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Resumé:  

Předkládaná závěrečná bakalářská práce podává základní informace o syndromu 

vyhoření, příčinách jeho vzniku, symptomech, které tento stav doprovází a možnostech 

prevence a léčby. Ve své výzkumné části se zaměřuje na vybrané pracovní podmínky, 

jako na faktory možného vzniku syndromu vyhoření, analyzuje je a porovnává u 

vybraných učitelek mateřských škol a vychovatelů dětských domovů. Závěrečná 

bakalářská práce přináší pohled na pracovní podmínky pedagogických pracovníků 

zabývajících se edukací diametrálně odlišných skupin dětí, prováděnou v diametrálně 

odlišných podmínkách. V předkládaném vzorku nabízí dále komparaci názorů 

pedagogů a jejich ředitelů na vybrané pracovní podmínky. Výsledky práce mohou 

podnítit k zamyšlení ředitele škol a školských zařízení nad vlastními možnostmi 

vytváření co nejlepších pracovních podmínek pro své zaměstnance a tím preventivně 

odstraňovat některé negativní činitele možného vzniku syndromu vyhoření. 

Summary: 

My bachelor’s thesis is about the syndrome of burnout. I describe its causes, symptoms, 

accompanied with it, and possibilities of its prevention and medical treatment. In the 

research part I focus on the selected working conditions such as possible factors of the 

origin of the syndrome of burnout. Futher, I analyze these factors and compare them on 

the sample of teachers in the nursery schools and of primary caregivers in the children’s 

houses. My bachelor’s thesis considers the working conditions of educators, who 

educate radically different groups of children under radically different conditions. 

Further, the research sample offers the comparison of views of educators and their 

directors on their working conditions. The results of my research may encourage the 

directors of schools and school facilities to the reflection on their own possibilities to 

manage the best working conditions for their employees and to work as a precaution to 

eliminate some negative factors of possible origin of the syndrome of burnout.     

Klíčová slova: syndrom vyhoření, management ve školách a školských zařízeních, pracovní 

podmínky, syndrome of burnout, management in schools and school facilities, working 

conditions 
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    Úvod 

Pojem syndrom vyhoření anglicky burnout efekt je známý po celém 

civilizovaném světě, stal se často používaným, diskutovaným, možná i zneužívaným. 

Ač nejčastěji přisuzovaný pomáhajícím profesím, může postihnout každého z nás. Pro 

bakalářskou práci bylo toto téma vybráno v souvislosti s porovnáváním pracovních 

podmínek učitelek mateřských škol a vychovatelů dětských domovů. Právě pracovní 

podmínky mohou obsahovat negativní činitele vzniku syndromu vyhoření.  

 „Vnitřní svět“ každého z nás tvoří rovina osobní a rovina profesní. Psychická 

vyrovnanost a pohoda zaměstnanců se přímo odráží na jejich výkonnosti. Za tohoto 

předpokladu by měl každý manažer monitorovat, v jaké míře může ovlivňovat 

výkonnost lidí, motivaci, jejich spokojenost, jejich duševní pohodu a nakolik na ně 

působí jiné faktory a které. 

 Fenomén syndrom vyhoření se netýká pouze pedagogů, ale právě oni jsou 

častými adepty, na které působí velké množství stresových faktorů.  Pedagog 

současnosti přichází do styku s velkým množství lidí, jsou na něj kladeny vysoké 

nároky ze strany rodičů, ředitelů, systému, potýká se s neznalostí veřejnosti k profesi, 

nedoceněním společenským i finančním. Pedagog by měl být kreativní, profesionální, 

měl by se umět ovládat, své osobní problémy nechávat před branami pracoviště, měl by 

být veselý a milý.  Pedagog = dokonalá osobnost?!  

 Praxe v současné době řeší problém neochoty pedagogicky vzdělaných lidí, ať 

již teoreticky (vzdělání) nebo prakticky (zkušenost s prací s dětmi), svou práci 

provozovat.   Kvalifikovaní pedagogové stárnou a na jejich místa se často hlásí lidé, 

kteří mají o pedagogické profesi zkreslené podhodnocené představy. Neodbornost 

jednotlivých pedagogů v  kolektivu se vždy ukazuje jako záporná pro výsledky práce 

s dětmi. Ředitel, jako správný manažer, by si měl za současné situace „dobré“ pedagogy 

hýčkat, pečovat o ně, motivovat je, snažit se nabízet jim lepší pracovní podmínky, 

podílet se na péči o jejich duševní zdraví. Je otázkou, jaké zlepšování pracovních 

podmínek je v kompetenci ředitele školy a které souvisí s přístupem a strategiemi státu.  



 

 

3 

 

Práce ve svém obsahu rozebírá příčiny, symptomy, důsledky syndromu vyhoření 

lidí, postihuje rozdíly mezi hranicí stresu a vyhoření, nabízí možnosti prevence, která je 

v této problematice i přes svou důležitost podceňována.  

Výsledky práce poskytnou ředitelům škol základní informace o zvolené 

problematice, mohou být použity v oblasti péče o zaměstnance, ale také jako zpětná 

vazba v péči o duševní zdraví manažera ve školství. 

 

Hlavní cíl práce je provést komparaci negativních činitelů pedagogické práce 

v mateřské škole a dětském domově, které mohou vést k syndromu vyhoření.  

Specifickým cílem je provést komparaci získaných vzorků od učitelek 

mateřské školy a jejich ředitelek a vychovatelů v dětském domově a jejich ředitelů, 

analyzovat shodu nebo rozdílnosti ve výstupech těchto souborů v hodnocení 

jednotlivých pracovních podmínek. 

Stanovená tvrzení 

T 1:  Profese vychovatele v dětském domově obsahuje více stresujících činitelů než 

práce učitelky v mateřské škole. 

T 2: Vychovateli v dětském domově nestačí 8 hodinová pracovní doba ke splnění si 

svých povinností.  

T 3: Ředitelka mateřské školy vytváří lepší pracovní podmínky než ředitel dětského 

domova.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 SYNDROM VYHOŘENÍ 

„Život nás nutí svými požadavky, tím “co se musí udělat”.  To samo o sobě vede k 

vyčerpání, k syndromu vyhoření. Většinou nám nezbývá čas ani energie k tomu, “co by 

se mohlo udělat”. Vnitřní cestou osobního vývoje přispíváme druhým tím nejlepším, co 

jim můžeme nabídnout. Zanedbání vlastního vývoje vnáší do života disharmonii a 

nespokojenost, čímž našemu okolí těžko prospějeme. Světu pomůžeme tím, že budeme 

stále znovu a znovu pokoušet o nastolení pořádku v našem nitru.“
1
                                                                                                 

(Hildegard von Bingen) 

1. 1 Historické pojetí syndromu vyhoření 

 V  literatuře můžeme první zmínky o stavu celkového tělesného, emočního a 

psychického vyčerpání organismu člověka hledat v dávné historii. Například Myron. D. 

Rush ve své knize
2
 představuje tento stav na biblické postavě Mojžíše, Jaro Křivohlavý 

se obrací na starořeckou mytologii a pověst o Syzikovi
3
.  

 V 60. letech byli lidé drogově závislí, alkoholici, lidé, kteří zcela propadli své 

droze a ztratili zájem o veškerý okolní svět označováni termínem burnout, v překladu 

vyprahlý, vypálený, vyhaslý. Později toto označení dostávali také lidé, kterým se 

drogou a smyslem života stala jejich práce. Dnes je nazýváme workoholiky. 

Do literatury byl poprvé pojem syndrom vyhoření uveden jako burnout 

(původně „burn-out“) psychoanalytikem Henrychem J. Freudenbergerem v časopise 

„Journal of Social Issues“ v roce 1974. Ve své studii se zabýval dramatickými ztrátami 

motivace v alternativních institucích, které vznikaly v USA v rámci hnutí za lidská 

práva a studentského hnutí na počátku 60. let
4
. Popisuje zde duševní i fyzický stav 

dobrovolníků v těchto organizacích a později i v ostatních profesích, kde má práce 

charakter pomoci druhým a kde ze sebe „pomocník“ vydá vše, a změny v jejich 

                                                           
1
 blog.norbou.com/category/citaty-a-prislovi 

2
 Rush, M., Syndrom vyhoření, str. 10 

3
 Křivohlavý, J., Jak neztratit nadšení 

4
 Schmidbauer, W., Syndrom pomocníka, str. 217 

http://blog.norbou.com/2007/01/hildedarda-von-bingen/
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chování. Uvádí příznaky jako podráždění, nevyrovnanost, negativní, cynický postoj ke 

své práci a lidem, se kterými pracuje.   Obdobné příznaky pozoruje ve své povídce           

„Případ vyprahlosti“ Graham Greene již v roce 1961 u amerických poradců
5
.  

Největší zájem o tuto problematiku zaznamenává rešerše v databázi MEDLINE 

na přelomu 70. – 80. let, která uvádí 207 psychologicko - medicínsky orientovaných 

studií. Odborné články z této doby se vztahují k převážné většině profesí, u kterých lze 

výskyt syndromu vyhoření předpokládat
6
. 

Aktuální zájem o problematiku syndromu vyhoření se mění v závislosti na 

transformačních změnách v jednotlivých společnostech, na s nimi souvisejícími 

ekonomickými i sociálními krizemi a na schopnosti občanů se se změnami vyrovnávat.    

 

1. 2 Definice syndromu vyhoření 

„Pokud zapálíte oba konce svíčky, získáte tím více světla. Svíčka však zároveň 

rychleji vyhoří. Stav vyhoření lze definovat jako druh stresu a emocionální únavy, 

frustrace a vyčerpání, k nimž dochází v důsledku toho, že sled určitých událostí 

týkajících se vztahu, poslání, životního stylu nebo zaměstnání dotyčného jedince 

nepřinese očekávané výsledky. Uvedený stav je obvykle typický pro výkonné lidi, kteří se 

snaží něčeho dosáhnout a být úspěšní“.  (Myron D. Rush
7
) 

Prvně definoval Henrych J. Freudenberger syndrom vyhoření jako vyhasnutí 

motivace a stimulujících podnětů v situaci, kdy péče o jedince a neuspokojivý vztah 

jsou příčinou, že práce nepřináší očekávané výsledky. Syndrom je spojován se stavem 

psychického a fyzického vyčerpání následujícího po dlouhotrvajícím a vyčerpávajícím 

stresu. Jedná se o „vyplenění všech energetických zdrojů původně velice intenzivně 

pracujícího člověka (např. lidí, kteří se snaží lidem pomoci v jejich těžkostech a pak se 

cítí sami přemoženi jejich problémy)“.
8
  

                                                           
5
 Vollmerová, H., Pryč s únavou, str. 8 

6
 Kebza V.,  Šolcová, I., Syndrom vyhoření, str. 6 

7
 Rush, M., Syndrom vyhoření, str. 7 

8
 Křivohlavý, J., Jak neztratit nadšení, str. 47 
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Pines
9
 vytvořil v budoucnu často opakovanou definici: „ Syndrom vyhoření lze 

popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi. Tento 

stav ohlašuje celá řada symptomů: člověk se cítí celkově špatně, je emocionálně, 

duševně i tělesně unavený. Má pocity bezmoci a beznaděje, nemá chuť do práce, ani 

radost ze života. Vyhoření není většinou důsledkem izolovaných traumatických zážitků, 

nýbrž se objevuje jako plíživé psychické vyčerpání.“ 

Definice syndromu vyhoření popsaná Pedagogickým slovníkem
10

 zahrnuje 

popsání stavu, příčin i prevenci syndromu vyhoření: „Burnout efekt – z anglického 

vyhoření, vypálení. Vyčerpání fyzických, psychických sil, ztráta zájmu o profesi, eroze 

profesionálních postojů, které se především projevují u pracovníků tzv. pomáhajících 

profesí (sociální pracovníci, poradci, pedagogové, zejména speciální). Značný podíl na 

tomto jevu mají stres, časová náročnost povolání, administrativní zásahy, které rušivě 

ovlivňují práci apod. Prevencí je osvojení si technik prevence snižování stresu, 

plánování a management času, oddělení práce od osobního života, snaha o 

profesionální růst apod.“ 

Podle Enzmanna a Kleiberra 
11

 je vyhoření důsledek chronického stresu na 

pracovišti, poukazují na činitele týkající se oblasti psychologie a organizace práce. 

Uvádějí sedm indikátorů jeho vzniku: pracovní přetížení, konflikt rolí, nedostatečná 

sociální podpora, časový stres, vlastní přesvědčení o intenzitě kontrolních mechanizmů, 

nedostatek prostoru k autonomnímu rozhodování a slabá zpětná vazba.  

 Mnozí autoři se zabývají problémem z různých úhlů pohledu, vytváření definice 

a nabízí mnohotvárné pohledy na syndrom vyhoření. Jeklová a Reitmayerová
12

 ucelují 

následující společné znaky a charakteristiky syndromu vyhoření:  

 Negativní emocionální příznaky jako například deprese, únava, vyčerpání atd. 

 Burnout je nejvíce spojován s určitými druhy povolání, které jsou uváděny jako 

rizikovější, např. zdravotníci, policisté, učitelé atd. 

                                                           
9
 Pines and Křivohlavý, J., Jak neztratit nadšení, str. 13 

10
 Průcha, J., Walterová, Mareš, Pedagogický slovník, str. 26 

11
 Enzmann a Kleiberr in http://is.muni.cz/th/52973/ff_m/dp_tomas_adamek.pdf 

12
 Jeklová, M.,  Reitmayerová, E., Syndrom vyhoření, str. 7 
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 Nižší efektivita práce nesouvisí se špatnými pracovními schopnostmi a 

dovednostmi, nýbrž naopak souvisí s negativními postoji a z nich vyplývajícího 

chování. 

 Důraz je kladen především na psychické příznaky a chování lidí než na fyzické 

příznaky. 

 Syndrom burnout se projevuje u jinak psychicky zdravých lidí, nesouvisí nijak 

s psychickou patologií. 

 

Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý
13

, CSc., náš přední psycholog a spisovatel, 

zkompletoval několik definic různých autorů:  

„Burnout je konečným stadiem procesu, při němž lidé, kteří se hluboce 

emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení (svůj entusiasmus) a svou 

motivaci (své vlastní hnací síly). Je to stav vyplenění všech energetických zdrojů, 

původně velice intenzivně pracujícího člověka.“   Freudenberger upozorňuje na nejvíce 

ohroženou skupinu lidí a to nadšence, které jejich práce baví, vkládají do ní své emoce a 

energii, až se svým entuziasmem zcela vyčerpají. „Burnout je ztrátou smyslu pro zaujetí 

pracovní činností. Burnout je vystupňovaná nespokojenost ze ztráty iluzí.“ Podobně jako 

Freudenberger i Řehulka vidí souvislost mezi prvotním nadšením pro práci a 

vyhořením. V jeho definici zaznívá i upozornění na větší náchylnost k syndromu 

jedinců, kteří si svůj život a představy idealizují. 

             Potterová
14

 chápe vyhoření především jako ztrátu motivace způsobenou 

pocitem bezmocnosti. Domnívá se, že jsme v práci často stavěni do situace „běda, když 

to uděláš; běda, když to neuděláš“, což narušuje dobrou pohodu a trvalou motivaci. 

Výsledná choroba je podle Potterové bolestivý proces, který se negativně promítá do 

práce, zdraví, trávení volného času, mezilidských vztahů a sebevědomí. „ Jak jednou 

začne, stává se vyhoření zrádným cyklem s velkou setrvačností a jeho zastavení je 

nanejvýš složité.“ Podle Pinese a Aronsona je Burnout formálně definován a subjektivně 

prožíván jako stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, které je způsobeno 

dlouhodobým zabýváním se situacemi, které jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto 

                                                           
13

 Křivohlavý, J., Jak neztratit nadšení, s. 47-50 
14

 Potterová, B. A., Jak se bránit pracovnímu vyčerpání s. 9 
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emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny kombinací dvou věcí: velkým 

očekáváním a chronickými situačními stresy.“  

                                                                      

1. 3 Syndrom vyhoření v závislosti na profesi   

  Syndrom vyhoření může postihnout každého (např. i nezaměstnaného). Ve zvýšené 

míře se však uvádí jeho výskyt jednoznačně u profesí, činností „pomáhajících“ druhým 

lidem. Vollmerová
15

 se zabývá zvýšeným rizikem u žen současnosti, na které je kladen 

velký tlak v pracovním i osobním životě spojeným s péčí o domácnost a výchovou dětí. 

Podle dostupné literatury se shodují autoři na těchto nejohroženějších zaměstnaneckých 

pozicích: 

 lékaři, zdravotní sestry, další zdravotničtí pracovníci (ošetřovatelky, 

laborantky…),  

 dispečeři a dispečerky záchranné služby, 

 učitelé na všech stupních škol, 

 psychologové, psychoterapeuti, 

 speciální pedagogové, 

 pracovníci věznic (dozorci a další zaměstnanci), 

 politici, manažeři, profesionální funkcionáři, 

 úředníci v bankách a úřadech, poštách, orgánech státní správy,  

 duchovní a řádové sestry lékaři (z nich zvláště lékaři v oborech onkologie, 

psychiatrie, rizikové obory pediatrie atd.),  

 zdravotní sestry a další zdravotničtí pracovníci (např. ošetřovatelky),  

 sociální pracovníci ve všech oborech,  

 policisté (především v přímém výkonu služby, kriminalisté a členové posádek 

motorizovaných hlídek),  

 právníci (zvláště advokáti), 

 příslušníci ozbrojených sil v závislosti na momentálních podmínkách. 

                                                           
15

 Vollmerová, H. Pryč s únavou  
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 Poslední výzkumy prokazují riziková pracoviště i v „nepomáhajících profesích“ 

tam, kde se jedná o náročnou pracovní činnost, nekolísavé dlouhodobě vysoké pracovní 

výkony, tam, kde nelze ve výkonu polevit, s vysokými postihy za chyby.
16

  

 

1. 4 Příčiny vzniku syndromu vyhoření 

Mezi obecné činitele, kteří se významnou měrou podílejí na vzniku syndromu 

vyhoření jsou dlouhotrvající stres, náročnost povolání, individuální psychické 

předpoklady, společenské příčiny, pracovní podmínky a materiální podmínky na 

pracovišti (nedostatečné prostory, špatné osvětlení, hluk, vnitřní klima, nedostatek 

soukromí), nastřádané životní stresory (např. rozvod, smrt člena rodiny, smrt partnera, 

zranění nebo těžká choroba, změna finanční situace), individuální fyzické příčiny (např. 

momentální zdravotní stav, energie související s věkem a opotřebováním organismu, 

nezdravý způsob života). 

M. Jeklová a E. Reitmayerová
17

 rozdělují rizikové faktory na vnější a vnitřní, 

kdy vnější se týkají momentální situace, ve které se jedinec nachází (podmínky 

v zaměstnání, v osobním životě, v rodinném prostředí a ve společnosti, ve které žije). 

Vnitřním rizikovým faktorem autorky uvádí osobnostní charakteristiku každého jedince, 

fyzický stav organismu, způsob chování a reagování v různých životních situacích. 

 

1. 4. 1 Vnější rizikové faktory  

Dle Jeklové a Reitmayerové
18

 se na vzniku syndromu vyhoření podílí charakter 

zaměstnání a organizace práce a to zejména: 

 dlouhodobé a opakované jednání s lidmi,  

 nedostatek času, personálu, finančních prostředků, odborných zkušeností,  

 nedostatek odpočinku v průběhu práce, příliš mnoho pracovních úkolů, které 

mají být zvládnuty, pracovní přetížení, 

                                                           
16 Oudová, D., skripta Psychohygiena, Mentální hygiena 
17

  Jeklová M., Reitmayerová, E., Syndrom vyhoření, s. 14 
18

 Jeklová M., Reitmayerová, E., Syndrom vyhoření, s. 16 -18 
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 příliš náročné pracovní podmínky, 

 dlouhodobé trvání nepříznivých podmínek, 

 existence náročných soutěživých podmínek na pracovišti, 

 odmítání ze strany druhých, klientů i nadřízených, 

 snaha o postup na profesním žebříčku, 

 špatní manažeři či nadřízení, kteří nedokáží ocenit schopnosti jedince a 

poskytnout mu adekvátní pracovní vytížení, 

 příliš náročné pracovní termíny, kvalitativní a kvantitativní požadavky,  

 snížená možnost tvůrčího rozvoje pracovníků, pracovní rutina. 

 

Další významný faktor nachází autorky v rodinném prostředí: 

 dlouhodobé rodinné neshody, 

 nemoc především dlouhodobého charakteru, 

 tam, kde se řeší problémy ostatní přehnaně, 

 neutěšená finanční situace. 

 

Také momentální stav ve společnosti vykazuje podstatné činitele vedoucí ke 

stresu. Soutěživý charakter v mnohých oblastech života vede cílevědomého jedince 

k stanovování si stále vyšších cílů, mnohdy za hranici jeho schopností. Falešné pojetí 

úspěchu, kdy uznávaný je člověk, který vydělá peníze v prestižním zaměstnání, 

zabezpečí svoji rodinu a tím ji udělat šťastnou. Neustále zvyšující se tempo chodu naší 

společnosti klade také vysoké nároky na jedince, kteří v ní žijí. Autorky poukazují na 

rizika u žen, které vedle náročných povolání zvládají funkci matek i hospodyň. 
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Nejvýznamnější rizikovou skupinou faktorů nástupu „vyhoření“ jsou pracovní 

podmínky. Matoušek a kol. 2003 ad M. Jeklová a E.Reitmayerová
19

 upozorňuje na 

rizikovost pracovního prostředí v těchto případech: 

 kde není věnována pozornost potřebám zaměstnanců, 

 kde noví zaměstnanci nejsou zacvičeni staršími, zkušenějšími pracovníky, 

 kde neexistují plány osobního rozvoje, 

 kde chybí supervize, 

 kde pracovník nemá možnost sdělit někomu kompetentnímu, že ve své činnosti 

narazil na potíže a poradit se s ním, 

 kde vládne soupeřivá atmosféra, 

 kde jsou časté konflikty, 

 kde je silná byrokratická kontrola chování zaměstnanců. 

 

1. 4. 2 Vnitřní rizikové faktory 

 Vnitřní rizikové faktory se týkají osobnostních předpokladů jedince. 

Náchylnější k vzniku syndromu vyhoření bude ten, kdo: 

 je příliš zapálený pro svou práci, 

 je soupeřivý, neklidný, ctižádostivý, rád se porovnává s ostatními, hodnotí výkony 

své i ostatních, 

 má nízké či nestabilní sebepojetí a hodnocení, 

 je příliš pečlivý a odpovědný, 

 sám na sebe klade vysoké nároky, silně vnímá neúspěch, 

 příliš se spoléhá sám na sebe, chce si vše udělat sám, 

 je neschopen přibrzdit, říci „ne“, má nízkou úroveň zdravé asertivity,  

 nevyužívá svůj volný čas k odpočinku a relaxaci, permanentně prožívá časový tlak, 

 neumí zvládat konflikty, 

 má sklon k negativnímu myšlení a prožívání. 
                                                           
19

 Jeklová, M., Reitmayerová, E., Syndrom vyhoření, s. 16 -18 
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Mezi vnitřní rizikové faktory řadíme také již zmiňovaný momentální zdravotní 

stav jedince. Syndrom vyhoření může jedince postihnout tehdy, pokud se jednotlivé 

faktory nakumulují, spojí a společně svůj vliv znásobí. 

 

 

1. 5 Projevy, příznaky syndromu vyhoření 

„Myslel jsem si, že jsem šťastný člověk…. už nemohu dál.“   (Daniele Heczko) 

„Pociťujeme napětí, cítíme se nesvobodní, cítíme vnitřní tlak. Úzkostlivé 

myšlenky na minulou nebo budoucí zátěž tvoří pozadí našich požitků. Snižuje se 

schopnost zvládat každodenní život. Mnoho starostí nás nutí začínat den s menšími 

nadějemi a odvahou. Dopřáváme si méně odpočinku a přestávek. Na konci práce se 

cítíme vyčerpáni duševně i tělesně.“
20

 Z teorie Tausche vyplývá, že práce se pro 

„vyprahlého“ stává břemenem, které z něj plíživě vysává životní energii, v minulosti 

získaný potenciál pro zvládání úkolů a mění ho v člověka opotřebovaného a 

nemocného. 

Symptom vyhoření nepostihuje člověka „ze dne na den“. Symptomy jsou 

různorodé, proměnlivé, nelze je přesně stanovit, vzájemně se překrývají a doplňují. 

Prochází různými stádii, přičemž jejich intenzita a délka trvání závisí na individualitě 

každého jedince, jeho životních postojích, zkušenostech, věku, pohlaví, momentálním 

zdravotním stavu, získané schopnosti zvládat zátěžové situace, zážitcích z dětství.  

Jako každý proces má i syndrom vyhoření svou počáteční fázi. Příznaky jsou 

zpočátku nepozorovatelné, lehce přehlédnutelné, avšak jejich včasná identifikace je 

důležitá pro samotnou pomoc „vyprahlému“.  Prvním ze signálů ukazujících na 

syndrom vyhoření je přílišná angažovanost, hyperaktivita, přehnaná snaha o dosahování 

cílů, izolovanost, pocit absolutního uspokojení z práce (přesčasy, nedostatek 

                                                           
20  Reindhard Tausch and Claudius Hennig and Gustav Keller, s. 15 
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volnočasových aktivit, nedostatek spánku), pocit nenahraditelnosti, omezení 

společenských kontaktů. Jedinec se začíná cítit unavený, bez energie, nevyspalý
21

.  

Široké spektrum příznaků syndromu vyhoření postihuje člověka jako celek, jeho 

duševní, tělesnou citovou i sociální rovinu osobnosti. Jednotliví autoři se neshodují 

v rozdělování těchto symptomů. Například Myron D. Rush
22

 dělí příznaky na vnitřní a 

vnější, Vollmerová
23

 rozlišuje sedm velkých skupin příznaků (počáteční fáze, omezená 

angažovanost, emocionální reakce, úbytek, zploštění, psychosomatické reakce, 

zoufalství),  

Zjednodušeně můžeme představit tyto symptomy po stránce fyzické, tělesné: 

 Rychlá fyzická unavitelnost. 

 Oslabení imunity - častější nemocnost, náchylnost k infekcím. 

 Bolesti v zádech, migrény, bolesti kloubů, problémy se srdcem a krevním 

oběhem, vysoký krevní tlak. 

 Poruchy spánku, nespavost. 

 Vegetativní problémy (zácpa, průjem, žaludeční problémy, křeče v břiše, dýchací 

obtíže, bušení srdce). 

 Alergické projevy (svědění kůže, vyrážka….). 

 Neurotické obtíže – tiky. 

 Změny váhy i stravovacích návyků. 

 Sexuální problémy. 

 Náchylnost k útěkům k návykovým látkám (alkohol, kouření, drogy, káva). 

Dále z hlediska psychického: 

 Negativní postoj k životu, k práci, ke společnosti. 

 Beznaděj, pocit prázdnoty, nesmyslnosti vlastního bytí, odklon do světa fantazie. 

 Podceňování vlastních schopností. 

 Omezování nebo absence volnočasových aktivit. 

                                                           
21

  Vollmerová H., Pryč s únavou s. 42 
22

  Rush, M., Syndrom vyhoření, str. 40 
23

  Vollmerová H., Pryč s únavou s. 42 
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 Ztráta zájmu o profesi, zdokonalování se, nechuť chodit do práce, problémy 

v komunikaci s kolegy i klienty (pacienty, žáky….). 

 Projevy deprese – sklíčenost, nervozita, sebelítost, popudlivost, strach, změny 

nálad, obviňování se, plačtivost, apatie, myšlenky na sebevraždu….). 

 Přibývání konfliktních situací v rodinném prostředí, v partnerském vztahu. 

 Snížená motivace, kreativita a kognitivní výkonnost (zhoršení paměti, 

soustředění, projevuje se nepřesnost, neschopnost plnění úkolů komplexně, 

dezorganizace), odpor ke změnám. 

 Vyčleňování se ze společnosti, soustředění se na sebe. 

 Projevy agrese (absence tolerance, kompromisu, paranoidní postoje, 

negativismus, výčitky, konfliktnost). 

 

1. 6 Stádia syndromu vyhoření 

Syndrom vyhoření je permanentně se vyvíjející proces, který prochází určitými 

fázemi, přičemž jednotliví autoři zabývající se touto problematikou tyto fáze odlišně 

pojmenovávají a udávají i odlišně jejich počet. Pomocí komparace těchto názorů (H. 

Vollmerová, M. Jeklová a E.Reitmayerová, V. Kebza, I. Šolcová) rozdělíme syndrom 

vyhoření na 3 základní fáze: 

  První fáze  

Počáteční fáze se vždy vyznačuje stanovením smysluplného cíle jedincem, jeho 

zvýšenou aktivitou k naplnění těchto cílů, zapáleností, nereálnými očekáváními, 

nutkavou potřebou něčeho dosáhnout, něco si dokázat. Jedinec se dobrovolně 

přepracovává, přetěžuje organismu, vyčleňuje svůj volný čas, relaxaci, odpočinek. 

Začíná se projevovat únava, poruchy spánku.  

 Druhá fáze 

V této fázi začíná organismus odpovídat na neúměrnou zátěž. Objevuje se 

úzkost, fyzická i psychická únava, začíná klesat výkon neadekvátně k nasazené aktivitě, 

jedinec začíná mít problémy s okolím, s komunikací. Přichází pocit nedostatečného 

uznání, nepochopení. Dostavuje se zklamání z práce, ideálů, partnera, dětí, života. 
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Jedinec ještě zvládá svou práci, je však méně výkonný, kreativní a především 

spokojený. Dochází k depresím, mohou se objevit i známky agresivního chování. 

Třetí fáze 

„Skutečně, on byl nepostradatelný! Všude, kde se něco dělo pro blaho obce, byl 

činný, byl tady. Slavnosti a bály, dostihy i udílení cen, hostiny i zkouška hasičské 

stříkačky – bez něho to prostě nešlo. Bez něho se nic neudálo, ani chvíli neměl volno. 

Ani včera, když ho pohřbívali, u toho nemohl chybět.“
24

  

V poslední fázi dochází k celkovému psychickému i fyzickému kolapsu. Plně se 

rozvinou psychosomatické problémy. Jedinec mění své postoje i chování, uniká ze 

skutečnosti. Ztrácí úctu k ostatním lidem, klientům i k sobě samému. Je znuděný, 

lhostejný, negativní. Získává pocit nesmyslnosti vlastního života, beznaděje, zoufalství, 

pomýšlí na sebevraždu. 

 

1. 7 Prevence a pomoc syndromu vyhoření   

Dnešní člověk, žijící v civilizovaném světě, je vystaven každodennímu stresu, 

který vyvolává např.  vysoké pracovní vytížení, nevhodné pracovní podmínky, 

skutečnost zdravotních hrozeb, překotný vývoj „světa“, globalizace, mediální 

„hysterie“, obtížná výchova potomků atd. Je na každém z nás, jak tento stres budeme 

zvládat, jak nám naše osobnostní charakteristika pomůže nebo naopak uškodí. Pro 

zvládání stresu napsala celá řada odporníků manuály, které nám mohou pomoci nalézt 

cestu ke spokojenému životu. Ovšem, jaké zbraně a způsoby ochrany jedinec použije, 

záleží jenom na něm samotném. 

Prevence vyhoření je velice důležitá, protože je mnohem jednodušší negativním 

důsledkům syndromu vyhoření předcházet, než je odstraňovat.  

                                                           
24 Bus W., and http://texty.agnes.cz/data/text/2/2-text.pdf   
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1. 7. 1 Prevenci syndromu vyhoření můžeme rozdělit do 

dvou rovin 

 

Prevence na úrovni jedince 

Prevence na úrovni jedince začleňuje problematiku pocitu smysluplnosti 

vlastního žití a související spokojenost s vlastní prací. Každý člověk „ pátrá“ po smyslu 

svého života a smysluplnost ho naplňuje. 

Pro duševní pohodu každého člověka je důležité, aby znal sám sebe, svou 

citlivost na stresory, schopnost přizpůsobit se, své reakce na některé situace, míru své 

úzkostlivosti a impulzivnosti.  

Jedinec by se měl umět cíleně zamýšlet nad svým životem v rovině:  

 partnerských vztahů, 

 rodinného zázemí, 

 zdravotního stavu, 

 pracovních podmínek a seberealizace, 

 ekonomické situace, 

 životních plánů a očekávání od budoucnosti. 

 

Velmi podstatný je náš aktivní přístup k životu. Je to naše schopnost postavit se 

k problémům čelem a snažit se bojovat vlastními silami.
25

 Zásadami praktikování 

aktivního života a zvládání stresu jsou: 

 otevřenost tomu co se kolem nás děje, 

 nebát se změn, 

 při setkání se stresujícími událostmi nebýt pasivní, 

 předvídat stresující situace, 

 umět izolovat stres od ostatních životních aktivit, 

 pěstovat dobré vztahy s ostatními lidmi, 

                                                           
25

 Kebza, V., Šolcová, I., Syndrom vyhoření- funkční duševní porucha s. 20 
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 vytvořit si kolem sebe pozitivní prostředí, 

 osvojit si zdravý životní styl a aktivní přístup k životu.                                                             

 

U jedince je důležitá úroveň aktivního přístupu ke stresu a zařazování duševní 

hygieny.  

Národní centrum podpory zdraví vydalo v roce 1995 publikaci s názvem            

„ Umíme si poradit se stresem?“, ve které uvádí sedm praktických rad, které po aplikaci 

do běžného života každého člověka mohou zapůsobit jako prevence syndromu vyhoření 

i jiných onemocnění, která vyvolává stres. 

1) Vytvořme si pořadí důležitosti 

 Toto pravidlo je jakási příprava na konkrétní stresové situace uvědoměním si 

s předstihem podstatných záležitostí našeho života, priorit v perspektivě našeho života. 

Stresovat se v nepodstatné záležitosti pak vychází jako plýtvání energií. 

2) Vyhněme se stresu 

Pravidlo spočívá v identifikaci („inventuře“) nepříjemností, které nás potkávají 

v každodenním běžném životě a v nalezení způsobu, jak se jim úspěšně vyhýbat. 

3) Naučme se „vypnout“ 

Pravidlo všeobecně důležité nejen pro duševní, ale i fyzické zdraví – umět odpočívat, 

využívat volný čas „pro sebe“, své zájmy, rodinu, přátele tak, aby nám to přinášelo 

uspokojení a odpočinek, novou energii. 

4) Pohybujme se, cvičme 

Aktivní trávení volného času je právě tou činností, která odbourává stres. Pravidelná 

pohybová aktivita prokazatelně snižuje reaktivitu oběhové soustavy (zvýšení krevního 

tlaku a srdeční frekvence), to znamená, že šetří naše srdce. 
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5) Pěstujme své vztahy s druhými lidmi, navazujme nová přátelství 

Od skutečných přátel máme možnost získávat nejen sociální podporu, porozumění, 

solidaritu, ale také zpětnou vazbu našeho chování, nevhodných reakcí a můžeme se tak 

učit vyhýbat konfliktům, které jsou významným činitelem stresových faktorů. 

6) Dbejte na správnou výživu 

Pravidlo vychází ze zákonitosti souvislosti harmonie těla a sebevědomí člověka. Pokud 

má správnou tělesnou váhu a proporce, jeho sebevědomí je vyšší a lidé se zdravím 

sebevědomím prožijí svůj život aktivněji. 

7) Naučme se relaxovat 

Při snaze zvládnout techniky bojující se stresem můžeme zařadit relaxační cvičení, které 

vytvoří pocit pohody, snižuje nepříjemné pocity.  Účinné a vhodné jsou speciálně 

zaměřené programy, ve kterých se jedinec naučí základní relaxační techniky, dostane se 

mu odborného poradenství, jak má upravit životosprávu, pohybový režim, cvičení apod. 

Osvojení si těchto základních postupů se jeví jako žádoucí a nezbytná podmínka 

úspěšné prevence syndromu vyhoření. 

 

Prevence na úrovni zaměstnavatele 

Je v zájmu každého zaměstnavatele předcházet vzniku syndromu vyhoření u 

svých zaměstnanců. Mezi symptomy syndromu patří psychosomatické poruchy a také 

chronické poruchy, které vyvolávají změny v chování, což může mít za následek snížení 

výkonnosti a kvality práce. 

Zaměstnavatel může předcházet riziku onemocnění u zaměstnanců v těchto 

oblastech: 

a) pracovní prostředí – zajišťující podmínky ochrany a bezpečnosti zdraví, 

minimalizace hluku, prašnosti, zajištění tepla, příjemného prostředí, soukromí, klidu, 

úprava individuálních pracovních podmínek, dostatek pracovních pomůcek, 
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b) organizace práce – dostatečný počet pracovníků, úprava pracovní doby, jasné, 

srozumitelné plánování pracovního procesu, jasná a srozumitelná představa „šéfa“ o 

výkonu zaměstnance, využívání týmové spolupráce, vhodné plánování dovolené, 

odbourávání přesčasů, dodržování přestávek v práci, flexibilita, kladné hodnocení, 

uznání, zpětná vazba, zvýšený podíl pracovníků na řízení, 

 

c) úprava pracovních podmínek – nepřetěžování zaměstnanců, benefity, 

adekvátní finanční ohodnocení, obohacení práce, zjednodušení pracovních povinností,  

 

d) sebevzdělávací programy – zařazení programů osobního rozvoje, vytvoření 

prostoru pro zvyšování kvalifikace, supervizní programy a diskusní skupiny, pracovní 

poradenství, nabídka seminářů učících zvládání relaxačních technik. 

 

Na vznik syndromu vyhoření má také vliv sociální klima na pracovišti. I to může 

zčásti ovlivňovat osobnost zaměstnavatele. Změny však bývají obtížné, dlouhodobé a 

podílí se na nich celá řada faktorů např. historie pracoviště, návyky zaměstnanců, 

složení zaměstnanců, obecně zažité společenské dogma profese. Zde může 

zaměstnavatel ovlivňovat klima správným postupem při řešení konfliktů, osobním 

příkladem loajálního, spravedlivého, ohleduplného chování, empatického přístupu 

k zaměstnancům i klientům, pěstování žádoucího způsobu komunikace, zajištěním 

dostatečné informovanosti všech zaměstnanců, pěstováním pozitivního myšlení, 

pracovat na sdružování zaměstnanců ve volném čase – firemní akce, večírky, sportovní 

aktivity, podporování vzájemné pomoci mezi zaměstnanci a vzájemného respektu a 

uznání, respektování autority. 
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Sociální podpora 

Člověk se rodí jako individualita, ale od prvních chvil se stává součástí okolního 

společenství, součástí sociální skupiny. V průběhu života se stává členem několika 

těchto skupin (rodina, škola, pracovní kolektiv, přátelé, realizace koníčků, sportovních 

aktivit….). Vztahy a zákonitosti těchto skupin se stávají sociální podporou jedince a 

mohou hrát významnou roli v předcházení syndromu vyhoření. 

Důležitostí sociální podpory u syndromu vyhoření se zabývá např. Jeklová, 

Reitmayerová
26

, Pines a Aronson.
27

  Sociální vztahy působí podpůrně, čím více jich 

člověk má, tím méně může být rizikem vzniku syndromu vyhoření zatížen. Sociální 

skupina může svou podporou zasáhnout v případě osobních neštěstí, nehod úrazů, ztrát 

blízké osoby, ale poskytuje i pochopení a zpětnou vazbu v běžném životě. 

 

Sociální podporu můžeme shrnout podle Křivohlavého do několika bodů: 

a) Spolupráce 

Člověk si uvědomuje své problémy a složitost situací, je pozitivní, pokud na ně není 

sám a může požádat někoho o pomoc nebo se může podělit o práci tak, aby každý mohl 

část této práce zvládnout. Tuto spolupráci lze spojit s důvěrou, s možností se spolehnout 

a rozumět si.                             

b) Naslouchání  

Je důležitým prvkem vlastního odreagování i osobního růstu, umožňuje sdílet bez 

kritiky a hodnocení. 

c) Podpora, povzbuzení  

Sociální skupina podporuje naši práci, dodává motivaci, smysluplnost nejen pro další 

práci, ale i k dalšímu růstu. 

d) Uznání, emoční podpora – prostřednictvím sociální skupiny se nám může 

dostat uznání nejen z dobře vykonané práce, ale i obdiv k nám samým, pocitu, že jsme 

pro někoho vzorem. 

                                                           
26

 Jeklová, M., Reitmayerová, E., Syndrom vyhoření 
27

 Křivohlavý, J., Jak neztratit nadšení 
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e) Zpětná vazba – sociální skupina, přítel, spolupracovník nám poskytne 

informace, které jsou dobrým zdrojem proto, jakou práci vykonáváme, jak působí na 

ostatní a na základě těchto informací můžeme rozvíjet naše jednání a další snažení. 

f) Rovnocennost vztahu – lidé jsou si vzájemně blízcí, mají obdobné názory 

v různých oblastech, můžeme hodnotit stejné věci podobným způsobem bez kritiky 

ostatních. 

 

1. 7. 2 Léčba syndromu vyhoření 

 

 Syndrom vyhoření je postupný, zrající proces, jehož počátky se obtížně 

diagnostikují. Pokud nedojde k jeho přerušení včas, může napáchat neodstranitelné 

změny v životě jedince. Čím dříve k rozpoznání příznaků dochází, tím lépe se s nimi 

vyrovnává. Včasná a účinná prevence je nejjednodušším a nejrozumnějším způsobem 

pomoci ohroženým syndromem vyhoření. 

  Syndrom vyhoření je klasifikován v Mezinárodní klasifikaci nemocí jako 

duševní porucha. Pokud tedy prevence selže a jedinec ani jeho okolí nezvládá pomoc 

vyrovnat se syndromem vyhoření, je nutná odborná intervence, návštěva psychologa, 

psychiatra nebo psychoanalytika, kteří k léčbě používají mnoho metod a jejich 

kombinací např. psychoterapeutickou existenciální terapii, kognitivně-behaviorální 

terapii, farmakoterapii. 

 

Psychoterapeutická pomoc 

 

Existenciální terapie 

  Psychoterapeutické zdroje jsou především existenciální podmínky, v nichž bylo 

vyhoření vytvořeno a je zaměřeno především na vnitřní svět prožitků. Toto umožňuje 

postiženým se vyrovnat s otázkami smyslu života, podstaty lidské existence, svobody a 

odpovědnosti člověka. V Evropě jsou vytvořeny dvě psychoterapeutické školy na 

základě existenciálních východisek, které jsou úspěšným zázemím pro léčbu syndromu 

vyhoření. 
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První školou je daseinsanalýza. Ta pomáhá pacientovi nalézt cestu k pochopení 

jeho vlastní existence a snaží se mu pomoci jeho existenci co nejodpovědněji, nejlépe, 

nejpřístupněji realizovat, což je z důvodu vyhoření velmi podstatné. Je zde kladen důraz 

na neopakovatelnost a jedinečnost vlastní individuality pacienta. Tyto se akceptují a 

respektují v maximální možné míře. Jaký byl jedinec v minulosti, není podstatné. 

Prioritní je, jaký je člověk nyní, jak se bude vyvíjet a kam bude směřovat v budoucnosti. 

Cílem této školy je naplnění a pochopení vlastní existence, umění ovládnutí sebe sama. 

Vlastní role terapeuta je vnímána pouze jako role konzultanta, který uděluje doporučení 

a rady, nepřikazuje, nerozhoduje. 

Druhou školou je logoterapie. Logoterapie přispívá pacientovi k nalézání 

vlastního životní smyslu se zřetelem na jeho život a osobnost. Tato škola postupuje 

cestou a formou objevování nových hodnot a jejich následné přejímání pacientem. 

Psychoterapeut zde pomáhá pacientovi si uvědomit nové důvody, proč stojí za to žít. 

Logoterapie chce rovněž ukázat a pomoci klientovi určit řešení ve stavu a  situacích 

existenciální frustrace. Nalezení smyslu života naplňováním hodnot může být 

podstatnou pomocí člověku, kterému se právě v důsledku syndromu vyhoření zhroutil 

dosavadní život.  

 

Kognitivně-behaviorální terapie 

Kognitivně behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie, 

zaměřená na řešení konkrétních problémů a potíží, které klienta přivádí k terapeutovi. 

Terapie je zaměřená na dosažení předem stanovených cílů pomocí souboru různých 

psychologických metod. Ty se pacient učí prostřednictvím terapeuta, aby je mohl ve 

svém životě aktivně používat. Terapie sleduje individuální potřeby konkrétního 

pacienta. Je založena na vzájemné spolupráci. Výsledek směřuje k soběstačnosti 

pacienta, konkrétním změnám v jeho životě.  
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Farmakoterapie a přírodní prostředky 

Některé příznaky syndromu vyhoření umí léčit nebo tlumit farmaka a bývají 

tedy nedílnou podpůrnou součástí složitého procesu uzdravení. 

Farmakoterapie 

Mezi závažné příznaky syndromu vyhoření patří depresivní stavy a poruchy 

spánku. Léčbu psychoterapeutickou tedy může podporovat i urychlit užívání 

antidepresiv a prostředků na úpravu spánku, které doporučí lékař se souhlasem pacienta.  

 

Přírodní prostředky 

Usnadnit léčbu i život postiženému syndromem vyhoření mohou také rostlinné 

preparáty a bylinné čaje. Vhodná je například třezalka, meduňka ostropestřec, zázvor, 

chmelová šištice, mučenka, kořen kozlíku lékařského. Tyto byliny mají vliv na 

nervovou soustavu, krevní oběh, tlumí depresivní pocity, napomáhají klidnému spánku 

a lepšímu vyrovnávání se stresem. 

I za předpokladu, že se jedinec svěří do odborné péče, stále je na prvním místě 

v úspěšnosti jeho snaha a odpovědnost za zlepšení situace. Stejně jako u jiných 

životních situací má pacient možnost výběru metod a prostředků k dosažení cíle. Jako u 

jiných nemocí se nabízí různé formy, alternativní počiny, které slibují zlepšení stavu. 

Mezi ně patří např. aromaterapie, kineziologie, homeopatie, různé druhy masáží, 

meditace, dechová cvičení, nácvik relaxačních technik, laserová akupunktura, EEG  

Biofeedback (metoda zefektivnění mozkové činnosti na bázi „sebeučení“ mozku). 
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2 PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, říká, že „pedagogickým 

pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně 

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na 

vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního 

právního předpisu; je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, 

nebo zaměstnancem státu nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající 

činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. 

Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou 

činnost v zařízeních sociální péče“. 

Mezi pedagogické pracovníky řadíme učitele, vychovatele, speciálního 

pedagoga, psychologa, pedagoga volného času, asistenta pedagoga, trenéra, vedoucího 

pedagogického pracovníka. Z výčtu je patrné, že tyto skupiny mají mnoho společného, 

ale každá profese se vyznačuje specifickým obsahem své práce (věk dětí, klientů), 

odlišnou metodickou podporou, odlišnými pracovními podmínkami, pracovní zátěží, 

rozdílnou pracovní dobou a rozdílným složením kolektivu. Na každém z těchto 

pracovníků budou vyžadovány jiné kvalifikační předpoklady. 

 

Podle zákona o pedagogických pracovnících jsou shodné tyto požadované 

předpoklady pro výkon funkce všech pedagogických pracovníků: 

  

a) způsobilost k právním úkonům, 

  

b) odborná kvalifikovanost pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

  

c) bezúhonnost, 

  

d) zdravotní způsobilost, 

  

e) prokazatelná znalost českého jazyka, není-li stanoveno jinak. 
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Za obecný, historicky a společensky požadovaný projev kvalifikovanosti 

pedagogických pracovníků můžeme považovat výčet osobnostních vlastností podle 

Vašutové
28

. Učitel by měl disponovat schopností motivovat a řešit problémy, 

pozitivním postojem k životu a dětem, důvěryhodností a diskrétností, empatií, 

tolerantností, spravedlností, laskavostí, trpělivostí, starostlivostí, entuziasmem, 

nápaditostí a tvořivostí, emoční stabilitou a sebeovládáním, zodpovědností v dodržování 

pravidel. Učitel by měl ovládat komunikační dovednosti, vystupování a jednání, neměly 

by mu chybět organizační dovednosti a pracovitost, kooperace a sdílení. Měl by 

vyznávat pozitivní hodnoty a postoje.  Výčet očekávaných pozitivních vlastností 

autorky v dnešní době působí až nadpřirozeně a pedagoga při jeho namáhavé profesi 

staví do „nepřirozené roviny“.   

 

2. 1 Učitel mateřské školy 

 

Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním 

získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo vyšším odborným vzděláním 

získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v 

oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání nebo středním 

vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního 

vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního vzdělávání.  

Učitel mateřské školy zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získává 

odbornou kvalifikaci studiem speciální pedagogiky ve stejném rozsahu.
29

 

 

Pro práci předškolního pedagoga je podstatný kurikulární dokument Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004), který stanovuje hlavní cíle, obsah 

a podmínky vzdělávání 3 – 6 letých dětí v České republice. Pracovat v souladu s tímto 

dokumentem je jednou ze zásadních povinností pedagoga. S pomocí tohoto dokumentu 

je pedagog povinen cílevědomě a plánovaně vytvářet program vzdělávání, jeho průběh 

sledovat a hodnotit. 

                                                           
28

 Vašutová, J., Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu 
29

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
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Předškolní pedagog analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a zajišťuje 

profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání. Realizuje a projektuje 

individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, 

rozšiřování jejich kompetencí, hledá vhodné strategie a metody pro individualizované a 

skupinové vzdělávání dětí. Využívá oborových metodik a uplatňuje didaktické prvky 

odpovídající věku a individualitě dětí. Důležitou součástí práce učitele mateřské školy 

je evaluační činnost (sledování a posuzování účinnosti vzdělávacího programu, kontrola 

a hodnocení výsledků své práce, sledování a hodnocení individuálních pokroků dětí 

v jejich rozvoji a učení, monitorování, kontrola a hodnocení podmínek, v nichž se 

vzdělávání uskutečňuje). Učitel také provádí poradenskou činnost pro rodiče v oblasti 

výchovy a vzdělávání jejich dětí. Je povinen komunikovat a spolupracovat s rodiči a 

ostatními subjekty, kteří mají spojitost se vzděláváním dítěte (spolupracovníci, základní 

školy, obce). Zákon ukládá předškolnímu pedagogovi sebevzdělávání. 

Předškolní pedagog ve své podstatě a především supluje roli rodiče, nahrazuje 

„maminku“ v době její nepřítomnosti. Zabezpečuje dětem lásku a úctu, pocit bezpečí, 

podporuje hygienu, čistotu, péči o zdraví, sleduje příznaky případných onemocnění. 

Prioritní v povinnostech předškolního pedagoga je zabezpečení ochrany a zdraví dítěte, 

základním pravidlem je nepřípustnost ponechání dítěte bez dozoru. 

 

2. 2 Stresové faktory v práci učitele mateřské školy 

Práce učitelky mateřské školy byla v komunistické společnosti vysoce 

uznávanou profesí, střední pedagogické školy byly vyhledávané studentkami, které 

procházely sítem protekcí a skutečných talentů. Současné podmínky ve školství zájemce 

o profesi spíše odrazují, se získáváním kvalifikovaných učitelek mateřských škol mají 

současní ředitelé vážné problémy. Zlepšení situace má přinést úprava platových tabulek 

ve školství platná od 1. 1. 2011, který výrazně posílila základní platový tarif 

začínajících kvalifikovaných učitelek.  

Každá práce má svá specifika, pozitivní i negativní stránky, spokojenost i 

nespokojenost zaměstnanců s pracovními podmínkami. Škola od školy vykazuje jiné 

podmínky pro práci pedagogů, z velké části zodpovědnost nese ředitel. Stejně jako 
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v ostatních profesích se pracovní podmínky a spokojenost zaměstnanců odráží. 

v samotném výchovně vzdělávacím procesu. 

 

Za pomoci různých zdrojů (Mertin, Gillernová; Bečvářová, 2003; Rámcový 

vzdělávací program, Křivohlavý, Informatorim , Predškolská výchova, Učitelské listy) 

je možné sestavit přehled stresujících faktorů v práci učitelek mateřské školy, přičemž 

některé jsou obecnou, neměnnou konstantou (legislativa, pracovní doba, počty dětí…) a 

některé se mění v závislosti na podmínkách té které školy. 

 

Tabulka č. 1 – Přehled pozitiv a negativ práce učitelky mateřské školy 

POZITIVA práce učitelky mateřské školy NEGATIVA práce učitelky mateřské školy 

pocit rozmanité, zajímavé, smysluplné 

práce 

nedocenění práce společností – nízké 

finanční ocenění, existenční nejistota, 

ztráta prestiže pedagogické profese, 

nemožnost kariérního růstu 

zpětná vazba – děti prochází 

v předškolním věku zásadním vývojem a 

pokroky, které dělají, jsou patrné 

v krátkém časovém horizontu 

větší počet problémových dětí, dětí se 

specifickými vzdělávacími potřebami 

zážitky úspěchu v práci – (spokojenost 

rodičů, ředitele školy, ohlasy veřejnosti, 

spokojené děti, vydařené akce školy, 

vracení dětí za „paní učitelkou“) 

často nutnost pracovat i při osobních 

zdravotních potížích, spojování dětí, 

využívání pracovní síly, někdy nemožnost 

zdvojených služeb 

děti v tomto věku ještě dychtí po vědění, 

nových poznatcích 

odchylky v chování dětí i jejich rodičů, 

vnitřní nesouhlas s výchovným stylem 

rodičů, nereálné požadavky rodičů x 

potlačování emocí, empatií nebo sympatií 

vůči dětem i jejich rodičům 

děti svou učitelku „milují“ častá fyzická zátěž – nadměrný hluk, zátěž 

hlasivek, péče o děti (sebeobslužné 

činnosti dětí – svlékání a oblékání 

několikrát denně) 

na menších školách možné pozitivní 

psychosociální klima školy 

neshody, konflikty v kolektivu, vztahující 

se k tvorbě vzdělávacího programu, 

organizaci akcí, rozdělování povinností, 

soutěživosti mezi třídami 

kvalitní vedení školy je oporou, 

krátká pracovní doba, osm týdnů dovolené 

a 12 dní volna k samostudiu 

izolace od dospělých – většinu pracovní 

doby tráví s dětmi 
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kvalitní vztah s kolegou (většinou 

kolegyní) na třídě 

spletité sociální vztahy, mnohdy 

nepříznivé klima školy, z pravidla práce 

bez mužského elementu 

dostatek didaktických pomůcek a odborné 

literatury na škole 

nedostatečná vybavenost, materiální 

zabezpečení 

vhodné mikroklimatické podmínky školy omezování fungování školy  

z „vnějšku“ – neprofesionální nařízení 

zřizovatele, často se měnící předpisy, 

pravidla, zákony, normy 

možnost zdravého stravování a práce 

s vysokou úrovní čistoty a hygieny 

na malotřídních školách obtížná 

zastupitelnost – nadúvazkové hodiny 

možnosti průběžného vzdělávání a 

zvyšování kvalifikace 

nerovnováha mezi pravomocemi a 

odpovědností 

6 hodinová pracovní doba, osm týdnů 

dovolené a 12 dní volna k samostudiu 

každodenní styk s mnoha lidmi, 

odpovídání na jejich dotazy, požadavky, 

reakce, organizování jejich času, stále 

přítomná kontrola kolegů, ředitele, rodičů 

i široké veřejnosti 

 aktuální velký počet dětí na třídách, 

udělování výjimek z počtu dětí pro 

nedostatek kapacity, nemožnost 

individuální péče, obtížné zabezpečování 

bezpečnosti dětí x sebeobviňování 

pedagoga 

 větší počet problémových dětí, dětí se 

specifickými vzdělávacími potřebami 

 

Tato přemíra podnětů vyvolává napětí, podrážděnost a narušení psychické 

rovnováhy. Pokud se přidají i jiné problémy jako zdravotní stav, osobní problémy 

v životě projeví se do nálady, ovlivňuje styk se žáky i celou výchovně vzdělávací 

činnost. (Čáp, J., Mareš. J. 2001, Kohoutek 1996) 

 

Každý pedagog je také prostředníkem, který předává a klade na dětí požadavky 

celé společnosti  
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2. 3 Vychovatel v dětském domově  

Vychovatel v dětském domově získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským 

vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 

pedagogických věd zaměřeném na speciální pedagogiku, případně úplné střední či 

vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vychovatelství, doplněné v  rámci 

celoživotního vzdělávání studiem speciální pedagogiky. V návrhu novelizace zákona o 

pedagogických pracovnících je dalším možným vzděláním pro pedagogy v zařízeních 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy nově i obor sociální pedagogika. Povinným 

předpokladem pro výkon této profese je psychická způsobilost, podložená 

psychologickým vyšetřením. 

 Přímá výchovná činnost vychovatele v dětském domově je: komplexní 

vychovatelská činnost rozvíjející zájmy, znalosti tvořivé schopnosti dětí, žáků a studentů 

nebo specificky rozvíjející osobnost dítěte, žáka i studenta včetně využívání variantních 

metod a hodnocení jejich účinnosti. Odborné usměrňování zájmového vzdělávání 

specializovanými metodami výchovné práce, například vůči dětem a žákům se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost ve 

školách nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

a pro preventivně výchovnou péči zaměřenou na specifické potřeby dětí, žáků nebo 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.
30

 

V praxi to znamená, že vychovatel provádí výchovu a vzdělávání mimo 

vyučování, plánuje a organizuje činnosti rozvíjející osobnost dětí, jejich zájmy, znalosti, 

talent a tvořivé schopnosti a zaměřují se na celkový rozvoj, socializaci nebo 

resocializaci dětí a mládeže, připravuje je na samostatný život ve společnosti. 

Vychovatel je zodpovědný za klima rodinného zázemí na skupině. Sleduje prospěch a 

chování svěřenců ve škole a organizuje přípravu na školu, účastní se třídních schůzek, 

konzultací s učiteli. Zajišťuje akce jako výlety, tábory, výcviky apod. Vypracovává a 

vede pedagogickou dokumentaci a seznamuje se s rodinnou i zdravotní anamnézou 

dítěte. Zpracovává individuální výchovný program rozvoje osobnosti dítěte. Vychovatel 
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dle potřeby spolupracuje s ostatními odbornými pracovišti (psycholog, psychiatr, lékař, 

sociální pracovnice, policista). Nedílnou součástí každodenní práce vychovatele je 

samotná péče o dítě v oblasti hygieny, stravování, oblékání, úklidu rodinné skupiny, 

zajišťování nákupů ošacení, vybavení skupiny, potravin. 

  

2. 4 Stresové faktory v práci vychovatele v dětském domově 

Do dětského domova jsou zařazovány děti a mládež ve věku od 3 do 18 let. Ve 

většině případů jde o děti, které pochází ze slabého sociálního prostředí, kde se jim 

nedostávalo potřebné péče. Mnohdy jsou to děti týrané nebo děti, které se dopustily 

trestného činu, často děti s handicapem psychickým i fyzickým, děti závislé na tabáku 

nebo drogách.  Takové děti potřebují speciální péči vychovatele a pro vychovatele je 

práce s takovou skupinou dětí psychicky velice náročná. Klade na osobnost pedagoga 

vysoké osobnostní nároky, ten se musí přizpůsobit mentalitě svěřenců, rozmanitému 

složení dětí na skupině, dennímu režimu zařízení i jednotlivých dětí.  Pedagog 

v dětském domově není jen profesionál, ale v popředí jeho reakcí, schopnosti řešit 

nenadálé situace vyvstávají do popředí jeho osobnostní vlastnosti, sebeovládání, 

temperament, odolnost proti stresu, přirozená autorita, empatie, úcta apod. více, než u 

ostatních pedagogických profesí. 

„Velice důležitým rysem osobnosti vychovatele je autorita. Je to ona přirozená 

převaha osobnosti vyspělejší a zralejší než osobnosti teprve se tvořící – převaha, kterou 

dítě uznává a přijímá jako určitou oporu.“
31

   Právě vybudovaná přirozená 

autorita hraje důležitou roli v krizových situacích, se kterými se vychovatel setkává při 

své práci, kdy musí řešit např. agresivní chování svěřence, kriminální delikt, šikanu 

mezi dětmi, problémy ve škole, útěky ze zařízení, konflikty mezi dětmi, napadení, 

mnohdy i samotného vychovatele. 

Prostudování odborné literatury i jiných zdrojů (Matějček, Průcha, Vališová, 

Henning, C., Keller, Učitelské noviny, Dědečková) vznikla následující tabulka 

monitorující možné stresující činitele v práci vychovatele dětského domova. 
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Tabulka č. 2 –  Přehled pozitiv a negativ práce vychovatele v dětském domově 

POZITIVA práce vychovatele dětského 

domova 

NEGATIVA práce vychovatele dětského 

domova 

zajímavá práce, není stereotypní, 

podněcuje kreativitu u pedagoga 

intenzivní vztah s dítětem včetně přebírání 

částí jeho problémů, silných emocí, 

úzkostí, agrese 

práce s malou skupinou dětí absence spolupráce s rodiči svěřených dětí 

(rodiče nemají zájem, jsou ve výkonu 

trestu, nepracují), existence pravomocí 

rodičů proti zájmu dětí 

zajímavá pracovní doba – střídání více 

volných dnů s těmi pracovními 
nepřetržitý celoroční provoz (služby o 

Vánocích, prázdninách apod. - nemožnost 

být se svou rodinou 

možnost studijního volna, 40 dnů 

dovolené 
nedostatečné finanční ocenění 
 

zajímavé akce – sponzoři, pobyty v 

zahraničí, mnohdy kontakt se známými 

osobnostmi i médii 

ovlivňování a kontrola dění v dětském 

domově společností 

možnost zdravé stravy a pitného režimu seznamování se s mnohdy neutěšenými 

lidskými osudy 

dostatek pohybu v práci vychovatel setrvává na jedné pozici příliš 

dlouho - v evropských zemích je zvykem 

po pěti až šesti letech práce s klienty 

profesionála buď přeřadit do řídící funkce, 

nebo mu umožnit vzdělávat budoucí 

profesionály, nebo profesionál alespoň na 

několik let změní obor práce 

zpětná vazba, radost z práce – pokud se 

povede socializace dítěte 
každodenní výměna názorů 

s adolescentními svěřenci – konflikt, 

čelení agresivitě, lži, podvodům, 

účelovému chování 

obohacení života v „jiné dimenzi“ – život 

v dětském domově se vymyká (ať už 

pozitivně nebo negativně) běžně 

strávenému životu 

aspekt nepřijímání snahy vychovatele 

dítětem, dítě bere svůj pobyt v dětském 

domově nedobrovolně, cítí ho jako křivdu, 

za svou situaci hledá viníka 

dostatečná vybavenost, materiální 

zabezpečení 

nedostatečná vybavenost, materiální 

zabezpečení 
 problematická komunikace vyžadující 

soustředění a přeladění na jazyk svěřence 

a následné hledání společné řeči 
 vychovatel často nemá pozitivní výsledky 

své práce, používání stále se opakujících 

metod bez zvláštního efektu  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

Výzkumná část bakalářské práce je rozdělena do 4 částí: 

1) V metodologickém rámci je stanoven problém, pojmenovány specifické cíle a 

stanoveny tvrzení. 

2) Metodologická část blíže seznamuje se zkoumaným vzorkem, specifikuje vzorek a 

počet respondentů, seznamuje s metodou výzkumu a samotným dotazníkem, jako 

prostředkem ke splnění stanoveného cíle. 

3) Výsledková část analyzuje dosažené informace, specifikuje získané rozdíly mezi 

jednotlivými soubory, potvrzuje nebo vyvrací tvrzení stanovená v metodologické části. 

4) Závěr obsahuje shrnutí celé práce, vrací se k podstatným závěrům výzkumu a 

identifikuje význam celé práce. 

 

1 Metodologický rámec 

 1. 1 Cíl práce a stanovená tvrzení 

           Hrozba syndromu vyhoření u zaměstnanců a jeho negativní důsledky na kvalitu a 

výkonnost pracovního procesu je aktuální otázkou civilizované společnosti. Zvládnutí 

pracovního stresu i nároků běžného životního rytmu současnosti se stává nezbytnou 

součástí života většiny produktivní populace. Na psychické zdraví zaměstnanců působí 

mnoho faktorů. Podle Henniga a Kellera
32

 stres a vznik syndromu vyhoření způsobují 

individuální a mezilidské problémy, ale také nedostatky v řízení a struktuře organizací a 

institucí. Poukazují na osobnost ředitele (vedení škol), který může ovlivňovat pracovní 

podmínky zaměstnanců, ať již materiální a hygienické, tak v menší či větší míře 

zodpovídá za organizování, rozdělování kompetencí, kooperaci, podporu 

zaměstnancům, vzdělávání a profesní růst, celkovou kulturu organizace. 
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Hlavním cílem práce bylo provést komparaci negativních činitelů pedagogické 

práce v mateřské škole a dětském domově, které mohou vést k syndromu vyhoření.  

Specifickým cílem bylo provést komparaci získaných vzorků od učitelek 

mateřské školy a jejich ředitelek a vychovatelů v dětském domově a jejich ředitelů, 

analyzovat shodu nebo rozdílnosti ve výstupech těchto souborů v hodnocení 

jednotlivých pracovních podmínek. 

 1. 2 Tvrzení 

K výzkumnému problému byly stanoveny následující tvrzení: 

T 1:  Profese vychovatele v dětském domově obsahuje více stresujících činitelů než 

práce učitelky v mateřské škole. 

T 2: Vychovateli v dětském domově nestačí 8 hodinová pracovní doba ke splnění si 

svých povinností.  

T 3: Ředitelka mateřské školy vytváří lepší pracovní podmínky než ředitel dětského 

domova.  

 

1. 3 Zkoumaný soubor 

Zkoumaný soubor obsahoval 109 respondentů, kteří byli rozděleni do čtyř skupin: 

První skupina – učitelky mateřských škol 

Druhá skupina – ředitelky mateřských škol 

Třetí skupina – vychovatelé dětských domovů 

Čtvrtá skupina – ředitelé dětských domovů 

Dotazníkové šetření proběhlo v měsíci lednu a únoru 2011. Celkem bylo 

osloveno 137 respondentů ze 7 mateřských škol a 7 dětských domovů Středočeského 

kraje a Ústeckého kraje. 
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Tabulka č. 3 – Návratnost dotazníků 

  osloveno návratnost návratnost v % 

učitelky MŠ 52 41 79% 

ředitelé MŠ 7 7 100% 

vychovatelé DD 71 54 76% 

ředitelé DD 7 7 100% 

 celkem 137 109 89% 

     

Graf č. 1 

 

Ke konečnému zpracování se vrátilo 109 dotazníků, to je 89% z celkově 

oslovených. 

Respondenti byli oslovováni osobně, telefonicky nebo poštou, shromažďování 

dotazníků zajistili ve většině případů ředitelé subjektů. Vyplňování dotazníků bylo 

dobrovolné, klasickou metodou „tužka, papír“. Respondenti odpovídali v začátku 

dotazníku na otázky týkající se věku, pracovního zařazení a délky praxe, což se ukázalo 

především u vychovatelů jako rizikové. V některých zařízeních tato část zůstala u 

vychovatelů nevyplněna, v jednom byla použita možnost osobního předání od 

vychovatelů, aby bylo zamezeno identifikaci zaměstnance přímým nadřízeným. Druhá 

část dotazníku obsahovala 15 otázek a byla zaměřena na zjištění míry některých 

negativních činitelů na pracovišti. Na tyto otázky odpověděli všichni respondenti, dva 

upozornili na nevhodnost některých otázek. 
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2 Kvantitativní výzkum 

 

V následující tabulce jsou zaznamenány výsledky odpovědí vychovatelů 

dětských domovů a učitelek mateřských škol. Odpovědi jsou shrnuty do dvou částí        

– kladné a záporné odpovědi u 15 otázek, týkajících se některých pracovních podmínek 

na jednotlivých pracovištích. Tyto podmínky byly vybrány jako jedny z možných 

faktorů vzniku syndromu vyhoření (viz. Teoretická část bakalářské práce). Kritériem 

pro výběr jednotlivých tvrzení v dotazníku byla přímá či nepřímá ovlivnitelnost 

pracovní podmínky ředitelem zařízení.  

 

Tabulka č. 4  –  Kladné a záporné odpovědi vychovatel X učitelka v % 

   

MŠ + 

 

DD + 

 

MŠ - 

 

DD - 
  

1. V práci se cítím pozitivně oceňován. 90 72 10 28 

2. Za svou práci jsem dostatečně finančně oceněn. 39 61 61 39 

 3. Do své práce vkládám víc, než dostávám. 71 70 29 30 

4. Organizace pracovní doby mi vyhovuje. 100 80 0 20 

5. Práce mi dělá starosti i v době volna. 34 70 66 30 

  6. Kooperace a komunikace mezi pedagogy je dobrá. 93 65 7 35 

7. Pokud mám problém v práci, vím, kdo mi pomůže 98 91 2 9 

  8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně respektující. 98 57 2 43 

  9. Mám dostatek kompetencí a možností ovlivňovat výsledky své 

práce. 

93 54 7 46 

10. Má práce se mění - co platilo dříve, dnes neplatí. 71 78 29 22 

11. Mám pocit, že moje práce je zbytečná. 0 20 100 80 

12. Mám možnost se zdokonalovat a dále rozvíjet ve své práci. 95 94 5 6 

13. V práci jsou na mě kladeny vysoké nároky. 56 46 44 54 

14. Množství práce odpovídá mým schopnostem a dovednostem 100 93 0 7 

15. Můj zaměstnavatel zná mé potřeby, vychází mi vstříc. 93 69 7 31 
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2. 1 Komparace odpovědí 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést komparaci odpovědí vychovatelů a 

učitelek. 

Otázka č. 1  

 Pozitivní oceňování je dlouhodobě motivujícím faktorem pro výkon i duševní zdraví 

zaměstnanců. Zaměstnanec nebude cítit uspokojení ze své práce, pokud zpětná vazba 

nebude pozitivní. V této oblasti se cítí výrazně lépe učitelky mateřských škol. Příčina 

může být v jasné a poměrně krátkodobé zpětné vazbě, kdy na předškolním dítěti nejen 

učitelka, ale i rodiče a ředitelka mohou zaznamenávat pozitivní výsledky práce a 

náležitě je ocenit. Dalším důvodem rozdílnosti v odpovědích může být fakt, že ředitelka 

mateřské školy má zákonem stanovený vyšší úvazek přímé pedagogické práce, tudíž se 

může více pohybovat v praxi a popř. dokáže pozitivněji ohodnotit své zaměstnance. 

Otázka č. 2   

Spokojenost s finančním oceněním je vyšší u vychovatelů, přičemž zařazení do 

platových tabulek je totožné u obou povolání, součástí platu vychovatele je navíc 

speciální příplatek a popř. příplatky za práci o víkendu nebo v noci.  

Otázka č. 3  

 Alarmující výsledek této otázky poukazuje na skutečnost, že 70% učitelek i 

vychovatelů cítí nepoměr svého výkonu, vydané energie a úsilí oproti zpětné vazbě – 

uspokojení z práce. 

Otázka č. 4  

 Pracovní doba stoprocentně vyhovuje učitelkám, také většina vychovatelů projevila se 

svojí pracovní dobou spokojenost. 

Otázka č. 5  

  Ve svém osobním volnu se zabývá pracovními povinnostmi nebo starostmi 1/3 

učitelek oproti 2/3 vychovatelů.  Tento výsledek dokazuje zatížení a stresový faktor u 

vychovatelů, kteří svěřeným dětem nahrazují rodinnou péči, rodiče. Jejich úkolem je 

zabezpečit dítě po všech stránkách, přebírají zodpovědnost za jeho výchovu a je pro ně 

obtížné zbavit se této zodpovědnosti mimo pracovní dobu.  
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Otázka č. 6  

 Výraznější rozdíl prokázal výzkum u stresového faktoru komunikace a kooperace na 

pracovišti, kdy učitelky svou spolupráci hodnotí kladně v 93%, zatímco vychovatelé 

v 65%.  

Otázka č. 7  

Obě skupiny nemají problém najít někoho kompetentního na pracovišti za předpokladu 

nutnosti pomoci při řešení problémové situace. 

Otázka č. 8  

 Kolektivy učitelek se jeví jako férovější a vzájemně se respektující oproti kolektivům 

vychovatelů. Právě konfliktní atmosféra na pracovišti může výraznou měrou přispět ke 

vzniku syndromu vyhoření. 

Otázka č. 9  

 Z výsledku výzkumu vyplývá, že učitelky mohou ovlivňovat výsledky své práce, cítí se 

dostatečně kompetentní k vykonávání svých pracovních povinností. Téměř polovina 

vychovatelů odpověděla záporně. 

Otázka č. 10  

 Pedagogická profese je profesí dynamickou, měnící se v souvislosti na změnách celé 

společnosti. Na pedagoga je přitom vyvíjen tlak nutnosti se těmto změnám přizpůsobit, 

sebevzdělávat se, vypořádat se s negativními dopady rozhodnutí jiných lidí (ředitele, 

poslanců, zřizovatele atd.). 2/3 učitelek i vychovatelů pociťují změny ve své práci. Pocit 

nutnosti změn nebo nepochopení této nutnosti může působit stres u pedagoga. 

Otázka č. 11  

 Pozitivní pro duševní zdraví pedagoga je vize důležitosti jeho práce. Všechny odpovědi 

učitelek nepochybují o důležitosti své práce, 20 % vychovatelů odpovídá, že jeho práce 

je zbytečná. Rozdílností ve výsledcích může být fakt, že v předškolním období dochází 

k rychlému vývoji dítěte, dítě se osamostatňuje, nabude spoustu vědomostí a 

dovedností. Při odchodu z mateřské školy je patrné, že předškolní vzdělávání splnilo 

svůj úkol. Úkol vychovatele je dlouhodobější, vychovatel pracuje často s dětmi se 



 

 

38 

 

speciálními vzdělávacími potřebami, často jeho práce končí v období puberty dítěte, ne 

vždy s pocitem dobře vykonané práce.  

Otázka č. 12  

Shodně a pozitivně odpovídaly oba sledované subjekty na otázku možnosti 

zdokonalování a rozvíjení svých pracovních dovedností. 

Otázka č. 13  

Pracovní náročnost, vysoké pracovní nároky pociťuje polovina probandů, přičemž vyšší 

uvádějí učitelky mateřských školek. 

Otázka č. 14  

 Téměř 100% odpovídajících věří svým pracovním schopnostem a považuje je za 

dostačující. 7 % vychovatelů o svých schopnostech pochybuje. 

Otázka č. 15   

 Rozdílnost téměř 25% poukazuje na horší skóre důvěry v ředitele jednotlivých zařízení. 

Zatímco učitelky odpovídají z 93% kladně na otázku, zda zaměstnavatel zná a 

uspokojuje jejich potřeby, vychovatelé kladně odpovídají v 69 % odpovědích. 

 

Komparace odpovědí učitelek a vychovatelů prokázala shodnost dobrých 

podmínek své práce v oblasti motivace pozitivním oceněním, oblasti osobního rozvoje, 

vyhovující pracovní dobou, většina pedagogů má kolegu schopného pomoci 

v problému. Pozitivním zjištěním je také sebedůvěra učitelek a vychovatelů ve své 

schopnosti. Učitelky pracují ve fungujících  kolektivech, jejich práce je smysluplná, 

ředitelky o ně pečují a snaží se uspokojovat jejich potřeby, mají dostatečné kompetence 

pro výkon svého povolání.  Tyto faktory mohou působit jako prevence syndromu 

vyhoření. 

Výzkumným šetřením byla prokázána také přítomnost negativních faktorů 

možnosti vzniku syndromu vyhoření u obou povolání. Výrazným negativním 

výsledkem výzkumu je pocit pedagogů z obou profesí neadekvátního „výdeje oproti 

příjmu“. V zodpovězených otázkách se odráží vynaložené úsilí při vzdělávání a 
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výchově dětí, nedocenění společnosti pedagogických profesí a zřejmě i celkové klima 

školství a celé společnosti.  Polovina probandů se vyrovnává s vysokými nároky 

vyplývajícími z charakteru jejich práce a jeho  nezbytnými změnami. Učitelky jsou také 

výrazněji nespokojené s výší platu.  Vychovatelé častěji uvádějí ne zcela ideální vztahy 

na pracovišti a postrádají některé kompetence k výkonu povolání. Jeden 

z nejnebezpečnějších faktorů syndromu vyhoření v práci vychovatele můžeme označit 

obtížnost oddělit pracovní prostředí od soukromého života a pocity zbytečnosti své 

práce. 

 

 

2. 2 Tvrzení 

T 1:  Profese vychovatele v dětském domově obsahuje více stresujících 

činitelů než práce učitelky v mateřské škole. 

Dotazníkové otázky č. 1 - 15 zastupují vybrané stresující činitele z různých 

oblastí pracovních podmínek (ohodnocení zaměstnanců, klima na pracovišti, pracovní 

zátěž, smysluplnost práce, osobní rozvoj zaměstnanců, osobnost ředitele).  Následující 

tabulka vyjadřuje, u kterého sledovaného souboru dosáhl jednotlivý stresující činitel 

více procent potvrzujících odpovědí. Z tabulky vyplývá, že vychovatelé cítí 

nespokojenost se sledovanými pracovním podmínkami ve větší míře než učitelky 

mateřských škol. 

Tabulka č. 5 – Porovnání stresujících činitelů 

faktory 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Celkem 

učitelky   x x                   x     3 

vychovatelé x   x x x x x x x x x x   x x 13 

 

Tvrzení bylo verifikováno.    
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T 2: Vychovateli v dětském domově nestačí 8 hodinová pracovní doba ke 

splnění si svých povinností.   

70 % vychovatelů v dotaznících udává, že se zabývají svou prací v době 

osobního volna. Jejich ředitelé odpovídají všichni ve shodě kladně na otázku, zda si 

jejich zaměstnanci „nosí“ své pracovní problémy domů. Z charakteru práce vychovatele 

vyplývá, že půjde spíše o problémy způsobující emocionální, citové zatížení. Lze tedy 

konstatovat, že vychovatel v dětském domově je vystaven činitelům způsobujícím 

syndrom vyhoření. 

 

Tabulka č. 6 -  Dotazníková otázka číslo 5 pro vychovatele 

 Otázka DD + DD - 

5. Práce mi dělá starosti i v době volna. 70 30 

 

Tabulka č. 6 -  Dotazníková otázka číslo 5 pro ředitele 

 Otázka DD + DD - 

 5. Charakter práce způsobuje, že si 

zaměstnanci „nosí“ své pracovní 

problémy „domů“. 

100 0 

 

Graf č. 2 - Odpovědí vychovatelů                                 Graf č. 3 - Odpovědí ředitelů  

 

Tvrzení bylo verifikováno. 

 

 

 

70%

30%

Práce mi dělá starosti i v době

volna

ANO NE

100%

0%

Zaměstnanci nosí své pracovní 

problémy domů

ANO NE

file:\\charakter
file:\\charakter
file:\\charakter
file:\\charakter


 

 

41 

 

 

T 3: Ředitelka mateřské školy vytváří lepší pracovní podmínky než ředitel 

dětského domova.  

Tvrzení vycházelo z předpokladu, že ředitelka mateřské školy tráví více času se 

svými zaměstnanci, vykonává stejnou činnost jako učitelky, vedle manažerských 

povinností pracuje s vlastní třídou dětí, plní stejné pracovní povinnosti jako učitelky 

(vyšší úvazek přímé výchovné práce než vychovatelé v dětském domově). Za těchto 

okolností by měla lépe znát jejich pracovní problémy, což by se mohlo kladně odrážet 

do vytváření pracovních podmínek. Téměř 30% rozdílu v kladných odpovědích 

potvrdil, že učitelky jsou se svými ředitelkami spokojenější než vychovatelé.  

 

Tabulka č. 7 - Dotazníková otázka č. 15 pro učitelky a vychovatele 

  MŠ + DD + MŠ- DD- 

15. Můj zaměstnavatel zná mé potřeby, vychází mi vstříc. 93 69 7 31 

 

 

Graf č.  4 – Odpovědi vychovatelů                           Graf č. 5 – Odpovědi učitelek 

 

Tvrzení bylo verifikováno. 
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2. 3 Porovnání odpovědí pedagogů a jejich ředitelů 

Specifickým cílem bakalářské práce bylo porovnat shodnost nebo rozdílnost 

v odpovědích pedagogických pracovníků a jejich ředitelů. Výsledek si dává za úkol 

postihnout míru povědomí ředitelů o pracovních podmínkách svých zaměstnanců a 

jejich schopnost příznivé pracovní podmínky utvářet a tím provádět prevenci syndromu 

vyhoření a pracovního stresu. 

 

Tabulka č. 8 – Procentuální rozdíl kladných odpovědí 

Mateřská škola                                                   Dětský domov 

  ředitelka učitelka rozdíl 

 

  ředitel vychovatel rozdíl 

OTÁZKA + + 

 
OTÁZKA + + 

1 100 90 10 

 

1 100 72 28 

2 28 39 11 

 

2 33 61 28 

3 43 71 28 

 

3 86 70 16 

4 86 100 14 

 

4 100 80 20 

5 28 34 6 

 

5 100 70 30 

6 86 93 7 

 

6 57 65 8 

7 86 98 12 

 

7 100 91 9 

8 86 98 12 

 

8 57 57 0 

9 86 93 7 

 

9 86 54 32 

10 43 71 28 

 

10 71 78 7 

11 0 0 0 

 

11 0 20 20 

12 29 95 66 

 

12 72 94 22 

13 71 56 15 

 

13 86 46 40 

14 86 100 14 

 

14 100 93 7 

15 86 93 7 

 

15 100 69 31 

průměr 63% 75%  12% 

 

průměr 77% 68%  9% 

 

Z výzkumu vyplynulo, že celkové povědomí ředitelů o pracovních podmínkách 

zaměstnanců se výrazně neliší od názorů jejich zaměstnanců, výzkum neprokázal 

podstatnou odlišnost mezi ředitelem dětského domova a ředitelem mateřské školy. 

Následující graf postihuje podstatné rozdíly u jednotlivých otázek ve shodě kladných 

odpovědí mezi zaměstnanci a jejich řediteli. 
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Graf č. 6 

 

Největšího rozdílu v odpovědích dosáhly ředitelky a učitelky mateřských škol 

v otázce č. 12. Otázka pro učitelky: „Mám možnost se zdokonalovat a dále rozvíjet ve 

své práci“. Otázka pro ředitele: „ Mám dostatek prostředků a možností k rozvoji a 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců“.  Zatím co učitelky se shodly na dobrých 

podmínkách svého osobního rozvoje, 2/3 jejich ředitelek nejsou v otázce zvyšování 

kvalifikace i odborných dovedností svých zaměstnanců spokojené. Jedním z důvodů 

skepse ředitelek může být současná finanční situace ve státní sféře, která ovlivňuje výši 

rozpočtů platů zaměstnanců ve školství a možnosti čerpání z ONIV na pomůcky a 

vzdělávání pedagogů. Právě v mateřských školách na vzdělávání pedagogů v posledních 

dvou letech nezbývá. Dalším činitelem ovlivňujícím odpovědi ředitelek může být 

současná situace v mateřských školách, kdy jsou třídy přeplněné navýšenými 

kapacitami vycházejícími z nedostatku těchto zařízení. Pro ředitelku může být obtížné 

zabezpečit provoz školy v momentě absence byť jedné učitelky.  Pokud jsou samotné 

učitelky v této situaci spokojené lze odtušit např. nezájem o vzdělávání (ten může být 

způsoben kvalitou nabízených seminářů a špatných zkušeností učitelek), neznalostí 

současné rozpočtové situace a její souvislosti se vzděláváním pedagogů a také 
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nedostatkem energie pro sebevzdělávání v důsledku naplněných tříd a náročnosti 

povolání. Současná situace odporuje požadavku zákona o pedagogických pracovnících 

povinně se na postě učitelky mateřské školy sebevzdělávat.                                                                                                                                                                                                                      

Vychovatelé se nejvíce různili se svými řediteli v otázce č. 13, která zní pro 

vychovatele takto: „V práci jsou na mě kladeny vysoké nároky“. Ředitelům byla zadána 

v podobě: „Na své zaměstnance kladu vysoké nároky“.  Více jak polovina vychovatelů 

nemá pocit vysokého pracovního zatížení oproti 86% jejich ředitelů př esvědčených o 

svých vysokých požadavcích směrem k zaměstnancům. Vzhledem k sledovanému jevu 

syndromu vyhoření není zcela jednoznačné, zda je pro zaměstnance rizikovější stav 

enormního pracovního nasazení a stresující vysoké nároky na pracovní výkon nebo 

práce bez vzruchů, potřeby aktivitního přístupu, nedostatečné kontroly a motivace ze 

strany vedení. Oba protipóly spadají mezi rizikové faktory vzniku syndromu.  

Graf č. 7 – Odpovědi na otázku v procentech 

 

Ke shodě mezi vychovateli a řediteli nedošlo výrazněji v otázce č. 15. 

Vychovatelé odpovídali na otázku: „Můj zaměstnavatel zná mé potřeby, vychází mi 

vstříc“ a ředitelé: „Znám potřeby svých zaměstnanců a mohu je uspokojovat“. 

Z odpovědí probandů je zřejmé, že třetina vychovatelů necítí vstřícnost svých ředitelů, 

oproti samotným ředitelům, kteří jsou přesvědčeni stoprocentně, že znají potřeby svých 

zaměstnanců a umí s tímto nakládat v jejich prospěch.    
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K zarážející neshodě v kladných odpovědích došlo v otázce č. 10. Otázka se 

týká proměnlivosti charakteru práce, byla navozena heslem „ co platilo dříve, dnes 

neplatí“.  Výsledek ukázal na shodu v odpovědích vychovatelů, učitelek a ředitelů 

dětských domovů, tyto skupiny si uvědomují, že práce s dětmi úzce souvisí s celou 

společností. Pedagog na všech stupních vzdělávání, ve všech zařízeních, která se 

zabývají edukační činností, čelí změnám v potřebách společnosti, změnám v přístupu 

k dítěti, k jeho specifickým potřebám, změnám postojů rodičů, legislativním změnám, 

změnám týkajících se finanční krize, sociální krize, změnám v poptávce (počtu žáků) po 

určitém druhu vzdělávání, změnám v oceňování zaměstnanců atd. Fenomén globalizace 

mění náš svět a zákonitě se nemůže vyhnout resortu školství. Zarážející je skutečnost, 

že zkoumaný vzorek ředitelek mateřských škol tuto skutečnost v 54% nepociťuje, což 

může naznačovat určitou zkostnatělost, nepružnost.                                                                                                                                                                              
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Závěr 

Zvoleným tématem závěrečné bakalářské práce bylo porovnání syndromu 

vyhoření u učitelek mateřských škol a vychovatelů dětských domovů. Bakalářská práce 

si dala za cíl komparaci míry negativních činitelů, kteří se mohou podílet na vzniku 

syndromu vyhoření u vybraných pedagogických profesí. Pozornost je také věnována 

vybraným pracovním podmínkám z pohledu pedagogů a jejich ředitelů a jejich 

vzájemné porovnání. 

Syndrom vyhoření je soubor psychických změn, které vznikají v důsledku 

působení několika činitelů, které téměř nelze s jistotou identifikovat. Lze je hledat 

v rovině osobnostní charakteristiky člověka, v sociálním prostředí a kvalitě sociální 

opory, v charakteru pracovního prostředí a například také v neočekávaných životních 

situacích, které jedinec nemůže ovlivnit. Syndrom vyhoření se může projevovat 

různými příznaky v různé míře závažnosti a následného omezení v životě člověka. U 

postiženého člověka dochází k psychosomatickým poruchám, změnám v pracovní 

výkonnosti, změnám osobnosti a z toho vyplývajícím vztahovým problémům, 

vydělování se ze společnosti, uzavírání se do sebe. Tento stav v poslední fázi může 

končit myšlenkami na sebevraždu. Syndrom vyhoření je proces dynamický, který 

prochází několika fázemi, přičemž prevence vzniku a včasné zachycení symptomů je 

nejdůležitějším aspektem v boji s ním. Syndrom vyhoření postihuje nejčastěji 

pomáhající profese, kde charakter práce vyžaduje vysokou emoční angažovanost, častý 

kontakt s lidmi, zklamání idealistických představ o profesi. 

Jedním z podtémat témat práce je také popis charakteru profese učitelky 

v mateřské škole a vychovatele v dětském domově, stanovení odlišností, souhrn pozitiv 

a negativ těchto profesí. Na vznik syndromu vyhoření mají vliv pracovní podmínky. 

Některé jsou zcela ovlivnitelné vedením školy (organizování pedagogického procesu, 

udělování kompetencí, motivace zaměstnanců, metodická podpora, materiální zázemí), 

jiné podmínky může ředitel ovlivňovat částečně (finanční ohodnocení, klima a kulturu 

na pracovišti, osobní rozvoj pedagogů). Obtížně ovlivnitelné nebo neovlivnitelné 

ředitelem jsou například některé vztahy mezi zaměstnanci, legislativa, demografický 

vývoj (velké množství dětí ve třídách), vývoj společnosti a s tím související stres 

z degradace pedagogických profesí a náročnosti požadavku přizpůsobovat se změnám. 
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        Výzkumná část bakalářské práce analyzuje data získaná dotazníkovou metodou. 

Porovnáním odpovědí od obou profesí vznikla informace potvrzující, že obě profesní 

skupiny jsou ohroženy syndromem vyhoření, odpovědi potvrzují přítomnost negativních 

činitelů pramenících z pracovního prostředí.  Komparací zkoumaného vzorku lze 

konstatovat, že více jsou ohroženi vychovatelé dětských domovů. Nejzávažnějším 

negativním činitelem lze pro ně stanovit skutečnost míry angažovanosti pro svou profesi 

i v době osobního volna. Výzkum také potvrdil tvrzení, že ředitelky mateřských škol 

mají k svým zaměstnancům blíže. Na otázky odpovídaly v častější shodě, než tomu bylo 

u ředitelů dětských domovů a potvrdily předpoklad, že pokud zná ředitel své 

zaměstnance a jejich potřeby, může vytvářet lepší pracovní podmínky. 

 Shromážděné informace a poznatky mohou sloužit ke studijním účelům, případně 

k dalšímu zkoumání problematiky syndromu vyhoření i zlepšování pracovního prostředí 

zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

Seznam použité literatury 

1. Baštecká, B. A kol. Klinická psychologie v praxi. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-

7178-735-3. 

2. Baštecká, B., Goldmann, P. Základy klinické psychologie. Portál, 2001. ISBN 80-

7178-550-4 

3. Bečvářová, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-

7178-537-7. 

4. Čáp, J., Mareš, J., Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-

X 

5. Henning, C., Keller, G. Antistresový program pro učitele. Praha: Portál, 1996. ISBN 

80-7178-093-6 

6. Jeklová, Marta a Reitmayerová, Eva. Syndrom vyhoření. Praha: Vzdělávací institut 

ochrany dětí, 2006. ISBN 80-86991-74-1  

7. Kebza, V., Šolcová, I. Syndrom vyhoření- funkční duševní porucha. Praha: SZÚ, 

1998. ISBN 80-7071-099-3 

8. Kebza, V., Šolcová, I. Syndrom vyhoření. Praha: SZÚ, 2003. ISBN 80-7071-231-7 

9. Kopřiva, K. Lidský Vztah Jako součást profese. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-

150-9 

10. Křivohlavý, J. Jak zvládat stres. Praha: Grada Avicenum, 1994. ISBN 80-7169-121-

6 

11. Křivohlavý, J. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-

551-3 

12. Křivohlavý, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-774-4 

13. Křivohlavý, J. Mít pro co žít. Praha: Návrat domů, 1994. ISBN 80-85495-33-3 

14. Mallotová, K. Burn-out neboli syndrom vyhoření. Psychologie Dnes, 2000, roč. 6, 

č. 2. 

15. Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Masarykova univerzita, Brno, 1995. 

ISBN 80-210-1070-3 

16. Matějček, Z., O rodině vlastní, nevlastní a náhradní, Praha, Portál 1994. ISBN 80-

85-282-83-6 

17. Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-

7178-548-2 



 

 

49 

 

18. Mertin, V., Gillernová, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: Portál, 

2003. ISBN 80-7178-799-X. 

19. Míček, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN, 1988. 

20. Míček, L. Duševní hygiena. Praha: SPN, 1984. 

21. Pařízek, V. Učitel a jeho povolání. Praha: SPN, 1988. 

22. Potterová, B. A. Jak se bránit pracovnímu vyčerpání. Olomouc: Votobia, 1997. 

ISBN 80-7178-312-9 

23. Průcha, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3 

24. Průcha, J. Učitel – současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-

621-7 

25. Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN: 

978-80-7367-6 

26. Rush, M. D. Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů, 2003. ISBN 80-7255-074-8 

27. Schmidbauer, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Portál, 2000. ISBN 

80-7178-312-9 

28. Schmidbauer, W. Syndrom pomocníka. Praha: Portál, 2008. ISBN: 978-80-7367-

369-7 

29. Šolcová, I., Kebza, V. Sociální opora jako významný projektivní faktor. 

Československá psychologie, 1999, roč. 43, č. 1. 

30. Vališová, J. Osobnost vychovatele ve speciálně výchovném procesu. Brno: KPÚ, 

1973 

31. Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál 2002. ISBN 

80-7178-678-0 

32. Vašutová, J.: Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. 

ISBN-10: 80-7315-082-4  

 

Další zdroje: 

Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy 

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávaní. 

Zákon č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 



 

 

50 

 

Odborné časopisy: Informatorim , Predškolská výchova, Učitelské listy, Učitelské 

noviny 

 

OOUDOVÁ, D., skripta Psychohygiena, Mentální hygiena. Dostupné na WWW: 

 < http://etext.czu.cz/img/skripta/64/pef_233-1.pdf> 

 

FIŠAROVÁ, H., Syndrom vyhoření u učitelů logopedických tříd v mateřských školách. 

Praha. 2010. Dostupné z WWW: 

<http://is.muni.cz/dok/rfmgr.pl?furl=%2Fth%2F131090%2Fpedf_m%2F> 

ADÁMEK, T., Zdroje psychického vyčerpání středního zdravotnického personálu. 

Brno, 2006. Dostupné z http://is.muni.cz/th/52973/ff_m/dp_tomas_adamek.pdf 

 

DĚDEČKOVÁ, A., Problematika syndromu vyhoření v závislosti na aktuálních 

trendech v etopedických  zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Praha. 2009. 

Dostupné na WWW: 

http://is.muni.cz/th/346501/pedf_r/Rigorozni_prace.pdf?info=1&zpet=http://theses.cz/v

yhledavani/   

Von Bingen, H., citace 2007. Dostupné z WWW: 

http://blog.norbou.com/category/citaty-a-prislovi/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://is.muni.cz/th/52973/ff_m/dp_tomas_adamek.pdf
http://is.muni.cz/th/346501/pedf_r/Rigorozni_prace.pdf?info=1&zpet=http://theses.cz/vyhledavani/%20%20
http://is.muni.cz/th/346501/pedf_r/Rigorozni_prace.pdf?info=1&zpet=http://theses.cz/vyhledavani/%20%20


 

 

51 

 

Přílohy 

 

 

Dotazník č. 1 pro pedagogické pracovníky zjišťující přítomnost negativních činitelů vedoucích 

k syndromu vyhoření na pracovišti. 

Vážení kolegové, kolegyně, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníků k mé bakalářské práci. 

Všechny dotazníky jsou anonymní a veškeré údaje budou sloužit pouze ke studijním účelům. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku. 

 Jitka Balíková, studentka 3. ročníku  PF UK v Praze 

Něco o Vás 

Věk…………………                                  Praxe na jednom pracovišti…………………… 

Současná profese: 

 

 

 

 

OTÁZKA ANO SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

NE 

NE 

  1. V práci se cítím pozitivně oceňován.     

  2. Za svou práci jsem dostatečně finančně oceněn.     

  3. Do své práce vkládám víc, než dostávám.     

  4. Organizace pracovní doby mi vyhovuje.      

  5. Práce mi dělá starosti i v době volna.     

  6. Kooperace a komunikace mezi pedagogy   

      je dobrá. 

    

 7. Pokud mám problém v práci, vím, kdo mi   

     pomůže. 

    

  8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně  

      respektující.  

    

  9. Mám dostatek kompetencí a možností    

      ovlivňovat výsledky své práce. 

    

10. Má práce se mění - co platilo dříve, dnes neplatí.     

11. Mám pocit, že moje práce je zbytečná.     

12. Mám možnost se zdokonalovat a dále rozvíjet ve své práci.     

13. V práci jsou na mě kladeny vysoké nároky.     

14. Množství práce odpovídá mým schopnostem a 

dovednostem. 

    

15. Můj zaměstnavatel zná mé potřeby, vychází mi vstříc.     
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Dotazník č. 2 pro ředitele týkající se možnosti vzniku syndromu vyhoření u pedagogických 

pracovníků. 

Vážení kolegové, kolegyně, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníků k mé bakalářské práci. 

Všechny dotazníky jsou anonymní a veškeré údaje budou sloužit pouze ke studijním účelům. 

Předem Vám děkuji za Váš drahocenný čas a spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku. 

 Jitka Balíková, studentka 3. ročníku  PF UK v Praze 

Něco o Vás 

Jaký subjekt řídíte: 

 

 

 

 

 

 

 

OTÁZKA 

ANO SPÍŠE 

ANO 

SPÍŠE 

NE 

NE 

1.  Pozitivně oceňuji zaměstnance.     

2.  Zaměstnance mohu dostatečně finančně ohodnotit.     

3.  Zaměstnanci vkládají do práce více, než dostávají.     

4. Jsem schopen efektivně organizovat práci.     

5. Charakter práce způsobuje, že si zaměstnanci „nosí“ své pracovní 

problémy „domů“. 

    

6.  Kooperace a komunikace mezi pedagogy je dobrá.     

7. Znám pracovní problémy zaměstnanců a řeším je.     

8.   Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně  

      respektující.   

    

9. Zaměstnanci mají dostatek kompetencí a možností k tomu, aby mohli 

ovlivňovat výsledky své práce. 

    

10. Charakter práce mých zaměstnanců je proměnlivý – „ co platilo 

dříve, dnes neplatí“. 

    

11. Zaměstnanci mají pocit, že jejich práce je zbytečná.     

12. Mám dostatek prostředků a možností ke zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců. 

    

13. Na své zaměstnance kladu vysoké nároky.     

14. Množství práce odpovídá schopnostem   

a dovednostem zaměstnanců. 

    

15. Znám potřeby svých zaměstnanců a mohu je uspokojovat.     

/charakter
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Dotazník obsahoval 15 otázek a jednotlivá čísla odpovídají těmto stupňům reakcí: 

1- ano               2-   spíše ano         3-  spíše ne                 4-  ne 
Tabulka č. 9 - Dotazník pro učitelky mateřských škol – součet odpovědí 

OTÁZKA 1 2 3 4 

   1. V práci se cítím pozitivně oceňován. 17 20 3 1 

  2. Za svou práci jsem dostatečně finančně oceněn. 7 9 15 10 

  3. Do své práce vkládám víc, než dostávám. 8 21 8 4 

  4. Organizace pracovní doby mi vyhovuje.  22 19 0 0 

  5. Práce mi dělá starosti i v době volna. 5 9 16 11 

  6. Kooperace a komunikace mezi pedagogy je dobrá. 16 22 3 0 

 7. Pokud mám problém v práci, vím, kdo mi pomůže. 25 15 1 0 

  8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně respektující.  11 29 1 0 

  9. Mám dostatek kompetencí a možností ovlivňovat výsledky své práce. 15 23 3 0 

10. Má práce se mění - co platilo dříve, dnes neplatí. 12 17 12 0 

11. Mám pocit, že moje práce je zbytečná. 0 0 7 34 

12. Mám možnost se zdokonalovat a dále rozvíjet ve své práci. 21 18 2 0 

13. V práci jsou na mě kladeny vysoké nároky. 5 18 8 10 

14. Množství práce odpovídá mým schopnostem a dovednostem. 29 12 0 0 

15. Můj zaměstnavatel zná mé potřeby, vychází mi vstříc. 23 15 2 1 

 

Tabulka č. 10 - Dotazník pro ředitelky mateřských škol - součet odpovědí 

 OTÁZKA 1 2 3 4 

 1.  Pozitivně oceňuji zaměstnance. 5 2 0 0 

2.  Zaměstnance mohu dostatečně finančně ohodnotit. 0 2 3 2 

3.  Zaměstnanci vkládají do práce více, než dostávají. 0 3 3 1 

4. Jsem schopen efektivně organizovat práci. 1 5 1 0 

5. Charakter práce způsobuje, že si zaměstnanci „nosí“ své pracovní 

problémy „domů“.  

1 1 1 4 

6.  Kooperace a komunikace mezi pedagogy je dobrá. 2 4 1 0 

7. Znám pracovní problémy zaměstnanců a řeším je. 3 3 1 0 

8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně respektující.   1 5 1 0 

9. Zaměstnanci mají dostatek kompetencí a možností k tomu, aby mohli 

ovlivňovat výsledky své práce. 

3 3 1 0 

10. Charakter práce mých zaměstnanců je proměnlivý – „ co platilo dříve, 

dnes neplatí“. 

0 3 3 1 

11. Zaměstnanci mají pocit, že jejich práce je zbytečná. 0 0 4 3 

12. Mám dostatek prostředků a možností k rozvoji zvyšování kvalifikace 

zaměstnanců. 

0 2 4 1 

13. Na své zaměstnance kladu vysoké nároky. 1 4 2 0 

14. Množství práce odpovídá schopnostem a dovednostem zaměstnanců. 3 3 1 0 

15. Znám potřeby svých zaměstnanců a mohu je uspokojovat. 3 3 1 0 
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Tabulka č. 11 - Dotazník pro vychovatelé dětských domovů – součet odpovědí 

 

 

 

Tabulka č. 12 - Dotazník pro ředitelé dětských domovů – součet odpovědí 

 

 

 

 

OTÁZKA 

1 2 3 4 

1. V práci se cítím pozitivně oceňován. 19 20 11 4 

 2. Za svou práci jsem dostatečně finančně oceněn. 8 25 15 6 

 3. Do své práce vkládám víc, než dostávám. 15 23 13 3 

 4. Organizace pracovní doby mi vyhovuje.  35 8 8 3 

 5. Práce mi dělá starosti i v době volna. 15 23 8 8 

 6. Kooperace a komunikace mezi pedagogy je dobrá. 13 22 11 8 

7. Pokud mám problém v práci, vím, kdo mi pomůže. 35 14 3 2 

 8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně respektující.  12 19 16 7 

 9. Mám dostatek kompetencí a možností ovlivňovat výsledky své práce. 10 19 18 7 

10. Má práce se mění - co platilo dříve, dnes neplatí. 20 22 7 5 

11. Mám pocit, že moje práce je zbytečná. 2 9 13 30 

12. Mám možnost se zdokonalovat a dále rozvíjet ve své práci. 39 12 3 0 

13. V práci jsou na mě kladeny vysoké nároky. 7 18 21 8 

14. Množství práce odpovídá mým schopnostem a dovednostem. 30 20 3 1 

15. Můj zaměstnavatel zná mé potřeby, vychází mi vstříc. 22 15 2 5 

 

OTÁZKA 

1 2 3 4 

1.  Pozitivně oceňuji zaměstnance. 3 4 0 0 

2.  Zaměstnance mohu dostatečně finančně ohodnotit. 1 2 3 1 

3.  Zaměstnanci vkládají do práce více, než dostávají. 0 6 1 0 

4. Jsem schopen efektivně organizovat práci. 3 4 0 0 

5. Charakter práce způsobuje, že si zaměstnanci „nosí“ své pracovní 

problémy „domů“. 

2 5 0 0 

6.  Kooperace a komunikace mezi pedagogy je dobrá. 2 2 3 0 

7. Znám pracovní problémy zaměstnanců a řeším je. 2 5 0 0 

8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně respektující.   1 3 3 0 

9. Zaměstnanci mají dostatek kompetencí a možností k tomu, aby mohli 

ovlivňovat výsledky své práce. 

5 1 1 0 

10. Charakter práce mých zaměstnanců je proměnlivý – „ co platilo 

dříve, dnes neplatí“. 

1 4 2 0 

11. Zaměstnanci mají pocit, že jejich práce je zbytečná. 0 0 6 1 

12. Mám dostatek prostředků a možností k rozvoji a zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců. 

2 3 1 1 

13. Na své zaměstnance kladu vysoké nároky. 2 4 1 0 

14. Množství práce odpovídá schopnostem a dovednostem zaměstnanců. 2 5 0 0 

15. Znám potřeby svých zaměstnanců a mohu je uspokojovat. 1 6 0 0 

/charakter
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Tabulka č. 13 - Analýza odpovědí učitelek a vychovatelů v procentech 

 

Tabulka č. 14 -   Kladné a záporné odpovědi ředitelů v procentech 

 

OTÁZKA 

1 2 3 4 

MŠ DD MŠ DD MŠ DD MŠ DD 

1. V práci se cítím pozitivně oceňován. 41 35 49 37 8 21 2 7 

2. Za svou práci jsem dostatečně finančně 

oceněn. 

17 15 22 46 37 28 24 11 

3. Do své práce vkládám víc, než dostávám. 19 28 51 43 20 23 10 6 

4. Organizace pracovní doby mi vyhovuje.  54 65 46 14 0 15 0 6 

5. Práce mi dělá starosti i v době volna. 12 27 22 43 39 15 27 15 

6. Kooperace a komunikace mezi pedagogy je 

dobrá. 

39 24 54 41 7 20 0 15 

 7. Pokud mám problém v práci, vím, kdo mi 

pomůže. 

60 65 34 25 6 6 0 4 

 8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně 

respektující.  

22 22 71 35 7 30 0 13 

9. Mám dostatek kompetencí a možností 

ovlivňovat výsledky své práce. 

37 19 56 35 7 33 0 13 

10. Má práce se mění - co platilo dříve, dnes 

neplatí. 

30 37 41 41 29 13 0 9 

11. Mám pocit, že moje práce je zbytečná. 0 4 0 17 17 23 83 56 

12. Mám možnost se zdokonalovat a dále 

rozvíjet ve své práci. 

51 72 44 22 5 6 0 0 

13. V práci jsou na mě kladeny vysoké 

nároky. 

12 13 44 33 20 39 24 15 

14. Množství práce odpovídá mým 

schopnostem a dovednostem. 

71 55 29 37 0 6 0 2 

15. Můj zaměstnavatel zná mé potřeby, 

vychází mi vstříc. 

54 41 34 28 5 22 7 9 

 

OTÁZKA 

MŠ+ DD+ MŠ- DD- 

1.  Pozitivně oceňuji zaměstnance. 100 100 0 0 

2.  Zaměstnance mohu dostatečně finančně ohodnotit. 28 33 72 57 

3.  Zaměstnanci vkládají do práce více, než dostávají. 43 86 57 14 

4. Jsem schopen efektivně organizovat práci. 86 100 14 0 

5. Charakter práce způsobuje, že si zaměstnanci „nosí“ své 

pracovní problémy „domů“. 

28 100 72 0 

6.  Kooperace a komunikace mezi pedagogy je dobrá. 86 57 14 43 

7. Znám pracovní problémy zaměstnanců a řeším je. 86 100 14 0 

8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně respektující.   86 57 14 43 

9. Zaměstnanci mají dostatek kompetencí a možností k tomu, aby 

mohli ovlivňovat výsledky své práce. 

86 86 14 14 

10. Charakter práce mých zaměstnanců je proměnlivý – „ co platilo 

dříve, dnes neplatí“. 

43 71 57 29 

11. Zaměstnanci mají pocit, že jejich práce je zbytečná. 0 0 100 100 

12. Mám dostatek prostředků a možností k rozvoji a zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců. 

29 72 72 28 

13. Na své zaměstnance kladu vysoké nároky. 71 86 29 14 

14. Množství práce odpovídá schopnostem a dovednostem 

zaměstnanců. 

86 100 14 0 

15. Znám potřeby svých zaměstnanců a mohu je uspokojovat. 86 100 14 0 

/charakter
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Tabulka č. 15 - Analýza odpovědí ředitelů v procentech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OTÁZKA 

1 2 3 4 

MŠ DD MŠ DD MŠ DD MŠ DD 

1.  Pozitivně oceňuji zaměstnance. 72 43 28 57 0 0 0 0 

2.  Zaměstnance mohu dostatečně finančně 

ohodnotit. 

0 14 28 29 43 43 29 14 

3.  Zaměstnanci vkládají do práce více, než 

dostávají. 

0 0 43 86 43 14 14 0 

4. Jsem schopen efektivně organizovat práci. 14 43 72 57 14 0 0 0 

5. Charakter práce způsobuje, že si 

zaměstnanci „nosí“ své pracovní problémy 

„domů“. 

14 28 14 72 14 0 58 0 

6.  Kooperace a komunikace mezi pedagogy je 

dobrá. 

29 29 57 28 14 43 0 0 

7. Znám pracovní problémy zaměstnanců a 

řeším je. 

43 28 43 72 14 0 0 0 

8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně 

respektující.   

14 14 72 43 14 43 0 0 

9. Zaměstnanci mají dostatek kompetencí a 

možností k tomu, aby mohli ovlivňovat 

výsledky své práce. 

43 72 43 14 14 14 0 0 

10. Charakter práce mých zaměstnanců je 

proměnlivý – „ co platilo dříve, dnes neplatí“. 

0 14 43 57 43 29 14 0 

11. Zaměstnanci mají pocit, že jejich práce je 

zbytečná. 

0 0 0 0 57 86 43 14 

12. Mám dostatek prostředků a možností 

k rozvoji a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

0 29 29 43 57 14 14 14 

13. Na své zaměstnance kladu vysoké nároky. 14 29 57 57 29 14 0 0 

14. Množství práce odpovídá schopnostem a 

dovednostem zaměstnanců. 

43 28 43 72 14 0 0 0 

15. Znám potřeby svých zaměstnanců a mohu 

je uspokojovat. 

43 14 43 86 14 0 0 0 

/charakter
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Tabulka č. 16 -   Kladné a záporné odpovědi ředitelů v procentech 

 

Tabulka č. 17 – Porovnání kladných a záporných odpovědí učitelek a ředitelek MŠ                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTÁZKA 
MŠ+ DD+ MŠ- DD- 

1.  Pozitivně oceňuji zaměstnance. 100 100 0 0 

2.  Zaměstnance mohu dostatečně finančně ohodnotit. 28 33 72 57 

3.  Zaměstnanci vkládají do práce více, než dostávají. 43 86 57 14 

4. Jsem schopen efektivně organizovat práci. 86 100 14 0 

5. Charakter práce způsobuje, že si zaměstnanci „nosí“ své 

pracovní problémy „domů“. 

28 100 72 0 

6.  Kooperace a komunikace mezi pedagogy je dobrá. 86 57 14 43 

7. Znám pracovní problémy zaměstnanců a řeším je. 86 100 14 0 

8. Vztahy na pracovišti jsou férové, vzájemně respektující.   86 57 14 43 

9. Zaměstnanci mají dostatek kompetencí a možností k tomu, aby 

mohli ovlivňovat výsledky své práce. 

86 86 14 14 

10. Charakter práce mých zaměstnanců je proměnlivý – „ co platilo 

dříve, dnes neplatí“. 

43 71 57 29 

11. Zaměstnanci mají pocit, že jejich práce je zbytečná. 0 0 100 100 

12. Mám dostatek prostředků a možností k rozvoji a zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců. 

29 72 72 28 

13. Na své zaměstnance kladu vysoké nároky. 71 86 29 14 

14. Množství práce odpovídá schopnostem a dovednostem 

zaměstnanců. 

86 100 14 0 

15. Znám potřeby svých zaměstnanců a mohu je uspokojovat. 86 100 14 0 

 

OTÁZKA 

ředitelka 

+ 

učitelka 

+ 

ředitelka 

- 

učitelka 

- 

1 100 90 0 10 

2 28 39 72 61 

3 43 71 57 29 

4 86 100 14 0 

5 28 34 72 66 

6 86 93 14 7 

7 86 98 14 2 

8  86 98 14 2 

9 86 93 14 7 

10 43 71 57 29 

11 0 0 100 100 

12 29 95 72 5 

13 71 56 29 44 

14 86 100 14 0 

15 86 93 14 7 

/charakter
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Tabulka č. 18 – Porovnání kladných a záporných odpovědí vychovatelů a ředitelů DD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTÁZKA 
ředitel 

+ 

vychov

atel 

+ 

ředitel 

- 

vychov

atel 

- 

1 100 72 0 28 

2 33 61 57 39 

3 86 70 14 30 

4 100 80 0 20 

5 100 70 0 30 

6 57 65 43 35 

7 100 91 0 9 

8  57 57 43 43 

9 86 54 14 46 

10 71 78 29 22 

11 0 20 100 80 

12 72 94 28 6 

13 86 46 14 54 

14 100 93 0 7 

15 100 69 0 31 


