůj vlastní IVP. 
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5. POPIS PRUBEHU DOTAZNÍKOVÉHO SETŘENI 

Vedení obou škol jsem oslovil začátkem roku 2009. Po nezbytných 

konzultacích nakonec obě školy se svou účastí souhlasily, a to bez výhrad. Podobných 

dotazníkových šetření se již účastnily a věděly tedy, co mají očekávat. Komunikace 

během výzkumu probíhala bez problémů, v kontaktu se školami jsem se nevyhýbal ani 

osobnímu kontaktu. Menší obtíž se objevila u školy Y, která dodala méně vyplněných 

dotazníků, než jaký byl původní příslib. Samy ze své iniciativy školy o výsledky 

výzkumu zájem neprojevily. 
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6. CHARAKTERISTIKA A POPIS VYBRANÉHO 
VZORKU 

Zkoumaný vzorek je tvořen celkem 41 lidmi - pracovníky škol. 

v 

6.1.Škola X 

Vzorek školy X tvoří 22 lidí. Je mezi nimi i několik mužů. Ti však tvoří drtivou 

menšinu celkového vzorku, což je však důkazem, jak rozsáhlá je feminizace českého 

školství. Všichni tito lidé jsou v denním kontaktu s žáky i ostatními pracovníky škol a 

podílí se na chodu zařízení. Průzkum mezi těmito pracovníky probíhal anonymně. 

Tabulka č. 1 

název školy 

počet pedagogických 

pracovníků účastnicích 

se výzkumu 

počet nepedagogických 

pracovníků účastnících 

se výzkumu 

Škola X 16 3 

Tabulka č. 2 

počet zúčastněných žen počet zúčastněných mužů 

17 5 

Tabulka č. 3 

pracovní zařazení počet 

učitel/ka 10 

vychovatel/ka 9 

psycholog/psycholožka 1 

logoped/ka 2 
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Tabulka č. 4 

délka praxe v letech počet pracovníků 

0 - 5 2 

6 - 1 0 7 

11 -15 5 

16 -20 3 

2 1 - 2 5 2 

více než 25 3 

průměrná délka praxe -14,3 roku 

6.2.Škola Y 

Vzorek školy Y tvoří celkem 14 pracovníků školy. Dotazovaná skupina je 

tvořena výhradně ženami, na této škole totiž nepůsobí ani jeden muž. Součástí skupiny 

jsou pracovnice všech typů škol, které dané zařízení sdružuje - Mateřské školy speciální, 

Základní školy praktické i Základní školy speciální. Také na této škole probíhal 

průzkum anonymní formou. 

Tabulka č. 5 

Název školy 

počet pedagogických 

pracovníků účastnících 

se výzkumu 

počet nepedagogických 

pracovníků účastnících 

se výzkumu 

Škola Y 14 0 

Tabulka č. 6 

počet zúčastněných žen počet zúčastněných mužů 

14 0 
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Tabulka č. 4 

ggř' pracovní zařazení počet 

učitelka 6 

vychovatelka 5 

asistentka pedagoga 3 

Tabulka č. 8 

délka praxe v letech počet pracovníků 

0 - 5 2 

6 - 1 0 3 

11 - 1 5 0 

16 -20 1 

2 1 - 2 5 0 

více než 25 8 

průměrná délka praxe - 21,5 roku 
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7. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

7.1.Škola X 

Výsledky dotazníků vyplněných pracovníky této školy vykazují poměrně široký 

rozptyl. Na konkrétní výsledky se nejprve podíváme z celkového hlediska a poté 

z hlediska jednotlivých rovin, ze kterých se dotazník skládá, a také z hlediska 

jednotlivých dotazovaných osob. V rámci tohoto dotazníku tedy platí, že čím vyšší skóre 

(nebo průměr) celkově i v dané rovině, tím větší je buď celkový nebo dílčí problém, 

který by mohl vést až k vyhoření. 

7.1.1. Celkový výsledek 

Maximální možný skór byl u této skupiny 2112 bodů. Skupina dosáhla 

celkového skóru 500 při celkovém průměru 0,95 bodu za otázku. Průměrná výška skóru 

najeden výrok byla 21 bodů. 

V celkovém výsledku bylo nejvyššího skóru dosaženo při výroku č. 1 („Obtížně 

se soustřeďuji."). Výsledek činil 35 bodů z 88 možných, což činí průměr 1,59 bodu na 

osobu. Rozptyl odpovědí byl však široký - odpověď „vždy" byla uvedena pouze jednou, 

zatímco 4 lidé odpověděli „nikdy". Celkově nejčastější odpovědí byla u této otázky 

odpověď „někdy", která byla uvedena celkem čtrnáctkrát. Celkově třikrát byla uvedena 

odpověď „zřídka" a ani jednou odpověď „často". 

Jen o 2 body nižší - tedy 33 bodů a s průměrem 1,38 bodu na osobu - byl celkový 

výsledek u výroku č. 14 („Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní."). Rozptyl odpovědí je 

obdobný jako u předcházejícího výroku - odpověď „vždy" byla uvedena jednou, 

zatímco odpověď „nikdy" dokonce pětkrát. Celkově respondenti k tomuto výroku 

nejvíce krát uvedli odpověď „někdy" - celkem devětkrát. Zbylých deset odpovědí je 

napůl rozděleno mezi odpovědi „zřídka" a „často". 

Opět o 2 body nižší - 31 bodů a s průměrem na 1,29 bodu osobu - byl celkový 

skór při výroku č. 3 („Připadám si fyzicky vyždímaný/á".). Odpověď „vždy" nebyla 

uvedena ani jednou, odpověď „nikdy" čtyřikrát. Nejčastější odpovědí k tomuto výroku 

je odpověď „zřídka" - uvedlo ji celkem 8 dotazovaných. Pouze o jednoho dotazovaného 
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méně získala odpověď „někdy". Třikrát se v celkovém výsledku vyskytla odpověď 

„často". 

Nej nižšího skóru - 9 bodů a tedy průměru 0,38 bodu na osobu - bylo shodně 

dosaženo při 2 výrocích. Jedná se o výroky č. 20 a č. 22 („Vyhýbám se účasti na dalším 

vzdělávání." a „Cítím se ustrašený/á."). Nejčastěji respondenti uváděly odpověď 

„nikdy" - shodně patnáctkrát u výroku č. 20 i u výroku č. 22. Ani jedna odpověď 

k oběma výrokům nezněla „vždy". Druhou nej častější byla odpověď „zřídka" - taktéž 

shodně, ovšem pětkrát, se vyskytuje u výroku č. 20 i u výroku č. 22. Pouze 4 lidé 

v odpovědi na tyto výroky uvedly odpověď „někdy" - dvakrát u výroku č. 20 a taktéž 

dvakrát u výroku č. 22. Odpověď „často" nebyla uvedena ani jednou. 

Za těmito výroky se umístily - opět se shodným celkovým skórem 12 bodů i 

průměrem 0,5 bodu na osobu - další 2 výroky - č. 8 a č. 11 („Pokud je to možné, 

vyhýbám se odborným rozhovorům s kolegy." a „Mám problémy se srdcem, dýcháním, 

trávením apod."). Nejčastější odpovědí bylo opět „nikdy", třináctkrát u výroku č. 8 a 

dvanáctkrát u výroku č . l l . Opět ani jednou se nevyskytla odpověď „vždy". Druhou 

nej četnější odpovědí byla odpověď „zřídka", která se objevila celkem čtrnáctkrát -

šestkrát u výroku č. 8 a osmkrát u výroku č . l l . Poslední odpovědí, která byla v těchto 

výrocích zastoupena, byla odpověď „někdy" - dohromady pětkrát, konkrétně třikrát u 

výroku č. 8 a dvakrát u výroku č. 11. Odpověď „často" nebyla u těchto výroků 

zastoupena ani jednou. 

Třetího nejnižšího skóru a tím pádem i průměru bylo dosaženo u výroku č. 9 

(„Vyjadřuji se posměšně vůči ostatním - dětem, kolegům, atd."), hodnoty jsou 13 bodů 

celkově a průměrně 0,54 bodu na osobu. V tomto případě bylo opět nejčetnější 

odpovědí „nikdy", uvedené ve dvanácti případech a odpověď „vždy" se také opět 

neobjevila ani jednou. Sedmkrát se vyskytla odpověď „zřídka" a jen třikrát odpověď 

„někdy". Další typ odpovědi - „často" se znovu nevyskytl. 

Shrnu-li celkové výsledky - v krajních hodnotách je zastoupení jednotlivých 

rovin rovnoměrné. V maximálních hodnotách se vyskytují výroky rozumové (č. 1), 

emocionální (č. 14) i tělesné roviny (č. 3). V minimálních hodnotách je zastoupena 

emocionální (č. 22) i tělesná (č. 11) a sociální rovina - ta dokonce dvakrát (č. 8 a č. 20). 
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Celkově nejčastěji uváděnou odpovědí byla odpověď „nikdy", která byla celkem 

uvedena 233krát. Za ní následují odpovědi „zřídka" se 152 odpověďmi, odpověď 

„někdy" se 105 výskyty, odpověď „často", vyskytující se 29krát a odpověď „vždy", 

zaznamenaná 6krát. 

7.1.2. Výsledky jednotlivých rovin 

Maximální skóre, kterou mohla skupina za každou rovinu získat, bylo 528 bodů. 

Následuje přehled skóre jednotlivých rovin. 

Tabulka č. 9 

rovina celkové skóre 

Emocionální rovina 142 

Rozumová rovina 138 

Tělesná rovina 122 

Sociální rovina 98 

Z přehledu je jasně patrné, že nejvyššího skóru - a tedy tím i rizikovosti -

dosáhly výroky spadající pod oblast emocí. V emocionálních nedostatcích tedy tkví 

největší riziko dané skupiny. Téměř stejná hodnota byla dosažena v rozumové rovině, ta 

tedy spolu s emocionální patří k těm rizikovějším z hlediska možného rozvinutí procesu 

vyhoření. Naopak skóre tělesné a především sociální roviny značí, že v těchto oblastech 

nebude mít v současné době kolektiv větší problém. Nyní k jednotlivým rovinám. 

7.1.2.1. Emocionální rovina 
Byla již označena jako nej rizikovější z hlediska nedostatků, které by mohly vést 

k procesu vyhoření. V oblasti emocionální roviny dosáhl největšího skóru - 33 bodů - již 

výše zmiňovaný výrok č.14 („Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní."). 

Výsledky emocionální roviny jsou charakteristické svou vyrovnaností - kromě 

jednoho se odpovědi kjednotlivým výrokům pohybují kolem průměrného počtu 

dosažených bodů v této rovině - tedy 24 bodů. Vymyká se pouze výrok č.22 („Cítím se 

ustrašený/á"), jehož celkový výsledek je 9 bodů. 

Lze tedy tvrdit, že události spojené se zvýšenými emocemi představují pro tuto 

skupinu určité riziko. Není velké, ale je třeba s ním počítat a učinit takové kroky, aby 
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emoce výrazně zasáhly do chodu kolektivu. Mezi takové kroky patří například nastolení 

takového způsobu rozhodování, ve kterém má hlas každého člověka svou váhu - tedy 

kdy jsou rozhodnutí přijímána na základě diskuse a ne na základě direktivního nařízení. 

Dalším krokem vedoucím k emoční stabilitě může být společné trávení volného času -

tím dochází k posilování přátelských vazeb a tím i k menšímu riziku vzniku konfliktní 

situace. 

7.1.2.2. Rozumová rovina 
Celkový výsledek rozumové roviny se jen o málo liší od výsledku emocionální 

roviny, je téměř totožný. Potvrzením tohoto tvrzení je také výrok č. 1, který dosáhl 

nej vyššího skóru (35 bodů) a který právě do rozumové roviny spadá. Ostatní výsledky 

této roviny jsou opět poměrně vyrovnané, výrazně pod průměrem 23 bodů je jenom 

výrok č. 9 („Vyjadřuji se posměšně vůči ostatním - dětem, kolegům atd.), který dosáhl 

13 bodů. 

Z hlediska spokojenosti se sebou i se svým oborem jako celkem zde jisté 

pochyby patrné jsou. Příčinou těchto pohnutek by mohla být v dnešní době nízká 

společenská prestiž učitelského povolání, včetně tolik diskutované finanční stránky. 

Nároky kladené na učitelovy výsledky jsou vysoké, ohodnocení však často 

vynaloženému úsilí neodpovídá. 

7.1.2.3. Tělesná rovina 
Výsledek tělesné roviny značí jistý odstup od rizikovějších oblastí rozumové a 

emocionální. Situace v této rovině se zdá být stabilizovaná, i když jisté odchylky zde 

panují. Ta je nejpatrněji zřejmé z odpovědí na výrok č. 3 („Připadám si fyzicky 

vyždímaný/á."), který dosáhl 31 bodů - tedy třetí nejvyšší hodnoty vůbec! Tato 

„vyždímanost" má jistě souvislost s psychickou náročností profese učitele - vzhledem 

k provázanosti fyzické a psychické složky osobnosti člověka je jasné, že psychická 

náročnost vykonávané profese bude mít svůj dopad i ne tělesný stav dotyčného. Právě 

proto je nutné dodržovat zásady relaxace a zdravého životního stylu, o čemž podrobněji 

píši v předcházející části této práce. 

Celkový tělesný stav dotazované skupiny je však dobrý - průměrné skóre výroku 

tělesné roviny je 20 bodů a z celkového počtu 6 výroků jsou nad tímto průměrem pouze 

2. Mezi příčiny takto dobrého výsledku by mohly patřit dostatek tělesného pohybu a 

relaxace, celkově zdravý životní styl - pravidelný spánkový režim, vhodný jídelníček aj. 
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7.1.2.4. Sociální rovina 
Nej lepších výsledků dosáhla dotazovaná skupina v oblasti sociálních vztahů, což 

svědčí o dobrém společenském ovzduší v místě. Nejvyšší dosažené skóre činí pouze 22 

bodů u výroku č. 16 („Svou práci omezuji na její mechanické provádění".). Výrok sám o 

sobě sice zní dost děsivě, ale dosažená hodnota je skutečně nízká - pouze jeden 

z dotazovaných uvedl odpověď „často", drtivá většina odpověděla „nikdy" nebo 

„zřídka". Průměr pouhých 16 bodů na výrok překročily pouze 3 výroky, což svědčí o 

stabilizované situaci na poli sociálních vztahů. 

7.1.3. Výsledky jednotlivých osob 

V této chvíli se dostáváme od obecnějších čísel k jednotlivým lidem. 

Dotazníkového šetření se na škole X zúčastnilo celkem 22 lidí, jejichž celkové výsledky 

vykazují určitý rozptyl. Dvě osoby - X 7 a X 12 - se dokonce dostaly na absolutní 

minimum možných získaných bodů - tedy na 0 bodů! Pokud byly všechny odpovědi, 

které ve svém dotazníku uvedli, upřímné, jedná se bezpochyby o vynikající výsledek. 

Na opačném konci pořadí stojí osoba X 6, jejíž výsledek také není úplně špatný, ovšem 

vykazuje určité známky možného zvýšení náchylnosti k vyhoření - celkový zisk byl 44 

bodů z 96, což činí průměr 1,8 bodu na otázku. V tomto případě může svou roli sehrát i 

délka praxe, která činí 30 let. V odpovědích sice není ani jednou uvedena možnost 

„vždy" ovšem zastoupení odpovědi „často" je poměrně vysoké - tvoří téměř 1/3 všech 

odpovědí. Nejhoršího dílčího výsledku bylo u této osoby dosaženo v sociální rovině, 

kdy se jednalo o nejhorší dosažený výsledek ze všech dotazovaných osob. 

Podle celkových výsledků této skupiny jsem dotazované osoby z této skupiny 

rozdělil do 3 skupin - do skupiny s nízkým, průměrným a zvýšeným celkovým skóre. 

Ve skupině s nízkým celkovým skóre jsou lidé, jejichž výsledky byly 

vyhodnoceny jako nejlepší. Kromě osob X 7 a X 12, jejichž celkové skóre bylo rovno 0, 

je do této skupiny zařazeno dalších 5 osob s celkovým výsledkem v rozmezí 4 až 12 

bodů. Většina odpovědí těchto jednotlivců se pohybovala v rozmezí odpovědí „nikdy" 

(celkem 130krát ze 168 odpovědí „zřídka" (celkem 28krát ze 168 odpovědí). Jediná 

větší odchylka se vyskytla u osoby X 9, která na výrok č. 13 („Můj odborný růst a zájem 

o obor zaostává.") odpověděla „vždy". Jinak se v odpovědích členů této skupiny 

nevyskytují žádné výkyvy, které by bylo potřeba zaznamenat. U těchto 7 jednotlivců lze 

tedy usoudit, že jejich stav je jak po psychické tak i po fyzické stránce bez větších 
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problémů. Jejich práce pro ně nepředstavuje zdroj zátěže, který by se nějak výrazně 

promítal i do jejich soukromého života. 

Největší počet osob je zařazen do skupiny s průměrným skóre. Jde celkem o 9 

lidí, kteří dosáhli skóre v rozmezí 21 až 29 bodů. Jejich výsledek poukazuje na také 

poměrně stabilní situaci. U každého můžeme také ale nalézt minimálně jednu odpověď 

se zvýšenou hodnotou charakterizovanou jako „často" nebo „vždy". Předpokládám, že 

tuto situaci si každý dotazovaný uvědomuje. V případě, že by nebyly provedeny žádné 

kroky vedoucí ke zlepšení tohoto stavu, mohl by daný jev (situace) znamenat do 

budoucna určité riziko. Jednotlivé typy odpovědí respondentů jsou zastoupeny o něco 

rovnoměrněji než v předchozí skupině. Nejčastěji se v této skupině objevuje odpověď 

„zřídka" (celkem 84krát z 216 odpovědí) a „nikdy" (celkem 70krát z 216 odpovědí). 

Častěji se také objevuje krajní hodnota „vždy" - celkem pětkrát a z tohoto počtu hned 

třikrát v odpovědích osoby X 17 (v odpovědích na výroky „Pochybuji o svých 

profesionálních schopnostech", „Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní" a „Jsem 

napjatý/á".). V dalších odpovědích se také třikrát objevuje odpověď „často". Celkově 

však u této osoby převládá odpověď „nikdy" (13krát z 24 odpovědí), což značí ještě 

celkem dobrý výsledek - jeho celková hodnota je 29 bodů. V odpovědích 3 osob je 

zastoupeno všech 5 typů odpovědí - jde o osoby X 5, X 17 a x 18. U ostatních osob se 

objevují 4 typy odpovědí - všech kromě „vždy". Výsledek těchto osob tedy značí 

vyrovnanost v jejich odpovědích se směřováním spíše k nižším hodnotám odpovědí. 

Ve skupině osob se zvýšeným skóre je celkem 6 osob. Možných rizikových 

situací, o kterých jsem hovořil v souvislosti s předcházející skupinou, je zde ještě o něco 

více. Při pohledu na hodnoty jejich jednotlivých odpovědí je patrné, že se zde odpověď 

„často" vyskytuje mnohem častěji - celkem 18krát. Nečastěji se objevuje u osoby X 6 

(7krát), která zároveň dosáhla nejvyššího výsledku ze všech dotazovaných. Zajímavé je, 

že krajní odpověď „vždy" se v této skupině neobjevuje ani jednou! Druhá krajní 

odpověď - „nikdy", je navíc zastoupena pouze 16krát. Tím pádem jsou u této skupiny 

krajní hodnoty v nejmenším celkovém počtu ze všech 3 skupin. Nejčastěji zastoupena je 

potom odpověď „někdy" (61krát ze 144 odpovědí) a „zřídka" (49krát ze 144 odpovědí). 

I zvýšený celkový skór však nemusí znamenat časté zvýšené hodnoty odpovědí. 

Příkladem je osoba X 20, která sice dosáhla celkového skóre 36 bodů, ovšem v jejích 

odpovědích se celkem 13krát objevuje odpověď „zřídka" a 7krát odpověď „někdy". 

Krajní hodnoty jsou zastoupeny pouze lkrát (odpovědí „nikdy" na výrok č. 9 -
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„Vyjadřuji se posměšně o ostatních."). Tento výsledek je tedy typickým příkladem 

výsledku osoby spadající do této skupiny - nízký výskyt krajních hodnot, o to větší 

zastoupení ostatních hodnot, což dohromady dává zvýšené skóre. Především odpověď 

„často" je zastoupena mnohem častěji než u ostatních skupin, což značí možné zvýšené 

napětí v jednotlivých oblastech práce zkoumaných osob. Situace těchto osob není zatím 

nijak kritická, ovšem na místě je ujasnění si své situace. Zda mi moje práce vyhovuje a 

zda jsem odhodlán v ní pokračovat by měly patřit mezi základní otázky, jejichž upřímné 

zodpovězení by mělo přispět ke stabilizaci nebo změně současného postavení. 

7.2.Škola Y 

Podobně jako u první školy, i u této nyní provedu celkový rozbor odpovědí 

respondentů. Tyto dva rozbory budou dále sloužit ke srovnání výsledků obou škol. 

Nejprve tedy uvedu celkové výsledky skupiny ze školy Y a následně podrobněji 

přiblížím výsledky v jednotlivých zkoumaných rovinách dotazníku. 

7.2.1. Celkový výsledek 

Z celkových možných 1344 bodů dosáhla skupina dohromady 289 bodů, což 

znamená průměr 0,86 bodu za výrok. Průměrná výška skóru najeden výrok byla 12 

bodů. Na rozdíl od předcházející skupiny se nikdo nepohybuje v krajních hodnotách 

odpovědí - nikdo nedosáhl ani 0 ani 96 bodů. 

Nejvyšším počtem bodů byl ohodnocen výrok č. 3 („Připadám si fyzicky 

vyždímaný/á."), a to 23 body. Průměr odpovědí je potom 1,64 bodu. Odpověď „vždy" je 

zastoupena dvakrát, druhá krajní odpověď - „nikdy" - se vyskytla pouze jedenkrát. 

V odpovědích převažuje odpověď „zřídka", uvedená sedmkrát. Odpověď „někdy" byla 

vyjádřena čtyřikrát a odpověď „často" ani jednou. 

Druhým nejvyšším počtem bodů byl ohodnocen výrok č. 10 („V konfliktních 

situacích na pracovišti se cítím bezmocný/á."), kdy bylo dosaženo 21 bodů s průměrem 

přesně 1,5 na odpověď. Podobně jako u předcházejícího výroku je krajní hodnota 0 

bodů („nikdy") zastoupena pouze jednou. Opačná krajní hodnota 4 bodů („vždy") však 

tentokrát není zastoupena ani jednou. Nejčastější odpovědí bylo hodnocení „zřídka" -

tato odpověď se objevila celkem šestkrát - a hodnocení „někdy", uvedené taktéž 

šestkrát. Pouze v jednom případě byla uvedena odpověď „často". 
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Dva výroky získaly shodně třetí nejvyšší počet bodů - jedná se o výroky č.l a č.2 

(„Obtížně se soustřeďuji" a „Nedokážu se radovat ze své práce".), které získaly 20 bodů 

s průměrem 1,43 bodu na odpověď. Větší vyrovnanost v množství zastoupení 

jednotlivých odpovědí se vyskytuje jednoznačně u výroku č. 1 - krajní hodnota 0 bodů 

(„nikdy") se vyskytuje dvakrát, hodnota 4 bodů („vždy") ani jednou. V tomto případě je 

nejčastěji zastoupena odpověď „někdy", a to v šesti případech. Pětkrát je uvedeno 

„zřídka" a jedenkrát „často". U odpovědí k výroku č. 2 je situace úplně jiná - celkem 9 

odpovědí ze 14 se pohybuje v jedné z krajních hodnot - odpověď „nikdy" byla uvedena 

sedmkrát, odpověď „vždy" třikrát. Zbylých 5 odpovědí je tvořeno všemi typy odpovědí, 

ovšem v malém množství - odpovědi „zřídka" a „často" jsou uvedeny pouze jednou, 

odpověď „někdy" dvakrát. Vyváženost výsledků je tedy v tomto případě velmi nízká. 

Celkově nejnižší souhrnná hodnota se vyskytla u výroku č. 18 („Trpím 

nedostatkem uznání a ocenění.") a činila 4 body a průměr 0,29 bodu na osobu, přičemž 

se vyskytly pouze odpovědi „nikdy" - celkem čtrnáctkrát a „zřídka" - čtyřikrát. 

Výsledku jenom o jeden bod vyššího bylo dosaženo u výroků č. 9 a č. 24 

(„Vyjadřuji se posměšně vůči ostatním" a „Pokud je to možné, vyhýbám se rozhovorům 

s kolegy".), tím pádem s průměrem 0,36 bodu na osobu. U výroku ě. 9 byla pouze třikrát 

uvedena odpověď „zřídka" a jednou odpověď „někdy", zbytek odpovědí zněl „nikdy". 

U výroku ě. 24 byla odpověď „nikdy" odpovězena jedenáctkrát, odpověď „zřídka" 

jedenkrát a odpověď „někdy" dvakrát. 

Výrok č. 17 („Přemýšlím o odchodu z oboru") získal třetí nejnižší počet bodů - 6 

bodů s průměrem 0,43 na osobu. Pouze v jednom případě byla uvedena odpověď 

„někdy", jinak se vyskytovaly pouze odpovědi „zřídka" - čtyřikrát - a vůbec nejčastěji 

„nikdy", dohromady devětkrát. 

Z hlediska zastoupení maximálních a minimálních výsledků v jednotlivých 

rovinách je třeba konstatovat, že převažují výroky řadící se do rozumové a emocionální 

sféry - obě dvě se v těchto výsledcích vyskytují v zastoupení 3 výroků (č. 1,9, 17 a č. 2, 

10, 18). Tělesná a sociální rovina jsou zastoupeny pouze jedenkrát (č.3 a ě.24). 

Celkově bylo nejčastější odpovědí „nikdy" - tato odpověď se vyskytla ve 165 

případech. 87krát bylo zodpovězeno „zřídka", 60krát „někdy", 13krát „často" a llkrát 

„vždy". 
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7.2.2. Výsledky jednotlivých rovin 

Na začátek této části vyhodnocení opět uvádím přehlednou tabulku s celkovými 

počty dosažených bodů u jednotlivých rovin dotazníku. Maximální rovinové skóre 

mohlo být v této skupině 336 bodů. 

Tabulka č. 10 

rovina celkové skóre 

Tělesná rovina 97 

Emocionální rovina 83 

Rozumová rovina 57 

Sociální rovina 50 

V tomto případě se roviny z hlediska celkového skóre poměrně jednoznačně 

rozdělily do dvojic. Ve vyšších hodnotách se pohybují výsledky tělesné a emocionální 

roviny, v nižších pak výsledky roviny rozumové a sociální. Dosažené hodnoty jsou 

v jednotlivých dvojicích srovnatelné. Nyní k hodnocení jednotlivých rovin. 

7.2.2.1. Tělesná rovina 
Nejvyššího celkového počtu bodů dosáhla rovina, jejíž výroky jsou zaměřeny na 

fyzický stav dotazovaných. Nejedná se pouze o hodnocení samotného fyzického stavu, 

ale také o jevy, které z aktuální podoby tělesného stavu vychází. V tomto ohledu lze 

tedy tvrdit, že fyzický stav této skupiny jako celku je na horší úrovni. Potvrzením tohoto 

stavu je také prvenství výroku „Připadám si fyzicky vyždímaný/á" v celkovém pořadí 

výroků. 

Příčina tohoto stavu se ozřejmí ve chvíli, kdy se podíváme na délku praxe 

jednotlivých pracovníků a také s tím související celkový průměr délky praxe - ten činí 

21,5 roku, přičemž většina dotazovaných se nachází ve vyšších hodnotách než je ta 

průměrná. Věk člověka samozřejmě s jeho fyzickým stavem souvisí. Ve vyšším věku je 

organismus více opotřebovaný a šíře možností jeho regenerace se postupně zmenšuje. 

Celkový stav se postupně zhoršuje, což je proces, který lze zpomalit, ale ne úplně 

zastavit. 
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7.2.2.2. Emocionální rovina 
Druhé nejvyšší hodnoty dosáhla skupina výroků zaměřených na pocity člověka. 

Ve většině výroků (celkem ve 4 z 6) bylo dosaženo vyšší než celkové průměrné 

12bodové hodnoty na výrok.. V tomto ohledu se vymyká pouze výsledek výroku „Trpím 

nedostatkem uznání a ocenění", který se naopak stal výrokem s nej nižším počtem 

dosažených bodů vůbec. 

Tyto projevy tedy svědčí o tom, že lidem zvenčí se podle jejich vnímání práce 

této skupiny lidí jeví jako dobrá - okolí si jejich práce váží a oceňuje ji. Pochybnosti 

jsou však vyvolávány vnitřními pocity lidí, kteří mají na podobu své práce odlišný 

názor. Dosažená hodnota není nijak alarmující, svědčí však o určité nejistotě jednotlivců 

ohledně pocitů z jejich práce. Svou roli zde opět může hrát délka praxe. Jak totiž bylo 

uvedeno v teoretické části této práce, podoba dosažených cílů, která neodpovídá 

vynaloženému úsilí, může být jedním ze zdrojů stresu a vyhoření. A pokud se někdo 

v oblasti speciálního školství pohybuje již 20 let, takovýchto menších nebo větších 

zklamání již několik zažil. Přestože ve většině případů existují objektivní příčiny těchto 

neúspěchů, člověk si většinou část neúspěchu vztáhne i na sebe a na způsob své 

činnosti. 

7.2.2.3. Rozumová rovina 
Výsledek dosažený v této oblasti zkoumání naznačuje, že v ní zdroje obtíží, 

které by mohly vést ke vzniku procesu vyhoření, nebudou. V tomto případě jde o jevy 

související s „pohybem" člověka v oboru. Nejde tedy jen o hodnocení současného stavu, 

ale i o budoucích možnostech člověka vzhledem k posunu v jeho profesionální kariéře. 

Většina - opět kromě jednoho - výroků se svou hodnotou pohybuje pod 

průměrem 12 bodů na výrok. Výrazně nadprůměrného výsledku dosáhl výrok „Obtížně 

se soustřeďuji",, který se zároveň zařadil mezi výroky s nejvyšší dosaženou hodnotou. 

Soustředění je stav, který se výrazně odvíjí od momentální situace člověka - fyzické i 

psychické. A protože momentální situace je vždy pod vlivem okolních dějů, podmínky 

soustředění se na výuku mohou být někdy výrazně nepříznivé. Pokud se podíváme na 

ostatní výroky této roviny, jedná se vždy o procesy založené na dlouhodobosti. Oproti 

tomu je soustředění se záležitostí převážně krátkodobou, momentální. A vzhledem 

k náročnosti profese speciálního pedagoga nejsou momentální podmínky vždy ideální. 
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Celkově však lze říci, že z rozumového hlediska není v dané skupině výrazný 

problém. 

7.2.2.4. Sociální rovina 
Nej lepšího výsledku dosáhla dotazovaná skupina v oblasti sociálních vztahů. 

Zde se jedná o procesy založené na víceméně přímém kontaktu s osobami ve svém 

okolí. Jediným výrokem, který dosáhl nadprůměrné hodnoty byl výrok „Nemám chuť 

pomáhat problémovým žákům". Je však třeba dodat, že tuto průměrnou hodnotu 

překročil o jediný bod, což není důvod k větším obavám. 

Dobrý výsledek v této oblasti by vlastně ani neměl být ničím překvapivý -

profese učitele je totiž přímo založena na kontaktu s jinými lidmi. Člověk, který se pro 

tuto práci rozhodl, by tedy neměl mít s komunikací s ostatními lidmi větší problémy. 

7.2.3. Výsledky jednotlivých osob 

Škola Y byla ve výzkumu zastoupena 14 lidmi. Ani jedna osoba nedosáhla jedné 

z krajních hodnot, tedy 0 nebo 96 bodů. Na základě provedení celkových propočtů 

odpovědí skupiny dosáhla minimálního počtu - 7 bodů - osoba Y 7, při průměrné 

hodnotě odpovědi 0,29 bodu. Zároveň se jedná o osobu, jejíž délka praxe patří 

v dotazované skupině k nej delším - činí 30 let. Tento případ tedy vyvrací domněnku 

vyslovenou v úvodu této praktické části, která hovoří o přímé úměře mezi délkou praxe 

a mírou pracovního vyčerpání. 

Na opačném konci pořadí se umístila osoba Y 14, jejíž celkový počet bodů je na 

první pohled výrazně vyšší než u ostatních dotazovaných osob. Celkově ve svých 24 

odpovědích dosáhla 58 bodů při průměru 2,42 bodu za odpověď. Jedná se o značně 

vysokou hodnotu, je vůbec nejvyšší v celém šetření. Tento výsledek, jak již bylo dříve 

uvedeno, nemusí znamenat přímo stav vyhoření, i když je to poměrně pravděpodobné. 

Minimálně je však tato osoba v ohrožení a tento stav si jistě snad i uvědomuje. 

V případě, že tato osoba hodlá dále pokračovat ve svém působení ve školství, bylo by 

vhodné přistoupit k provedení změn v jejím životě. Především se bude potřeba zaměřit 

na zdroje stresu a nepříjemných pocitů, které se dále přenáší. Tyto zdroje by měly být 

jasně identifikovány a v rámci možností i redukovány. 
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Výsledky jednotlivých osob se pohybují v poměrně širokém rozmezí od 7 do 58 

bodů, přičemž většina výsledků se pohybuje blíže spodní hranici, pouze ještě jedna 

osoba dosáhla také vyšší hodnotu - 43 bodů. 

Velmi nízkého celkového skóru v rozmezí 7 až 10 bodů dosáhly celkem 3 osoby 

a jejich výsledek napovídá o dobré celkové kondici jak po fyzické, tak po psychické 

stránce. O osobě Y 7 již byla řeč, u zbylých dvou osob - Y 2 a Y 3 - j e výsledek také 

poměrně jasně přesvědčivý - pouze 3krát ze 48 odpovědí se objevuje odpověď „někdy", 

zbytek je tvořen odpovědí „nikdy" (celkem 32 ze 48 odpovědí) a „zřídka" (celkem 13 ze 

48 odpovědí). Tento výsledek jasně hovoří o nízkém výskytu rizikových jevů. 

Výsledek většiny dotazovaných osob - celkem 9 - se potom pohybuje v rozmezí 

14 až 23 bodů, což lze také považovat za dobrý výsledek. Jejich odpovědi nevykazují 

větší odchylky, nejčastěji používanými odpověďmi bylo „nikdy" (celkem 113krát z 216 

odpovědí) a „zřídka" (ólkrát z 216 odpovědí). I v tomto případě lze hovořit o dobrém 

výsledku, zvýšená krajní hodnota „často" a „vždy" se objevila jen zřídka - 3krát (vždy 

v odpovědích osoby Y 10), respektive 5krát (z toho 3krát v odpovědi osob Y 5, Y 6 a Y 

2 na výrok č.2 - „Nedokážu se radovat ze své práce."). Nejvyrovnanější výpovědi uvedla 

osoba Y 8, která 12krát uvedla odpověď „zřídka" a llkrát odpověď „nikdy". Zbylou 

odpověď je „často". Zajímavou skladbu odpovědí uvedla také osoba Y 11. Kromě 

odpovědi „často" se vyskytují všechny typy. Shodně 2krát odpověď „zřídka", „někdy" a 

„vždy", naprosto potom dominuje odpověď „nikdy" - uvedená celkem 18krát, přičemž 

odpovědí „nikdy" je tvořena celá druhá polovina dotazníku. Celkově jsou výsledky osob 

této skupiny dobré, s tendencí k odpovědím nižších hodnot. 

V případě dvou osob je dosažená hodnota již zvýšená. U osoby Y 4 se 43 

dosaženými body však tato situace nastala poměrně jasně viditelnou jednotvárností 

odpovědí - celkem 18 z 24 odpovědí zní „někdy", což je ohodnoceno 2 body. Odpovědi 

sami o sobě tedy neznačí zvýšené riziko - to je indikováno odpověďmi „často" a „vždy". 

O rizikové situaci se dá hovořit především u osoby Y 14, která dosáhla 58 bodů z 96 

možných. Tato situace by se již měla řešit. Odpovědi „často" a „vždy" se v odpovědích 

této osoby objevují celkem 13krát, což je nadpoloviční množství odpovědí. Z toho je 

9krát zastoupena odpověď „často" a 4krát odpověď „vždy".Snížené krajní hodnoty 

„nikdy" a „zřídka" se v odpovědích také vyskytují, ovšem pouze 4krát, což je málo. 

Situace této osoby je tedy značně blízká možnému rozvinutí vyhoření, na což by bylo 

potřeba adekvátně reagovat. Je ovšem také možné, že proces vyhoření již probíhá. 
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V takovém případě je bezodkladně nutné přistoupit k začátku procesu nápravy tohoto 

stavu. Je možné, že tyto osoby si své problémy uvědomují, ovšem ve své práci pokračují 

z jisté setrvačnosti - po 18, respektive 30 letech strávených v jednom oboru se člověk 

velmi těžce přeorientovává na jiné zaměření. Je však otázkou, zda vykonávání učitelské 

profese je pro tyto dvě osoby tím, co by skutečně chtěly dělat. 

Ještě jeden fakt bych chtěl přiblížit podrobněji. Velmi mě překvapilo, že u dvou 

osob se výsledky prakticky nelišily. Pouze ve 2 odpovědích z 24 uvedly něco jiného. 

Celkový výsledek byl totožný. Vzhledem k tomu, že i v tištěné podobě byly jejich 2 

dotazníky zařazeny hned za sebou, tak soudím, že tyto 2 osoby mají velmi blízký vztah 

a na vyplňování dotazníků pracovaly společně. Nemám nic proti spolupráci s jinými 

osobami, ovšem v tomto případě - dotazníkovém šetření - bych při výpovědi preferoval 

samostatnost. 
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8. SROVNÁNÍ DOTAZOVANÝCH ŠKOL 

Počet účastníků šetření z obou škol je poměrně dost odlišný - školu X 

reprezentovalo 22 lidí, školu Y potom 14 lidí. Přesto se pokusím provést srovnání jejich 

celkových výsledků, i když výsledek je poněkud zkreslen tímto různým počtem 

dotazovaných osob. 

Z hlediska průměrného skóru na osobu dopadla lépe škola Y. V jejím případě má 

průměrný skór na osobu hodnotu 20,64 bodu, zatímco v případě školy X činil průměr 

22,73 bodu. V hodnocení podle průměrného skóru za jednu otázku tedy logicky škola Y 

také dosáhla lepšího výsledku - její průměr je 0,86 bodu na otázku, u školy X je hodnota 

o něco vyšší - 0,95 bodu. Těmto výsledkům však nahrává nižší počet účastníků 

průzkumu za školu Y. Tím pádem nelze považovat tyto dosažené výsledky za 

prokazatelné důkazy vyšší náchylnosti k vyhoření u skupiny ze školy X. 

Vyšší vypovídající hodnotu má tedy v tomto případě srovnání výsledků 

jednotlivých osob. Nejedná se totiž o pouhé aritmetické průměry, ale o skutečné, ničím 

nezkreslené odpovědi. Předpokladem pro tuto nezkreslenost jsou pochopitelně poctivé 

výpovědi jednotlivých účastníků výzkumu. 

Každý z 39 účastníků průzkumu zodpověděl 24 otázek. Za každou otázku si 

mohl připsat 0 až 4 body v závislosti na své odpovědi. Tím pádem se výsledek 

respondentů mohl pohybovat mezi 0 a 96 body. Minimální krajní hodnoty - 0 bodů -

dosáhli 2 lidé. Oba dva se šetření účastnili za školu X. To znamená, že všechny jejich 

odpovědi zněly „nikdy" a pokud byly jejich výpovědi skutečně upřímné, jde o vynikající 

výsledek. Na opačném konci pořadí se umístila osoba zastupující školu Y. Výsledná 

hodnota jejího dotazníku byla 58 bodů. Pro představu, celkově druhá „nejhůře" 

umístěná osoba dosáhla 44 bodů - tedy přibližně o 1/4 méně bodů! Tento výsledek není 

ještě úplně kritický, značí však určité nesrovnalosti v životě dané osoby. V případě, že 

by nedošlo k žádné změně tohoto stavu, riziko vzniku vyhoření je u této osoby dost 

vysoké - pokud k němu již ovšem nedošlo. 

Součástí tohoto srovnání je také pohled na dosažené výsledky v závislosti na 

délce praxe jednotlivých účastníků. Z hlediska délky praxe zde máme velké rozdíly -

minimální délka praxe u účastníků šetření je 5 let a maximální délka je 37 let. Průměrná 

délka praxe zástupců školy X je 14,3 let, u zástupců školy Y je 21,5 let - viz tabulky č.4 
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a č.8. U zástupců školy Y je tedy průměrná délka praxe o 1/3 vyšší, než je tomu u 

zástupců školy X. V rámci srovnání bude také prověřena skutečnost, zda má délka 

dosažené praxe nějaký vliv na celkový výsledek. 

Pro lepší představu o celkovém výsledku jednotlivých osob nyní zařazuji tabulku 

s výsledky všech osob, které byly součástí výzkumu. V rámci přehlednosti vypíši 

výsledky zástupců školy X běžným písmem, výsledky zástupců školy Y kurzívou a 

navíc je odliším i odstínem celého řádku. Pokud dosáhla stejného výsledku osoba ze 

školy X i ze školy Y, odliším výsledek zástupce školy Y pouze kurzívou. 

Tabulka č. 11 

označení osoby škola počet let praxe počet bodů 
X 7 / X 12 X 9 / 1 0 0 

X 22 X 5 4 
Y7 Y 30 7 
Y2 Y 5 9 

X 1 0 / 7 5 X/Y 12/10 10 (10) 
X 8 / X 9 / X 2 1 X 8 / 5 / 6 12 

Y8/Y11 Y 28/7 14 
Y13 Y 28 15 

Y9/Y10 Y 30/10 17 
Y1 Y 5 18 

X 4 / X 13 X 10/ 9 21 
Y5/Y6 Y 34/37 22 

Y12 Y 29 23 
X 11 / X 14 X 7 / 1 1 24 

X 18 X 11 25 
X 16 /X 19 X 18/36 26 
X 5 / X 17 X 15/15 29 

X 15 X 17 33 
X 1 X 23 35 

X 20 X L 11 36 
X 3 ' X 19 38 
X 2 X 32 39 
Y4 Y 18 43 
X 6 X 30 44 
Y14 Y 30 58 

Porovnání výsledků obou škol podle výsledků jednotlivých osob je nyní o něco 

jednodušší. Z výše uvedené tabulky je jasně patrné, že skoro všechny osoby zastupující 

školu Y (kromě 2 výjimek uzavírajících tabulku) se podle výsledků umístily v horní 
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polovině tabulky. Osoby zastupující školu X sice tvoří úplné čelo tabulky, většina se 

jich však podle výsledku zařadila do dolní poloviny celkové tabulky. 

Z toho vyplývají dva hlavní závěry tohoto srovnání: 

• výsledky osob zastupujících školu Y jsou vyrovnanější, 

• průměrné výsledky osob zastupujících školu Y jsou celkově nižší 

Jak již bylo několikrát řečeno, výsledky jednotlivých dotazníků sami o sobě 

neznamenají, že konkrétní osoba má skutečně blíže nebo dále k vyhoření. Stejně tak 

nelze hodnotit ani celý kolektiv. Výsledek tohoto šetření lze tedy interpretovat tak, že 

kolektiv školy Y je méně rizikový vzhledem k výskytu jevů, které by narušovaly 

fyzickou a psychickou pohodu jedince. Tato celková pohoda znamená vyšší 

obranyschopnost člověka vůči různým negativním jevům, které by - pokud jejich 

nápravě nebude věnována dostatečná pozornost - člověka mohly postupem času přivést 

až k začátku procesu vyhoření. 

A jakým způsobem ovlivňuje celkové výsledky jednotlivců délka jejich praxe? 

Při pohledu na souhrnnou tabulku je třeba konstatovat, že délka praxe nemá 

jednoznačný vliv na umístění ve výše uvedeném pořadí a tím pádem nemá ani 

jednoznačný vliv na celkovou pohodu člověka, jejíž narušení by znamenalo zvýšení 

rizika vyhoření. Pokud se opět podíváme na horní polovinu tabulky, tak v ní sice 

nalezneme všechny osoby s nejnižší délkou praxe, zároveň ale také 4 osoby s praxí 30 a 

více let včetně osoby s největší délkou praxe ze všech účastníků! Kromě toho jedna 

z osob s 301etou praxí se umístila na třetím místě žebříčku jen s minimálním odstupem 

od nej lepších výsledků. Je také faktem, že v dolní polovině tabulky nalezneme osoby 

s většími délkami praxe. Ovšem lze mezi nimi nalézt i mnoho osob, jejichž délka praxe 

nedosahuje ani průměrné délky praxe zúčastněných - tedy necelých 16 let. 

Na základě těchto faktů tedy lze konstatovat, že délka dosažené praxe nemá 

zásadní vliv na celkový výsledek. I člověk, kterého již lze považovat za skutečného 

experta ve svém oboru, si může ke své práci i ke svému životu zachovat takový přístup, 

který mu umožňuje zachovat si celkovou pohodu i po velmi dlouhém čase, stráveném 

výkonem především psychicky náročné profese, jakou profese učitele určitě je. Na 

druhou stranu se může i člověku, který ve své profesi zatím nestrávil příliš mnoho času, 

stát, že jeho výkonnost začíná klesat a práce jej již tak netěší. 
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9. DISKUSE 

Součástí mé diplomové práce bylo i dotazníkové šetření na 2 školách. Číselné 

výsledky tohoto šetření jsou uvedeny na předešlých stránkách, nyní bych se na ně chtěl 

podívat ještě z jiných úhlů pohledu. 

Tím prvním je úhel pohledu, o kterém jsem hovořil v úvodu této praktické části, 

(konkrétně v cílech výzkumu), je lokalizace školy a vliv tohoto na umístění na dílčí 

výsledek jednotlivých škol. Pokud se podíváme na celkové výsledky, lze se domnívat, 

že místo, kde se škola nachází, může mít na výsledky určitý vliv. V pořadí obou škol se 

totiž lépe umístila ta, která se nachází ve Středočeském kraji. Je faktem, že v tomto 

místě jsou životní podmínky o něco jiné než v Praze. Život je méně uspěchaný a 

rozhodně v něm bude méně původců stresu než v uspěchané Praze. Za takové původce 

lze považovat např. vyšší tlak na pracovní výkon osoby, zvýšená ekonomická zátěž 

v souvislosti s denními potřebami nebo paradoxně větší dostupnost spotřebního zboží i 

služeb, což zkracuje dobu potřebnou k jejich dosažení - tím pádem toho může člověk 

zařídit více za kratší dobu - a právě toto možné nahromadění „věcí k vyřízení" může být 

zdrojem stresu. Lidé mimo Prahu se tedy mohou cítit spokojenější a na svůj život 

mohou pohlížet méně kriticky. Na druhou stranu je však třeba říci, že zkoumaný vzorek 

byl poměrně malý a na základě takto nízkého počtu dotazovaných nelze vyvozovat 

obecnější závěry. Nicméně lepší celkové umístění dotazovaných ze školy ve 

Středočeském kraji je nepopiratelným faktem. 

Druhý úhel pohledu je zaměřen na výsledky jednotlivých osob, nikoliv na 

výsledky škol jako celků. Při vyhodnocování výsledků dotazníků jsem totiž narazil na 

zajímavý fakt - při vyhodnocování výsledků jednotlivých rovin jsem zjistil, že v části 

zaměřené na minimální celkové bodové hodnoty v sociální rovině dotazníku se vyskytlo 

větší množství lidí, jejichž celkový výsledek v sociální rovině se rovnal 0. Konkrétně se 

jednalo o 5 osob z každé školy, dohromady tedy 10 osob. Tento fakt mě zaujal a 

výsledky těchto osob jsem v kontextu s ostatními výsledky zkoumal podrobněji. Pro 

lepší přehlednost opět uvádím tabulku, tentokrát pouze s výsledky osob, které se 

zařadily do výše definované skupiny. 
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Tabulka č. 12 

označení osoby škola bodů v soc. rovině celkový počet bodů 
X 7 X 0 0 

X 12 X 0 0 
X 22 X 0 4 
X 9 X 0 12 

X 21 X 0 12 
Y7 Y 0 7 
Y2 Y 0 9 
Y3 Y 0 10 
Y5 Y 0 22 
Y6 Y 0 22 

Co tedy zvýše uvedené tabulky vyplývá? Pokud si zařadíme výsledky osob, 

které v sociální rovině dosáhly 0 bodů, do celkových výsledků jednotlivých skupin, 

zjistíme, že výsledky těchto osob se zařadily mezi nejlepší. 

Konkrétně u školy X se osoby s dosaženou nulovou bodovou hodnotou 

v sociální rovině umístily na: 

• 1. místě (osoby X 7, X 12), 

• 2. místě (osoba X 22), 

• společném 4. místě (osoby X 9 a X 21) 

U školy Y je umístění osob s 0 body v sociální rovině následující: 

• 1. místo (osoba Y 7), 

• 2. místo (osoba Y 2), 

• 3. místo (osoba Y 3), 

• společné 11. místo (osoby Y 5, Y 6) 

Na základě těchto výsledků je tedy možné vyjádřit tvrzení, že hlavní podmínkou 

pro nízké riziko vzniku jevů, vedoucích k možnosti vzniku vyhoření, jsou kvalitní 

sociální vztahy a komunikace s okolím. Výše uvedené výsledky jsou toho důkazem -

osoby s nej lepšími výsledky v sociální rovině měly nej lepší výsledky i v celkovém 

pořadí. Jedinou výjimkou jsou výsledky osob označených jako Y 5 a Y 6, které tuto 

domněnku nepotvrzují. Nad výpovědní hodnotou těchto 2 dotazníků jsem však již dříve 

89 



vyjádřil určité pochybnosti - jednotlivé odpovědi jsou takřka přesně totožné, což mi při 

počtu 24 výroků určených k posouzení přijde jako jasný znak spolupráce obou osob. 

Tím pádem je narušena věrohodnost jejich odpovědí, pokud totiž člověk odpovídá sám 

bez přihlížejících, odpovídá bez tlaku a dozoru okolí a tím pádem tedy i stoupá 

pravděpodobnost pravdivosti jeho odpovědí, zvláště pokud jsou navíc jeho odpovědi 

anonymní. Hlavním závěrem tohoto úhlu pohledu je tedy to, o čem se zmínka objevila 

již v předchozí teoretické části - tedy že základem vykonávání učitelské profese je 

kontakt s okolím. Pokud je tento kontakt s okolím a komunikace člověka celkově 

bezproblémová, bývá potom kvalita jeho práce dobrá. 

Tento fakt jsem se ještě rozhodl ověřit na osobách, jejichž výsledky se v rámci 

pořadí na jednotlivých školách umístily na opačném konci pořadí. Výsledky opět 

uvádím v přehledné tabulce. 

Tabulka č. 13 

označení osoby škola bodů v soc. rovině celkový počet bodů 
X 3 X 6 38 
X 2 X 7 39 
X 6 X 11 44 
Y1 Y 5 18 

Y12 Y 3 23 
Y4 Y 12 43 

Y14 Y 16 58 

Pořadí jednotlivých osob v rámci jejich škol je potom následující (škola X 22 

lidí, škola Y 14 lidí). 

• 15. místo - poslední v pořadí - osoba X 6, 

• 14. místo - osoba X 2, 

• 13. místo - osoba X 3, 

• 11. místo - poslední v pořadí - osoba Y 14, 

• 10. místo - osoba Y 4, 

• 7. místo-osoba Y 1, 

• 9. místo (osoba Y 12) 
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Pro upřesnění - počet míst v celkovém pořadí neodpovídá celkovému počtu lidí, 

protože v obou skupinách se vyskytlo několik stejných výsledků, které tedy skončily na 

stejném místě. I přesto je však patrné potvrzení výchozího tvrzení této myšlenky -

osoby, které se umístily v hodnocení sociální roviny na posledních pozicích, se i 

v celkovém pořadí objevují až v závěru. Potvrdila se tedy důležitost kvalitní komunikace 

v učitelské profesi. Na tomto místě je opět třeba připomenout, že předpokladem pro 

úspěch v určité profesi je vhodnost požadavků této profese kladených na člověka. Pokud 

se člověk svými vlastnostmi pro určitou profesi nehodí a přesto ji vykonává, nemůže 

očekávat velké úspěchy. A pokud by ji i přesto dále vykonával, nebude mít z jejího 

vykonávání tak dobrý osobní pocit, jako kdyby se pohyboval ve sféře, která je jeho 

zaměření bližší. Právě výsledky sociální roviny naznačují, jakým způsobem komunikuje 

člověk se svým okolím. A právě kvalitní komunikaci jsem již opakovaně označil jako 

základ pro dobrý výkon učitelské profese. 
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10. ZAVER DOTAZNÍKOVÉHO SETŘENI 

V úvodu této diplomové práce jsem si položil otázku, zda je možné vyhnout se 

stavu vyhoření, pokud o něm člověk ví mnohé, včetně metod jeho prevence a dalších 

postupů, jak se této události vyhnout. Tehdy jsem byl přesvědčen o bezvýhradně kladné 

odpovědi na danou otázku, tedy že člověk znalý situace se do stavu vyhoření dostat 

nemůže. 

Po přečtení množství literatury i jednotlivých příběhů vyhořelých lidí však 

musím uznat, že odpověď na zmíněnou otázku není až tak jednoznačná. 

Na jednu stranu je možné připravit se teoreticky. Naučení se poznávat rizikové 

situace, zvládnutí antistresových technik nebo výběr vhodných relaxačních technik 

nejsou nesplnitelné úkoly. 

Na druhou stranu se při výkonu různých profesí může vyskytnout hodně situací, 

na které se zkrátka nelze dopředu připravit. Obzvláště v pomáhajících profesích se 

setkáváme s lidmi, jejichž chování a reakce nejsou vždy dopředu předvídatelné. Kromě 

teoretického základu je tedy potřeba také určitých osobnostních dispozic. Souhrnně lze 

tyto dispozice nazvat „profesním talentem". Pro každou profesi je náplň takového 

talentu jiná a vychází z nároků profese. 

Pro příklad nyní uvedu nástin podoby „profesního talentu" v této diplomové 

práci nejčastěji zmiňované pomáhající profese - profese učitele. Kromě teoretických 

(metodických, didaktických aj.) znalostí, které si učitel osvojí během studia (a které by 

si měl dále průběžně doplňovat!) potřebuje mít také určité lidské dovednosti a 

vlastnosti: 

• zdatný učitel by měl umět efektivně komunikovat se svým okolím - se žáky, 

s kolegy, s nadřízenými, s rodiči různé úrovně. 

• měl by umět řešit konfliktní situace tak, aby vedly nejen k odhalení viníka, ale 

i k jeho potrestání a k tomu, aby podnikl patřičné preventivní kroky 

• učitel by měl umět improvizovat a reagovat na různé neočekávané situace 

• učitel by měl mít ve vztahu ke svým žákům lidský přístup, aby byl pro své 

žáky průvodcem a nejen „dozorcem" nad jejich vzděláním a výchovou 

• důležitou dovedností je schopnost organizovat a řídit čas, který je určen 

k výuce i čas, který je určen pro jeho soukromý život 
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• je třeba uvést také schopnost empatie - vcítění se do situací, do myšlení 

druhých lidí 

To byl stručný výčet některých součástí „učitelského talentu". Jak je patrno, 

některé jeho komponenty si lze během života osvojit, některé se ovšem naučit nedají - ty 

musí mít člověk „v sobě". 

Jsou však situace, kdy ani toto všechno stačit nemusí. Člověk je stále člověkem, 

ne robotem bez citů a tak se může dostat do situace, kdy už zkrátka nemůže dál. 

V takovém nebo podobném stavu se pravděpodobně nachází i několik účastníků mého 

dotazníkového šetření. Jaké jsou možné další varianty vývoje v tomto případě? 

Rozdělím tyto varianty do dvou skupin - řešení situací svépomocí a řešení 

situace s pomocí okolí. 

Podmínkou pro řešení situace svépomocí je stav, který ještě takové řešení situace 

vůbec dovoluje. To znamená, že člověk si plně uvědomuje svůj současný (nepříznivý) 

stav, je schopen si ho přiznat a je schopen objektivně a nezkresleně vnímat jeho příčiny 

- tedy i v případě, že příčinou současného stavu je on sám a způsob jeho jednání. 

Důležitým prvkem je vyvinutí dostatečné aktivity ve prospěch vyřešení celé situace. 

Základem je odhalení příčin, které člověka omezují a připravují jej o energii. Jejich 

rozpoznání umožňuje jednak omezit (v rámci možností) jejich působení, jednak 

umožňuje učinit konkrétní protiopatření. 

Konkrétním příkladem může být kontakt učitele s rodiči žáků. O této součásti 

práce učitele již bylo výše psáno. Jak tedy v tomto případě postupovat, pokud je pro 

učitele obecné jednání nebo jednání s konkrétními rodiči zdrojem stresových situací? 

Základem je rozpoznání a přiznání si této situace jako zdroje určitého napětí. Omezení 

vlivu tohoto stresoru je možné tím, že kontakt s danými osobami se omezí jen na 

nezbytně nutnou dobu, která je navíc vyplněna pouze věcným jednáním bez zapojení 

větších emocí. Jako protiopatření může v tomto případě sloužit absolvování kursu 

asertivity nebo čerpání z jiných zdrojů energie vedoucích k posílení sebevědomí člověka 

a k uvědomění si vlastní hodnoty. 

Řešení situace spomocí okolí nastává v okamžiku, kdy člověk již není svými 

vlastními silami schopen čelit a změnit svůj současný stav. Takovou situaci si je buď 

schopen přiznat sám, anebo už není takového hodnocení schopen a v takovém případě 

se ukáže kvalita kolektivu. Jedním z výstupů mého dotazníkového šetření bylo 

konstatování, že sociální a komunikační složka osobnosti člověka má zásadní vliv na 
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jeho uplatnění v profesi učitele. A protože se tyto procesy projevují na pozadí interakcí 

s naším okolím, je pomoc kolegovi, který se dostal do nepříznivé situace, zkouškou 

schopností jak jedinců, tak celého kolektivu. 

Vzhledem k tomu, že výsledek obou dotazovaných skupin v oblasti tzv. sociální 

roviny tvořil nejlepší dílčí výsledek celého dotazníku, existuje velká naděje, že kolektiv 

se k lidem, kteří pomoc potřebují, neobrátí zády. Kolektivy by se tedy měly aktivně 

postavit ke spolupráci na řešení vzniklé situace. Konkrétně by svým kolegům mohly 

poskytnout morální podporu, případně jim doporučit odborníka/y, kteří by jim poskytli 

kvalifikovanou pomoc. 

Takto bych tedy charakterizoval nástin situace, která již probíhá. Aby se 

takovým situacím pokud možno dalo do budoucna vyhnout, bylo by vhodné učinit 

opatření, která by možnost rizikových situací zmenšovala. Mezi ně určitě patří přijetí 

vhodných opatření především v oblastech, které jsou pro dané školy nejvíce rizikové. 

Konkrétně v případě školy X se jednalo o aspekty spadající do oblasti 

emocionální sféry lidské osobnosti. V tomto případě lze za kroky, vedoucí k zabránění 

destabilizace této oblasti, považovat např. vhodné složení kolektivu, uchovávání 

přiměřeně uvolněné atmosféry nebo takové řešení konfliktních situací tak, aby se žádná 

ze stran necítila vyloženě poškozena. 

V případě školy Y je podle výsledků dotazníkového šetření pro většinu osob 

nej rizikovější oblastí tělesná stránka. Bylo by tedy dobré zaměstnance motivovat 

k častějším tělesným aktivitám a relaxaci. Toho je možné dosáhnout např. vhodným 

využitím finančních prostředků z FKSP, prostřednictvím kterých by zaměstnanci mohli 

využívat nabídek sportovních nebo relaxačních center za příznivější ceny, než je v nich 

obvyklé nebo využít své prostředky pro nákup vitamínů či jiných přípravků posilujících 

obranyschopnost lidského organismu. Obdobně jako v prvním případě je také zde na 

místě udržování dobré atmosféry na pracovišti, která působí příznivě na psychiku 

člověka a tím pádem i na jeho tělesné pochody. 

Jak tedy takovou atmosféru vytvořit a dále posilovat? Základem je určitě vhodné 

složení pracovníků. V tomto ohledu leží velká zodpovědnost na řediteli/ředitelce školy a 

dalších pracovnících, kteří se podílí na výběru nových zaměstnanců. Při pohovoru by se 

nemělo přihlížet pouze k odborným dovednostem jednotlivých kandidátů, váha by se 

měla přikládat i jeho povahovým projevům - především z hlediska složení stávajícího 

kolektivu. Úspěšnost pracovníka totiž závisí i na kvalitě vztahů, které si na pracovišti 
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vytvoří. Pokud máme vhodně složený kolektiv, je potřeba vytvořit mu dobré pracovní 

podmínky. Mám na mysli i materiální podmínky, takže v případě školních zařízení půjde 

o dostatek vhodných pomůcek, vybavení funkčním nábytkem atd. Z nemateriálního 

hlediska je základem dobré atmosféry, jak již bylo řečeno, dobrý kolektiv. Cílem by tedy 

- i na školách účastnících se mého dotazníkového šetření - mělo být udržení v současné 

době vhodně složeného kolektiv a případně jej dobře obměňovat. Otázkou je také 

zvýšení počtu mužů na školách. Zvláště v případě školy Y by toto zvýšení bylo přínosné, 

v současné době totiž na škole nepůsobí žádný muž. Atmosféře kolektivu pomáhá 

rozmanitost jeho složení. Bohužel stávající podmínky ve školství tyto možnosti příliš 

nepodporují. 

Součástí udržování dobré atmosféry by měla být i znalost rizik, která v této 

profesi hrozí. Mám samozřejmě na mysli riziko možné vyšší míry stresu a vyhoření. 

Mezi kroky, které jeho riziko snižují, patří informovanost. Nejen o jeho podobě, ale i o 

způsobech jeho předcházení a o možnostech nápravy takového stavu. Vhodným 

nástrojem boje proti stresu a vyhoření je supervize. Byla o ní již řeč, proto stručně 

zopakuji, že supervize spočívá ve vytvoření určitého prostoru pro diskusi jednotlivých 

zúčastněných o problémech, jejichž řešení není tak jednoduché. Ktomu by měl 

dopomoci i supervizor - nejlépe osoba zvenčí, která má nezaujatý pohled na daný 

problém a žádné citové vazby na jednotlivé účastníky supervize. 

Jak již bylo řečeno, základem kolektivu jsou jedinci. Jak tedy může jedinec 

přispět ke kvalitě kolektivu? Především sám sebou a proto by každý měl pracovat na 

rozvíjení svých schopností a dovedností. Prostředkem, jak sám sebe zdokonalovat je 

např. sebevzdělávání, tedy rozšiřování a posilování vlastních odborných vědomostí. 

Dále jím je seberozvíjení, tedy posilování svých vlastních osobních kvalit. Člověk by se 

měl po mentální i fyzické stránce neustále rozvíjet nebo aspoň udržovat v dobrém stavu. 

To vše při vědomí, že jeho osobní kvality se spolupodílí na podobě celého kolektivu. 

Pokud tedy shrnu předcházející myšlenky a ještě jednou se vrátím zpět k otázce, 

kterou jsem si položil v úvodu této práce, jednoznačně docházím k jiné odpovědi než 

původně. 
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Odpověď na otázku „Lze se syndromu vyhoření vyhnout, pokud o něm vím a 

vím také jak?" už nebude znít pouze „Ano.", ale bude znít „Ano, ale jen pokud jsem 

dostatečně připraven a to nejen teoreticky, ale také lidsky. A ani to vždy nemusí 

stačit." 

Vyhoření vychází z lidskosti člověka - člověk nejprve zapálený i později 

vyhořelý se do své situace dostal díky své touze něco dokázat, pozvednout svoji 

osobnost. Léčba vyhoření spočívá v přiznání si své nedokonalosti a v touze po své 

nápravě - vyhoření totiž nelze brát jen jako negativní jev, ale i jako výzvu - výzvu stát 

se lepším, překonat sám sebe. Taková touha je navýsost lidská, a pokud nebudeme brát 

vyhoření jen jako porážku, může nás, i přes všechny nepříjemnosti, které s ním souvisí, 

posunout vnáší životní dráze dále. A takový by měl být cíl každého člověka -

neustrnout v jednom bodě, ale neustále posouvat hranice svých možností. 
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Příloha č. 1 

1. Obtížně se soustřeďuji. 
2. Nedokážu se radovat ze své práce. 
3. Připadám si fyzicky "vyždímaný/á". 
4. Nemám chuť pomáhat problémovým žákům. 
5. Pochybuji o svých profesionálních schopnostech. 
6. Jsem sklíčený/á. 
7. Jsem náchylný/á k nemocem. 
8. Pokud je to možné, vyhýbám se odborným rozhovorům s kolegy. 
9. Vyjadřuji se posměšně vůči ostatním (dětem, kolegům atd.). 

10. V konfliktních situacích na pracovišti se cítím bezmocný/á. 
11. Mám časté zdravotní problémy. 
12. Frustrace ze zaměstnání narušuje moje soukromé vztahy. 
13. Můj odborný růst a zájem o obor zaostává. 
14. Jsem vnitřně neklidný/á a nervózní. 
15. Jsem napjatý/á. 
16. Svou práci omezuji na její mechanické provádění. 
17. Přemýšlím o odchodu z oboru. 
18. Trpím nedostatkem uznání a ocenění. 
19. Trápí mě poruchy spánku. 
20. Vyhýbám se účasti na dalším vzdělávání. 
21. Hrozí mi nebezpečí, že ztratím přehled o dění v oboru. 
22. Cítím se ustrašený/á. 
23. Trpím bolestmi hlavy. 
24. Pokud je to možné, vyhýbám se rozhovorům s kolegy. 

Vysvětlivky: 

Ke každému výroku přiřaďte jednu z očíslovaných odpovědí: 

0 - nikdy 
1 - zřídka 
2 - někdy 
3 - často 
4 - vždy 
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Příloha č. 2 

Celkové skóre otázky 

Příloha č. 3 



Příloha č. 4 

Součet odpovědí jednotlivých respondentů 
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Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 

Celkové skóre jednotlivých rovin 

• Rozumová rovina 

• Emocionální rovina 

• Tělesná rovina 

• Sociální rovina 



Příloha č. 7 

Příloha č. 8 



Součet odpovědí jednotlivých respondentů Příloha č. 9 

Průměrná hodnota odpovědi respondenta Příloha č. 10 



Příloha č. 11 

Celkové skóre jednotlivých rovin 

• Rozumová rovina 

• Emocionální rovina 

• Tělesná rovina 

• Sociální rovina 


