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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá rizikem vyhoření u podnikových personalistů.
Vyhoření je specifickým druhem pracovního stresu se všemi jeho duševními i
tělesnými následky. Je proto třeba zkoumat podmínky přispívající k rozvoji tohoto
syndromu a zvláště pak individuální předpoklady a pracovní a životní styl, působící
preventivně.
Exploratorní studie zkoumá míru vyhoření u podnikových personalistů a dále
některé pracovní podmínky, které mohou mít vliv na vznik a rozvoj syndromu
vyhoření. Její výsledky naznačují, že by se syndrom vyhoření mohl u podnikových
personalistů vyskytovat.
V závěru práce jsou navržena opatření, jak riziko vzniku a rozvoje syndromu
vyhoření u personalistů snížit a nastíněny možné směry dalšího výzkumu v oblasti
syndromu vyhoření u personalistů.

Klíčová slova
Syndrom vyhoření, personalisté, pracovní podmínky, exploratorní výzkum.
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Title of the bachelor paper
The Risk of Burnout in Company HR Specialists

Abstract
The bachelor paper deals with the risk of burnout of company HR specialists.
Burnout is a specific type of job stress with all its mental and physical
consequences. It is therefore necessary to examine the conditions conducive to the
development of this syndrome, and especially personality traits and work and life style
which could have possible preventive effects.
Exploratory study examines the level of burnout in company HR specialists and
some working conditions that may influence the emergence and development of
burnout syndrome. Its results indicate that the burnout can occur in company HR
specialists.
Measures how to decrease the risk of emergence and development of burnout
syndrome of HR specialists are suggested at the end of the paper. There are also
outlined possible directions for further research in burnout syndrome of HR
specialists.

Key words
Burnout syndrome, HR specialists, working conditions, exploratory research.
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ÚVOD
Motto: Práce je člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale může ho i zatopit.
(Plútarchos)

Pojem „syndrom vyhoření“ je znám již od 70. let 20. století. Nicméně ani dnes
zájem o jeho problematiku neutuchá a i v České republice začíná být syndrom
vyhoření stále známějším problémem. Dokazuje to množství diplomových prací,
odkazů na internetu, kurzů, literatury apod., které na toto téma vznikají (i když zrovna
původní české odborné literatury s touto tématikou zatím mnoho publikováno nebylo.
Výjimkami jsou např. Kebza, Šolcová či Křivohlavý).
Zpočátku se výzkumníci zajímali především o příslušníky tzv. pomáhajících
profesí (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, psychologové, psychoterapeuti,
učitelé apod.), kteří jsou tímto syndromem nejvíce ohroženi. Později se ale začalo
upozorňovat na fakt, že syndromem vyhoření netrpí jen oni, ale že jím můžou být
ohroženi kupříkladu také dispečeři, právníci, úředníci, pracovníci pošt, manažeři a
další.
Nicméně průzkum dostupné literatury naznačuje, že se o tomto faktu sice ví, ale
že se pozornost odborníků stále soustřeďuje především na ony pomáhající profese.
Z toho důvodu je předkládaná práce zaměřena méně probádaným směrem – na
riziko vyhoření u podnikových personalistů. Na profesi personalistů se ve výzkumech
syndromu vyhoření zapomíná, ačkoli je i tato práce velmi náročná, zodpovědná a
obnáší práci s lidmi, která se při vzniku vyhoření udává jako rizikový faktor.
Lze se proto domnívat, že by podnikoví personalisté mohli být syndromem
vyhoření ohroženi. Díky lepšímu porozumění tomuto problému by bylo možno nalézt
způsoby, jak u nich vyhoření předcházet nebo ho odstraňovat. Bylo by to užitečné
nejen pro ně, ale i pro společnosti, které je zaměstnávají, protože syndrom vyhoření má
i ekonomické důsledky (promítá se do postojů a způsobů chování souvisejících
s výkonem pracovní činnosti, takže pracovníci, kteří jím trpí, vykazují snížené pracovní
úsilí, častější absenci v zaměstnání a změny zaměstnání).
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Práce je rozvržena do dvou základních oddílů – na část teoretickou a část
výzkumnou.
V teoretické části jsou uvedeny základní informace o problematice syndromu
vyhoření a stručně je zde představena profese personalisty a možné zdroje vyhoření
v této profesi.
Výzkumná část zjišťuje, zda se syndrom vyhoření u vybraných podnikových
personalistů vyskytuje, a pokud ano, tak v jaké míře a jaké faktory mohou při jeho
vzniku působit.
Vzhledem k tomu, že k tomuto tématu ještě není mnoho informací, je úvodní
průzkum spíše sondou do této problematiky.

Cílem této práce je upozornit na problém rizika syndromu vyhoření u
podnikových personalistů, navrhnout opatření, kterými u nich riziku vzniku a rozvoje
syndromu vyhoření zabránit a rovněž nastínit, jakým směrem by se mohly ubírat další
výzkumy v této oblasti.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 SYNDROM VYHOŘENÍ
_________________________________________________________________________________________________________________

1.1 Definice syndromu vyhoření
_________________________________________________________________________________________________________________

Termín „syndrom vyhoření“ pochází z anglického názvu „burnout syndrome“ (či
zkráceně „burnout“). Do češtiny se tento termín překládá i jako syndrom vypálení,
vyprahlosti nebo vyhaslosti, ale dnes už se v odborné literatuře ustálil především již
zmíněný termín „syndrom vyhoření“.
Když se řekne vyhoření, představíme si původně silný oheň, kterému ale došel
materiál, který by ho živil, a tak oheň vyhasíná. Obdobně je tomu u lidí postižených
syndromem vyhoření – nejdříve „hoří“, tj. jsou plni ideálů, motivace, nasazení apod.,
ale při střetu s každodenní realitou je ztrácejí, jejich „oheň“ nemá co živit a oni
„vyhořívají“.
Definic syndromu vyhoření existuje celá řada.
Henrich Freudenberger, který syndrom vyhoření pojmenoval jako první, napsal:

„Burnout je konečným stadiem procesu, při němž lidé, kteří se hluboce
emocionálně něčím zabývají, ztrácejí své původní nadšení (svůj enthusiasmus) a svou
motivaci (své vlastní hnací síly).“
(Křivohlavý, 1998, str. 49)

Křivohlavý ve své knize uvádí definici např. i Maslachové a Jacksonové (rovněž
významných badatelek v oblasti syndromu vyhoření), která zní:

„Burnout je syndromem emocionálního vyčerpání, depersonalizace a sníženého
osobního výkonu. Dochází k němu tam, kde lidé pracují s lidmi, tj. tam, kde se lidé věnují
potřebným lidem.“
(Křivohlavý, 1998, str. 50)
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Další definice syndromu vyhoření jsou kupříkladu:

„Vyhoření je formálně definováno a subjektivně prožíváno jako stav tělesného,
emocionálního a duševního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zapojením do
situací, které jsou emocionálně náročné. Emocionální nároky jsou nejčastěji způsobeny
kombinací velmi vysokého očekávání a chronického situačního stresu. Vyhoření je
doprovázeno souborem symptomů, který zahrnuje fyzické vyčerpání, pocity bezradnosti
a beznaděje, vystřízlivění a rozvoj negativního sebepojetí a negativních postojů k práci, k
lidem souvisejícím s prací a k životu vůbec.“
(Pinesová, Aronson, 1988, str. 9)

„Je to stav extrémního vyčerpání, vnitřní distance, silného poklesu výkonnosti a
různých psychosomatických obtíží.“
(Kallwass, 2007, str. 9)

„Stav vyhoření lze definovat jako druh stresu a emocionální únavy, frustrace a
vyčerpání, k nimž dochází v důsledku toho, že sled (nebo souhrn) určitých událostí
týkajících se vztahu, poslání, životního stylu nebo zaměstnání dotyčného jedince
nepřinese očekávané výsledky.“
(Rush, 2003, str. 7)

Pojetí a vymezení syndromu vyhoření existuje celá řada, ale u většiny z nich lze
najít alespoň některé shodné znaky. Mezi tyto znaky patří např. to, že se jedná
především o psychický stav, o prožitek vyčerpání. Syndrom vyhoření se objevuje
především u profesí, kde je významnou částí pracovní náplně práce s lidmi. Tvoří ho
řada symptomů především z oblasti psychické, ale rovněž i z fyzické a sociální oblasti.
Hlavní složku syndromu vyhoření přitom tvoří emoční a kognitivní vyčerpání a
„opotřebení“, často se k tomu přidává i celková únava. Všechny hlavní složky tohoto
syndromu vycházejí z chronického stresu.
(Kebza, Šolcová, 2003)

12

1.1.1 Zařazení syndromu vyhoření podle Mezinárodní klasifikace nemocí

„Mezinárodní klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (v češtině
označovaná zkratkou MKN, v originále International Classification of Diseases and
Related Health Problems, zkratka ICD) je publikace, která kodifikuje systém označování
a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků,
situací či okolností…“
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_klasifikace_nemoc%C3%A
D)

Publikuje ji Světová zdravotnická organizace (WHO) a zhruba každých deset let
vychází její aktualizovaná verze (číslo verze se pak uvádí za zkratku, např. MKN-10).
Mezitím ale mohou vycházet i menší aktualizace, případně některé národní zdravotní
organizace mohou vydávat její modifikované verze přizpůsobené místním podmínkám
a zvláštním účelům.
Je významnou pomůckou pro klasifikaci nemocí, což je užitečné zejména při
výkaznictví ve vztahu k zdravotním pojišťovnám, řízení zdravotní politiky apod.
MKN má podobu číselníku. Nemoci mají přiřazeny znakový kód a u každé
položky je uveden diagnostický popis a výklad.
Je třeba ale také podotknout, že MKN je publikací, která vychází jen z nejširší
shody mezi odborníky. Z toho vyplývá, že není souhrnem lékařského poznání a že
neodráží jeho nejaktuálnější stav – některé diagnózy (zejména novější, lokálně
využívané apod.) v ní nemusejí být obsaženy, případně obsaženy jsou, ale nemají svůj
samostatný kód a jsou obsaženy např. jen v poznámce.
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_klasifikace_nemoc%C3%A
D)

Podle MKN-10 lze syndrom vyhoření zařadit do skupiny diagnóz Z 73 „Problémy
spojené s obtížemi při vedení života“. Tato skupina obsahuje i kategorii Z 73-0
„Vyhasnutí (vyhoření)“.
(Kebza, Šolcová, 2003)
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1.2 Historie syndromu vyhoření
_________________________________________________________________________________________________________________

Jev celkového (tj. tělesného, psychického i duševního) vyčerpání je znám již od
pradávna.
Podle některých autorů se s ním můžeme setkat již v bibli - např. Rush (2003)
rozpoznává jeho znaky v Mojžíšově životě, podle Křivohlavého (1998) se s ním
můžeme setkat v knize Kazatel či v příběhu proroka Eliáše. Jeho znaky rovněž nachází
ve starořecké pověsti o Sysifovi.

Ačkoli je tedy tento jev lidstvu znám již odnepaměti, tak pojmenován byl teprve
roku 1974 již zmíněným Henrichem Freudenbergerem (bylo to v jeho článku „Staff
Burnout“, který toho roku publikoval v časopise „Journal of Social Issues“).
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Syndrom_vyho%C5%99en%C3%AD)

Freudenberger si termín „vyhoření“ vypůjčil z prostředí drogového podsvětí, kde
se tak hovorově označovaly následky dlouhodobého užívání drog. Použil jej k tomu,
aby označil stav postupného emocionálního vyčerpání, ztráty motivace a snížené
odpovědnosti, se kterým se setkal u pracovníků jedné kliniky, kterou coby konzultující
psychiatr sledoval.
To, že byl koncept vyhoření poprvé popsán v 70. letech v Americe u
pomáhajících profesí, zřejmě souvisí s širším společenským, ekonomickým a kulturním
vývojem, jenž měl některé specifické rysy:
- Od 2. světové války se v USA postupně začaly rozvolňovat tradiční společenské
komunity a sítě (jako je např. kostel, sousedství a rodina).
- Dále se od 50. let se začaly profesionalizovat a byrokratizovat služby lidem.
Dříve tyto služby poskytovaly menší komunity (např. kláštery či náboženská centra
péče), kde lidé svou práci považovali spíše za druh povolání, než za pouhou práci.
V těchto komunitách lidé sdíleli silné hodnoty a měli zde větší pocit společenství a
společenské

odpovědnosti, což

je

do

jisté

míry

chránilo

před

vyhořením.

S profesionalizací služeb lidem se ale tyto podmínky začaly vytrácet.
- V 60. letech také začala klesat společenská autorita takových povolání, jako
jsou doktoři, sestry, učitelé, sociální pracovníci či policisté. Ostatní lidé začali klást na
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příslušníky těchto povolání větší požadavky (např. na jejich péči a empatii) a za jejich
úsilí jim často nevyjádřili dostatečné uznání.
- Politika prezidentů Kennedyho („Neptej se, co může tvá zem udělat pro tebe,
ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“) a Johnsona (boj proti chudobě) vyvolala
velký příliv idealisticky motivovaných mladých lidí do pomáhajících profesí. Pak pro ně
ale přišel střet s realitou.
(Schaufeli, Leiter, Maslachová, 2009)

Jakmile vzniknul termín „vyhoření“ a zjistilo se, že jde o něco, co trápí mnoho
lidí, zvednula se vlna zájmu o tuto problematiku, přičemž ta hlavní probíhala na
přelomu 70. a 80. let 20. století.
I dnes je syndrom vyhoření poměrně aktuálním tématem, na které vznikají stále
nové výzkumy a práce (i když českých odborných prací na toto téma stále ještě mnoho
není).

V 21. století už není syndrom vyhoření jevem nebezpečným pro určitá povolání
– stalo se z něj všudypřítomné pracovní nebezpečí. Už není považován za nebezpečí,
které se týká pouze mladých, naivních a idealistických lidí.
Dnes je důležitým zdrojem vyhoření v práci také nerovnováha mezi požadavky a
prostředky, střet mezi osobními hodnotami pracovníků a hodnotami organizace a střet
mezi oficiálně uváděnými hodnotami organizace a hodnotami, které se skutečně
dodržují.
Co se týká rozšířenosti syndromu vyhoření, tak se zdá, že je rozšířen po celém
světě a že souvisí s ekonomickým vývojem v dané zemi: jak se ekonomika rozvíjí, mění
se i podmínky pracovního života, stoupají nároky na produktivitu a kvalitu práce
apod., což může způsobovat vyhoření.
(Schaufeli, Leiter, Maslachová, 2009)
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1.3 Rizikové faktory pro vznik vyhoření
_________________________________________________________________________________________________________________

Stejně jako se poněkud liší definice syndromu vyhoření u jednotlivých autorů,
tak se mohou lišit i jejich přístupy ke zkoumání jeho rizikových faktorů. Například
Pinesová s Aronsonem (1988) ve své knize sice nepopírají, že existují osobnostní
vlastnosti, které předurčují některé jedince k náchylnosti k vyhoření, ale zároveň tvrdí,
že hlavní příčiny vyhoření leží v prostředí. Říkají, že ve špatném pracovním prostředí
dříve či později vyhoří každý. Protože téměř všichni jedinci bez ohledu na osobnostní
vlastnosti mohou být ovlivněni změnami prostředí, tak má hledání řešení v prostředí
větší užitečnost pro porozumění a snižování vyhoření.

Faktory, které při vzniku a rozvoji vyhoření mohou hrát roli, je možno rozdělit
na faktory vnitřní a vnější, přičemž je možno nalézt i některé faktory, které jsou při
vzniku syndromu vyhoření považovány za neutrální. Dále existují profese, které jsou
označovány jako rizikové pro vznik vyhoření.

1.3.1 Vnitřní rizikové faktory

Za vnitřní faktory se považují různé osobnostní charakteristiky daného člověka,
dále jeho způsoby chování a reagování v různých situacích či stav jeho organismu.

Vnitřními rizikovými faktory tedy jsou např.:
-

velké (až přílišné) nadšení pro práci

-

tendence k soutěživosti, ke srovnávání se s druhými

-

subjektivní vnímání obtížnosti vlastních životních podmínek

-

špatné vnitřní sebehodnocení

-

silné vnímání neúspěchu

-

špatný fyzický stav

-

nepravidelný biorytmus

-

snaha udělat si všechno sám

-

neschopnost říct „ne“

-

neschopnost zvládat konflikty
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-

potřeba mít vše pod kontrolou

-

neschopnost odpočinku

-

přílišná odpovědnost a pečlivost

-

kladení příliš vysokých nároků na sebe sama

-

neschopnost zvolnit
(Jeklová, Reitmayerová, 2006)

Dalšími vnitřními faktory mohou být:
-

fobická charakteristika osobnosti (posedlost např. nenormálním strachem)

-

obsesivní a kompulsivní osobnost (nutkání dělat věci, které by lidé s touto
poruchou dělat nemuseli/neměli)

-

přílišné zaměření na peníze a/nebo moc

-

A typ osobnosti (podle Friedmana a Rosenmana, jedná se o lidi s energickou,
až soupeřivou osobností, kteří často dělají několik věcí najednou, v práci
zůstávají přesčas nebo si práci berou domů, často riskují, jednají i mluví
rychle, často se cítí ohroženi a s druhými lidmi jednají netrpělivě, někdy až
agresivně, úspěchy přičítají sobě, z neúspěchu viní druhé apod. Protikladem
je B typ osobnosti)

-

uspěchanost

-

tzv. vnější zdroj usměrnění (podle Rottera a Donovana, tzv. externí LOK [=
locus of control], u těchto lidí podněty a příkazy toho, co dělají, vycházejí
spíše od druhých lidí, nežli od nich samých)
(Křivohlavý, 1998)

1.3.2 Vnější rizikové faktory

Vnější rizikové faktory se týkají situace a kontextu, ve kterém se daný jedinec
nachází (situace ve společnosti, osobním a pracovním životě).

Rizikové faktory ve společnosti:
-

soutěživý charakter společnosti (vede jednotlivce k tomu, aby si stanovovali
stále vyšší a vyšší cíle, které ale jednou začnou překračovat jejich možnosti)
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-

falešný obraz úspěchu (společensky uznávaný je ten, kdo má prestižní
zaměstnání, vydělává dostatek peněz, má rodinu…)

-

tlak vyvíjený na ženy v domácnosti, aby nastoupily do práce (kromě
zaměstnání tak často musí zvládnout i domácnost)

-

zrychlující se tempo společnosti

-

snaha nebýt pozadu za ostatními
(Rush, 2003)

Rizikové faktory v rodině:
-

přehnané věnování pozornosti problémům ostatních

-

špatné bytové či finanční podmínky

-

nemoc nebo jiná zátěž v rodině (hlavně dlouhodobá)

-

problémy a konflikty s partnerem

Rizikové faktory v zaměstnání a organizaci práce:
-

časté jednání s lidmi

-

nedostatek odborných zkušeností, času, personálu či financí

-

pracovní přetížení a nedostatek odpočinku v průběhu práce

-

nedostatek ocenění ze strany vedení nebo klientů

-

dlouhodobé trvání nepříznivých podmínek

-

náročné či soutěživé podmínky na pracovišti

-

náročné pracovní požadavky

-

snížená možnost tvůrčího rozvoje pracovníků, pracovní rutina

-

odmítání ze strany druhých (např. nadřízených nebo klientů)

-

špatní nadřízení, kteří nedokážou ocenit schopnosti jedince a poskytnout
mu adekvátní pracovní vytížení
(Jeklová, Reitmayerová, 2006)

Dalšími rizikovými faktory spojenými s prací mohou být:
-

příliš strohý pracovní režim, příliš přísná a tvrdě vyžadovaná pravidla

-

diktátorský režim, bezohledné manipulováni s lidmi

-

chybění respektu k lidem
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-

ponižování, urážení, pomlouvání ad.

-

extrémní míra svobody nebo extrémní míra kontroly

-

nesmyslnost požadavků

-

nepřesně stanovená nebo nerealistická očekávání

-

nedostatky v komunikaci (neinformovanost, špatná informovanost apod.)
(Křivohlavý, 1998)

1.3.3 Rizikové profese

Syndrom vyhoření byl tedy nejprve popsán u tzv. pomáhajících profesí, kam
patří např. lékaři, zdravotní sestry, učitelé, policisté, psychologové, psychoterapeuti či
sociální pracovníci. Tyto profese jsou velmi náročné (a to i emocionálně), a tak není
divu, že jsou syndromem vyhoření často ohroženy a že se na ně soustřeďuje pozornost
odborníků.
Ale postupem času se přišlo na to, že se vyhoření vyskytuje i v jiných
zaměstnaneckých kategoriích

–

kupříkladu

u

právníků, dispečerů, poradců,

informátorů, profesionálních funkcionářů, manažerů, úředníků v bankách, úřadech a
orgánech státní správy.
Zjistilo se i to, že se syndrom vyhoření může vyskytovat i u nezaměstnaneckých
kategorií, jako jsou výkonní umělci a sportovci, anebo u osob samostatně výdělečně
činných (dealerů, prodejců, pojišťovacích či reklamních agentů apod.). Vždy jsou to
však osoby v kontaktu s druhými lidmi a závislé na jejich hodnocení, které mohou být
vystaveny chronickému stresu.
(Kebza, Šolcová, 2003)

Křivohlavý (1998) uvádí, že s psychickým jevem typu vyhoření se můžeme setkat
i u těžce nemocných pacientů (zvláště když není vidět nějaký pokrok, zmocňuje se jich
jakási únava z léčení a je těžké udržet si motivaci k další léčbě), vysokoškoláků
nastupujících do zaměstnání (při střetu s každodenní pracovní realitou je opouští
nadšení, iluze, ideje a kuráž) nebo dokonce i u manželů (prvotní velké zamilování pod
vlivem všedního života vyprchává a místo něj přicházejí problémy a konflikty).
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1.3.4 Neutrální faktory

Za neutrální faktory z hlediska vzniku a rozvoje vyhoření jsou považovány např.
věk, stav a vzdělání.
Nejednotné názory panují např. v tom, zda má na riziko vzniku a rozvoje
syndromu vyhoření vliv délka práce na úrovni jedné pozice či pohlaví - podle
některých studií se vyhoření vyskytuje více u žen.
(Kebza, Šolcová, 2003)

1.4 Příznaky syndromu vyhoření
_________________________________________________________________________________________________________________

Příznaky syndromu vyhoření se projevují na fyzické i psychické úrovni a
promítají se i do sociálních vztahů.

1.4.1 Příznaky syndromu vyhoření na úrovni fyzické

-

stav celkové únavy, apatie, ochablosti

-

rychlá unavitelnost, která se dostavuje po krátkých etapách relativního
zotavení

-

vegetativní obtíže (srdeční, zažívací či dýchací obtíže)

-

bolesti hlavy (často nespecifikované)

-

poruchy krevního tlaku

-

poruchy spánku

-

bolesti ve svalech

-

celková tenze

-

zvýšené riziko závislostí všeho druhu

-

zásahy do rytmu, frekvence a intenzity tělesné aktivity
(Kebza, Šolcová, 2003)

Syndrom vyhoření je sice především problémem psychologickým, ale jak je vidět
z předešlého výčtu, tak je i problémem zdravotním, protože ovlivňuje zdravotní stav
lidí, kteří jím trpí.
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Proto vznikají mnohé studie, které se snaží objasnit vztah mezi syndromem
vyhoření a některými zdravotními problémy. Kupříkladu i u nás podobná studie
nedávno vznikla. Provedli ji V. Kebza a I. Šolcová a byla na téma „Syndrom vyhoření,
vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění“
(jak již ale napovídá název, tak zkoumali vliv i jiných proměnných, než je jen úroveň
syndromu vyhoření). Zjistili, že „syndrom vyhoření … se uplatnil jako prediktor úrovně
HDL cholesterolu (negativní vztah)“. (Kebza, Šolcová, 2010, str. 13)
V této práci také stručně uvádějí výsledky výzkumů jiných autorů, podle kterých
zřejmě vztah mezi úrovní syndromu vyhoření a mezi úrovní rizikových faktorů
kardiovaskulárních onemocnění existuje. Také se zdá, že syndrom vyhoření těmto
onemocněním pravděpodobně spíše předchází, než aby vznikal v jejich důsledku.
(Kebza, Šolcová, 2010)

1.4.2 Příznaky syndromu vyhoření na úrovni psychické

-

dominuje pocit, že dlouhé a namáhavé úsilí o něco již trvá příliš dlouho, a
přitom že je výsledek tohoto snažení v porovnání s vynaloženým úsilím
nepatrný

-

duševní, emocionální a kognitivní vyčerpání

-

utlumení celkové aktivity, zejména redukce spontaneity, kreativity, iniciativy
a invence

-

depresivní ladění, pocity smutku, frustrace, bezvýchodnosti a beznaděje

-

objevuje se přesvědčení o vlastní postradatelnosti až bezcennosti

-

negativismus, cynismus a hostilita vůči lidem, kteří jsou součástí
profesionální práce s lidmi (pacienti, klienti, zákazníci)

-

pokles až ztráta zájmu o témata související s profesí

-

negativní hodnocení organizace, kde dotyčný pracuje

-

sebelítost

-

prožitek nedostatku uznání

-

iritabilita

-

redukce činnosti na rutinní postupy, používání stereotypních frází a klišé
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1.4.3 Příznaky syndromu vyhoření na úrovni sociálních vztahů

-

celkový útlum společenskosti

-

nezájem o hodnocení ze strany druhých osob

-

výrazná tendence redukovat kontakt s klienty, příp. se všemi lidmi, kteří
mají nějaký vztah k profesi

-

nechuť k profesi a všemu, co s ní souvisí

-

nízká empatie (často nebo téměř vždy se projevuje u osob, které původně
měly vysokou empatii)

-

postupné narůstání konfliktů (spíše v důsledku nezájmu a lhostejnosti, než
kvůli jejich aktivnímu vyvolávání)
(Kebza, Šolcová, 2003)

Každý člověk je jedinečný, takže je pochopitelné, že se u všech lidí nemusejí
objevit úplně všechny tyto příznaky a také že se u nich jednotlivé příznaky mohou
objevit v různé míře. Pinesová a Aronson (1988) k tomu říkají, že reakce některých lidí
může být třeba více tělesná, u jiných zase více emocionální. Avšak aby mohl být jejich
prožitek označen za syndrom vyhoření, tak musí obsahovat určitý stupeň všech tří
složek - tělesného, emocionálního i duševního vyčerpání. Pokud se objevuje jen
několik z těchto symptomů nebo jen občasně, je to podle nich varovným znamením, že
by k vyhoření mohlo postupem času dojít a že je tedy třeba podniknout proti tomu
opatření.

1.4.4 Odlišení syndromu vyhoření od jiných negativních psychických
stavů

Některými výše uvedenými symptomy se syndrom vyhoření podobá jiným
negativním psychickým stavům, proto je třeba také uvést, čím se od nich liší.

Syndrom vyhoření a stres – stres „je definován napětím mezi tím, co člověka
zatěžuje (tzv. stresory) a zdroji možností tyto zátěže zvládat (tzv. salutory).“
(Křivohlavý, 1998, str. 52) Stres se může objevit u kohokoliv, avšak syndrom vyhoření
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vzniká jen u těch osob, které původně byly intenzivně zaujaté svou prací, které měly
velké nadšení, cíle a očekávání. Dalším rozdílem je to, že stres se může objevit
v závislosti na různých činnostech, ale vyhoření obvykle vzniká v důsledku práce
s lidmi. Stres má k vyhoření úzký vztah – může přejít do vyhoření. Ale není to
pravidlem, ne každý stresový stav končí vyhořením. Člověk může být ve stresu, ale
pokud je pro něj práce smysluplná a překážky zdolatelné, tak nevyhoří.

Syndrom vyhoření a únava – únava se sice při syndromu vyhoření vyskytuje,
ale zde je pociťována negativně a je spojována spíše s pocitem selhání a marnosti.
Únava obecně však může být pociťována kladně (člověk může být unaven z fyzické
nebo intelektuální práce, avšak má dobrý pocit z toho, co mu podařilo vytvořit) a na
rozdíl od vyhoření je možné se z ní dostat odpočinkem.

Syndrom vyhoření a odcizení – k odcizení „dochází tam, kde lidé zažívají
nedostatek nebo ztrátu přijatelných sociálních norem, které by mohly řídit jejich jednání
a byly směrodatným měřítkem jejich životních hodnot.“ (Křivohlavý, 1998, str. 53)
„Odcizení se vyskytuje u lidí, pro které to, co dělali, nebylo smyslem jejich života.“
(Křivohlavý, 1998, str. 54) Odcizení se tedy může vyskytnout i u lidí, kteří nikdy ničím
nebyli nadšeni, ale u syndromu vyhoření je tomu naopak, tam je počáteční nadšení
podmínkou. Pocity odcizení sice lze pozorovat i u lidí postižených vyhořením,
nicméně objevují se až v posledním stádiu vyhoření.

Vyhoření a existenciální neuróza – „Při existenciální neuróze jde o pocit
zplanění života a naprosté existenční beznaděje.“ (Křivohlavý, 1998, str. 54) Podobně
jako u odcizení se sice při vyhoření se stavy podobnými existenciální neuróze můžeme
setkat, avšak opět až v posledním stádiu. Začátek vyhoření bývá typický nadšením a
intenzivním pocitem smysluplnosti života.
(Křivohlavý, 1998)

Syndrom vyhoření a deprese – deprese má se syndromem vyhoření řadu
podobných příznaků (např. smutná nálada, pocity zmaru a bezcennosti, ztráta energie
a motivace), ale zasahuje takřka všechny oblasti života, kdežto syndrom vyhoření je

23

spojen s profesním výkonem a zaměstnáním. Endogenní deprese se od depresivního
ladění při vyhoření dále liší např. tím, že je jejím znakem sezónnost výskytu (u
vyhoření tomu tak je jen velmi zřídka) nebo že lidé, kteří jí trpí, mají sklon
k sebeobviňování (u vyhoření jde většinou o obviňování okolí). Na endogenní depresi
lze nasadit léky, syndrom vyhoření jimi vyléčit nelze, u něj je způsobem léčby
psychoterapie.

Syndrom vyhoření a alexithymie – lidé trpící alexithymií a vyhořením se
podobají kupříkladu zploštělostí emocionality, otupělostí v sociálních vztazích,
celkovou netečností, sníženou invencí a kreativitou. Hlavním rysem alexithymie je ale
nedostatek slov k vyjádření emocí, neschopnost vyjádřit emoce, kdežto lidé
s vyhořením emoce redukují, ale dokážou je slovy vyjádřit.
(Kebza, Šolcová, 2003)

1.5 Fáze syndromu vyhoření
_________________________________________________________________________________________________________________

Syndrom vyhoření je děj, který má svůj začátek, průběh i výsledný stav. Modelů,
které průběh vyhoření popisují, bylo různými autory vytvořeno hned několik, přičemž
se jednotlivé modely liší především tím, kolik fází v nich jejich autoři rozeznávají.

Model procesu objevování se tří hlavních faktorů syndromu vyhoření
Tento model vypracovali Leiter a Maslachová. Maslachová s jinou badatelkou,
Jacksonovou, u syndromu vyhoření rozpoznala tři hlavní složky: EE (emocionální
vyčerpání, hlavní faktor syndromu vyhoření), DP (depersonalizace), PA (snížení
pracovního výkonu). S Leiterem pak ve svém modelu ukazují, jak se tyto tři složky
v průběhu vyhořívání postupně projevují.
Nejprve se coby reakce na mimořádně vysoké požadavky, které okolí klade na
daného jedince, objevuje emocionální vyčerpání. Zvýšená vyčerpanost pak vede k
depersonalizaci, člověk se snaží odpoutat od druhých lidí a stahuje se do sociální
izolace. Postupem času se emocionální vyčerpanost a depersonalizace spojí a sníží
pracovní výkon.

24

Model procesu vyhoření podle Laenglea
1. fáze – člověk, který se pro něco cele nadchnul, má před sebou určitý cíl, má
pro co žít a jeho život je smysluplný.
2. fáze – z prostředku se stává cíl. Daný člověk přestává pracovat proto, že
v tom vidí smysl života, ale proto, že mu to něco přináší (např. peníze).
Dochází k odcizení a následně k prázdnotě bytí. Místo smysluplných cílů
zaujímají tzv. zdánlivé cíle (život podle módy, přimknutí se k nějaké
ideologii apod.)
3. fáze – „život v popeli“. Vyznačuje se ztrátou úcty k hodnotě jiných lidí, věcí a
cílů, ztrátou úcty k vlastnímu životu, pro daného člověka nic nemá
opravdovou hodnotu a o nic smysluplného mu nejde.

Model procesu vyhoření podle Maslachové
1) Idealistické nadšení a přetěžování
2) Emocionální a fyzické vyčerpání
3) Dehumanizace druhých lidí jako obrana před vyhořením
4) Terminální stádium: stavění se proti všem a všemu, objevení se syndromu
vyhoření v celé jeho šíři
(Křivohlavý, 1998)

Vývoj syndromu vyhoření podle Tošnerových
1) nadšení – vyznačuje se velkými ideály a angažovaností
2) stagnace – ideály se nedaří realizovat, mění se jejich zaměření. Požadavky
klientů, jejich příbuzných či zaměstnavatele začínají obtěžovat
3) frustrace – vnímání klienta negativně, pracoviště představuje zklamání
4) apatie – nepřátelství mezi pracovníkem a klientem, pracovník se vyhýbá
odborným rozhovorům s kolegy a jakýmkoliv aktivitám
5) syndrom vyhoření – stádium úplného vyčerpání – ztráta smyslu práce,
cynismus, odosobnění, odcizení, vymizení reflexe vnitřních norem.

Autoři k tomuto modelu podotýkají, že různé fáze syndromu vyhoření mohou
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být u různých lidí různě patrné. Nejlépe se pozdějšímu rozvinutí vyhoření zabraňuje ve
fázi stagnace.
(Tošnerová, Tošner, 2002)

Model procesu vyhoření podle Jamese
1) Snaha kladně se v pracovním procesu osvědčit.
2) Snaha udělat vše sám.
3) Zapomínání na sebe a své potřeby.
4) Práce, projekt, plán, úkol, cíl atd. se stávají tím jediným, oč danému člověku
jde.
5) Zmatení v hodnotovém žebříčku – daný člověk neví, co je podstatné a co ne.
6) Nutkavé popírání všech příznaků rodícího se vnitřního napětí coby projev
obrany před tím, co se děje.
7) Dezorientace, zrod cynismu, ztráta naděje a angažovanosti. Útěk od všeho a
hledání útěchy např. alkoholu, drogách, prášcích na uklidnění, přejídání,
hromadění peněz atd.
8) Radikální, vně pozorovatelné změny v chování – nesnášení rad, kritiky,
jakéhokoliv rozhovoru a společnosti druhých lidí.
9) Depersonalizace – ztráta kontaktu sama se sebou a s vlastními životními cíli
a hodnotami.
10) Prázdnota – pocity zoufalství ze selhání a dopadu „až na dno“, neutuchající
hlad po opravdovém, smysluplném životě (potřeba smysluplnosti života je
zoufale neuspokojována).
11) Deprese – zoufalství z poznání, že nic nefunguje a člověk se ocitá ve
smysluprázdném vakuu. Ztráta sebecenění, sebehodnocení a sebevážení.
12) Naprosté vyčerpání (fyzické, emocionální i mentální), vyplenění všech zásob
energie a zdrojů motivace, pocity naprosté nesmyslnosti všeho (i dalšího
žití).
(Křivohlavý, 1998)

Modely různých autorů jsou tedy různě propracované, nicméně obecně se dá
říci, že společné mají to, že na začátku procesu vyhoření je zapálení pro nějakou věc,
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po kterém přichází vystřízlivění a období první frustrace. Pak přichází apatie a
negativní pocity vůči všem a všemu, co souvisí s profesí. Tento proces pak končí
úplným vyhořením, vyčerpáním, cynismem a ztrátou lidskosti.
(Kebza, Šolcová, 2003)

1.6 Diagnostika syndromu vyhoření
_________________________________________________________________________________________________________________

Syndrom vyhoření lze diagnostikovat několika způsoby.
Poznávat a určovat vyhoření můžeme sami na sobě, tedy pozorováním vlastního
stavu. Také můžeme rozpoznávat vyhoření u druhých lidí. Z toho důvodu se jeví jako
důležité, aby lidé byli o riziku vyhoření informováni. Díky tomu budou moci včas
rozpoznat jeho příznaky projevující se u nich samých nebo u někoho z jejich okolí a
podniknout proti němu opatření.

K diagnostice syndromu vyhoření bylo vyvinuto i několik dotazníků.

Orientační dotazník – autory jsou Hawins, Minirth, Maier a Thursman. Jde o
soubor 24 otázek, na které se odpovídá „ano/ne“. Výhodou tohoto dotazníku je, že je
vhodný i pro autodiagnostiku a že se dívá na vyhoření jako na proces, ne jako na stav.
Pokud v odpovědích převažují odpovědi „ano“, pak je to znamením, že existuje určité
riziko vyhoření a že by se proti tomu mělo něco dělat.

Dotazník BM (Burnout Measure) – tento dotazník vytvořili Pinesová a
Aronson. Má 21 otázek, na které se odpovídá pomocí sedmibodové škály. Zaměřuje se
na tři aspekty celkového vyčerpání – na pocity vyčerpání tělesného (pocity únavy,
celkové slabosti apod.), citového (pocity deprese, beznaděje, bezvýchodnosti…) a
duševního (kupříkladu pocity bezcennosti, marnosti vlastní existence, ztráty iluzí a
lidské hodnoty). Tento dotazník patří mezi často používané. Má dobrou vnitřní
konzistenci a vysokou míru shody při opakování po uplynutí jednoho až čtyř měsíců.
Dále má dobrou míru shody s výsledky jiných psychologických vyšetření (např. s pocity
beznaděje nebo se spokojeností se sebou, s prací a životem celkově) a má i vysokou
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míru shody mezi údaji, když se měří člověk sám a kdy ho měří někdo, kdo ho dobře
zná.

Dotazník MBI (Maslach Burnout Inventory) – vypracovaly jej Maslachová a
Jacksonová. Tento dotazník patří mezi nejčastěji užívané metody diagnostiky
syndromu vyhoření. Má 22 otázek, na které se opět odpovídá s pomocí sedmibodové
škály. Zjišťuje tři faktory:
-

EE - emocionální vyčerpání (zkratka pochází z anglického emotional
exhaustion), projevuje se ztrátou chuti k životu, nedostatkem motivace a sil
k jakékoliv činnosti atp. Emocionální vyčerpání je nejsměrodatnějším
ukazatelem přítomnosti syndromu vyhoření.

-

DP - depersonalizace (anglicky depersonalization), jedná se o ztrátu úcty
k druhým lidem coby lidským bytostem. Projevuje se hlavně u lidí, kteří
potřebují od lidí, kterým se věnují, získávat kladnou odezvu. Pokud se jim jí
nedostane, zahořknou a začnou se chovat cynicky, v extrémních případech
mohou s ostatními lidmi zacházet jako s neživými předměty.

-

PA - snížení výkonnosti (z anglického personal accomplishment), vyskytuje
se hlavně u lidí, kteří mají nedostatečnou sebedůvěru a moc si sami sebe
necení. V důsledku toho nejsou schopni dostatečně zvládat stres, konflikty a
těžkosti.
(Křivohlavý, 1998)

Poslední dva jmenované dotazníky vznikly v 80. letech. Mezi novější metody
diagnostiky syndromu vyhoření (tj. vesměs vzniklé po roce 2000) patří například:

Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) – vzniknul spoluprácí Halbeslebena,
Price a skupiny evropských psychologů (zvl. Demeroutiové). Je tvořen dvěma škálami
(škálou vyčerpání a škálou zlhostejnění), odpovědi se zaznamenávají pomocí
pětibodové škály.

Copenhagen Burnout Inventory (CBI) – soustředí se především na vyčerpání.
Jeho autoři rozlišují vyhoření osobní, pracovní a vyhoření ve vztahu ke klientům.
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Shirom – Melamed Burnout Measure (SMBM) – jak napovídá název, autory
jsou Shirom a Melamed. Vychází z dvoufaktorového modelu syndromu vyhoření –
sleduje faktor fyzické únavy a kognitivního oploštění. Dotazník má tři subškály, které
zjišťují tělesnou únavu, emoční vyčerpání a kognitivní opotřebenost.
(Kebza, Šolcová, 2008)

Další, méně známou metodou diagnostiky syndromu vyhoření je tzv.
sémantický diferenciál (odlišení jemných odstínů ve významu slov), kde se pracuje
s tzv. bipolárními adjektivy. Jde o adjektiva, která jsou v obou směrech extrémní. Např.
„cítím se bezcenný – plnohodnotný“ nebo „k druhým lidem se chovám nepřátelsky –
přátelsky“. Mezi těmito extrémními adjektivy je škála, přičemž odpovídající na této
škále označí místo, kde se domnívá, že se nachází.
(Křivohlavý, 1998)

1.7 Prevence a léčba syndromu vyhoření
_________________________________________________________________________________________________________________

Způsoby prevence a léčby úzce souvisí diagnostikou, protože pokud
porozumíme příčinám, projevům a průběhu syndromu vyhoření, lze z toho odvodit i
způsoby, jak mu předcházet anebo ho léčit.

Křivohlavý rozděluje možnosti prevence na interní individuální a na externí:

Individuální možnosti prevence
Smysluplnost života – jedním z rysů syndromu vyhoření je pocit nesmyslnosti
vlastního bytí. Proto je jedním ze způsobů, jak vyhoření zabránit, dát své práci a svému
životu celkově smysl.
Poměr stresorů a salutorů – stresory jsou faktory, které člověka zatěžují,
stresují. Salutory jsou pak možnosti, jak těžkou situaci řešit. Pokud je stresorů výrazně
více než salutorů, pak samozřejmě dochází ke stresu. Poměr stresorů a salutorů lze
vyrovnat dvěma způsoby: ubráním na straně stresorů (delegace pravomoci, vzdání se
některé z aktivit apod.) nebo přidáním na straně salutorů (např. relaxace).
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Osobnostní charakteristiky – různí lidé jsou v boji se syndromem vyhoření
vybaveni různými osobnostními charakteristikami (patří sem např. nezdolnost,
schopnost vidět možnost změn a tuto možnost vítat, zdravá výkonová motivace, kdy je
úspěch viděn jako vedlejší produkt, a nikoliv cíl snažení). Z toho důvodu je dobré
vlastní osobnost poznat, abychom věděli, kde jsou její slabé stránky a které osobnostní
charakteristiky bychom měli posilovat, abychom byli vůči vyhoření odolnější.

Externí možnosti prevence
Ačkoli se lidé mohou lišit v tom, jak snadno vyhoření propadnou a jak u nich
probíhá, tak existují určité situace, které jsou tak náročné, že kvůli nim pak vyhoření
postihne prakticky každého. Proto je dobré vědět, jak můžeme vyhoření předcházet
úpravou životních a pracovních podmínek.
Sociální opora – do sociální opory patří členové rodiny, přátelé, kamarádi,
spolužáci, kolegové apod. Ve vztahu k vyhoření má velký význam – čím více jí člověk
má, tím méně příznaků syndromu vyhoření se u něho vyskytuje.
Dobré vztahy mezi lidmi – působí proti vyhoření. Jedná se o dobré vztahy
doma i na pracovišti (ty výrazně ovlivňují pracovní spokojenost).
Kladné hodnocení druhých lidí – jde o projevování úcty a vážnosti druhým
lidem, o kladné hodnocení jich samých i toho, co dělají, jak vypadají apod.
Pracovní podmínky - hrají při předcházení stresu a vyhoření významnou roli.
V oblasti organizace práce je důležité: co nejpřesněji ujasnit, co se od koho čekává, co
je čí povinností, vhodně stanovit pracovní úkoly (tak, aby byly realizovatelné, aby
nedocházelo k nerovnováze mezi zátěží a možnostmi daného pracoviště/pracovníka),
poskytovat dobrou zpětnou vazbu, být flexibilní (např. při pracovních postupech nebo
respektování specifických možností a potřeb lidí), pokud možno umožnit člověku, aby
udělal „celou“ práci (ukazuje se totiž, že lidé příliš neuspokojuje, když dělají jen dílčí
práci, když nevidí konečný výsledek své práce) a projevovat přiměřené uznání
(finanční, slovní apod.). Dále je třeba upravit pracovní podmínky: umožnit uvolnění
z centra napětí (např. zřízení zvláštní místnosti pro tyto účely, dovolená na
zotavenou), oprostit pracovníky od administrativního a byrokratického balastu,
zjednodušit příliš složité pracovní postupy, obohatit práci (např. tím, že se do práce
vnese zpestření, humor, větší společenské soužití), rozvíjet spolupráci. Také je třeba,
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aby zaměstnavatel poskytl pracovníkovi vhodné pracoviště, kde bude pracovník mít
přiměřenou míru soukromí, nebude vystaven nepříjemnému hluku a světlu, budou
tam vhodné tepelné podmínky a klid. Lidem se také lépe pracuje, když si mohou
prostor, ve kterém pracují, alespoň trochu upravit podle svého, např. tím, že si tam dají
své květiny, obrázky a jiné doplňky.
(Křivohlavý, 1998)

Jiní autoři zmiňují některé další způsoby prevence:

Tošnerová a Tošner (2002) radí: snížit příliš vysoké nároky, které na sebe i na
druhé klademe, nepropadat syndromu pomocníka, naučit se říkat „ne“, stanovit si
priority, stanovit si dobrý plán, jak zvládnout úkoly, dělat přestávky, otevřeně
vyjadřovat své pocity, hledat emocionální i věcnou podporu, vyvarovat se negativního
myšlení, předcházet komunikačním problémům, v kritických okamžicích zachovat
rozvahu, doplňovat energii, vyhledávat výzvy, využívat nabídek pomoci, zajímat se o
své zdraví apod.

Potterová (1997) se ve své knize nesoustřeďuje na rady organizacím, jak zamezit
vyhoření jejich zaměstnanců, nýbrž na lidi ohrožené vyhořením a na to, co proti němu
mohou udělat oni sami.
Říká, že vyhoření způsobuje pocit bezmocnosti v práci. Proto se domnívá, že jej
lze překonat tím, že rozvineme svou osobní sílu, své možnosti a schopnosti ovlivnit
situace, které se nás týkají. Poskytuje celou řadu velmi systematických návodů, jak
rozvinout své dovednosti, jak získat potřebnou sociální oporu i jak si upravit
zaměstnání, aby danému člověku dobře padlo.
Klade důraz i na to, že opakem vyhoření není pouze nebýt vyhořelý, že je to víc
než jen absence negativního. Že jde o to, být v pozitivním stavu pohody, nadšení a
motivace.

Maslachová (2005) zase tvrdí, že je vyhoření způsobeno neshodami mezi
jednotlivci a jejich prací nebo neshodami mezi jednotlivci a prostředím na jejich
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pracovišti. A proto by se každá dobrá preventivní strategie měla zaměřovat na snížení
těchto neshod a na zvýšení pracovní angažovanosti.
Spolu s Leiterem stanovili šest oblastí pracovního života: pracovní náplň (zda
jsou pracovníci schopni zvládnout to, co mají udělat), kontrola (tj. jestli mají lidé
rozumný rozsah kontroly nad tím, co dělají), odměna (týká se toho, jestli jsou lidé
dostatečně odměňování a jestli se jim poskytuje dobrá zpětná vazba), společenství
(kvalita vztahů na pracovišti), spravedlnost (zda se s lidmi zachází spravedlivě a
s respektem) a hodnoty (soulad hodnot pracovníka a organizace). Čím větší je soulad
pracovníků s těmito oblastmi, tím větší je pracovní angažovanost a tím menší je riziko
vyhoření. Těchto šest oblastí může sloužit pro organizaci jako vodítko, s pomocí
kterého může zjistit, kde jsou její problémy, případně kde by nějaké problémy mohly
nastat.
(Maslachová, 2005; Maslachová, Leiter, 2001)

Pinesová (2002) také podotýká, že se mění způsoby vedení lidí. Tradiční
hierarchické organizace a tradiční způsoby velení a kontroly již přestávají fungovat a
ke slovu se dostává demokratický, rovnostářský styl vedení. V něm se klade větší důraz
na zájem o jednotlivce, na větší vnímavost vůči organizaci, na distribuci odpovědnosti
a moci, sebeurčení, na stejné zapojení se a diskuse. Díky tomu se pracovníci cítí
důležitější a klesá riziko jejich vyhoření.

Výše popsané způsoby prevence lze použít i k léčbě již vzniklého vyhoření,
případně se tyto postupy dají doplnit psychoterapií, která obvykle vychází především
z těchto psychoterapeutických zdrojů: existenciální psychoterapie, daseinzanalýza,
logoterapie, případně ještě z behaviorální či kognitivně-behaviorální terapie.
(Kebza, Šolcová, 2003)

Je třeba se také zmínit o dobré organizaci práce a dostatku času na odpočinek, o
mimopracovních zájmech (koníčky, kultura, příroda, sporty) a o tom, že je třeba
obohatit práci i obsahově, aby odpovídala kvalifikaci a inteligenci pracovníka.
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1.8 Kladný protipól vyhoření
_________________________________________________________________________________________________________________

Mezi vědci se objevila snaha nejen prozkoumat syndrom vyhoření jako takový,
ale najít i jeho pozitivní protějšek. Tato snaha souvisí s rozvojem tzv. pozitivní
psychologie, která se soustřeďuje na pozitivní dispozice a procesy v lidské psychice,
které přispívají k tomu, že lidé vedou plnohodnotný, dobrý život.

Protipólem vyhoření mohou být kupříkladu
-

vigor – jedná se o vitalitu, energii. Tento konstrukt rozpracoval Shirom.

anebo
-

engagement – tedy zaujetí, zapálení, angažovanost pro něco. Na
vypracování tohoto konstruktu se podíleli Maslachová, Leiter, Schaufeli a
Enzeman.
(Kebza, Šolcová, 2003)
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2 SYNDROM VYHOŘENÍ U PERSONALISTŮ
_________________________________________________________________________________________________________________

2.1 Náplň práce personalistů
_________________________________________________________________________________________________________________

Postavení personalistů se v jednotlivých organizacích liší. Hlavní role, které ale
personalisté mohou hrát, jsou tyto:

Jsou partnery v podnikání, přičemž spolupracují s vrcholovým managementem,
jsou schopni rozpoznat příležitosti pro podnik, vidět věci v širších souvislostech a
vědět, jak jejich personální práce může podniku napomoci k dosažení podnikatelských
cílů.
Mají rovněž roli stratégů. Mají totiž přehled o lidských zdrojích organizace,
takže radí manažerům organizace, jak těchto zdrojů co nejlépe využít. Podílejí se tak
na vytváření podnikatelských plánů organizace.
Další jejich rolí je role intervenční. Úkolem personalistů je pozorovat procesy
v organizaci a to, jaký mají dopad na lidi. Na základě toho diagnostikují problémy a
jejich příčiny a navrhují možné způsoby řešení.
V roli inovátora se personalisté snaží zavádět nové procesy a postupy, které dle
jejich názoru zvýší efektivnost organizace.
Coby interní konzultanti spolupracují s kolegy na analyzování a diagnostikování
problémů a navrhování jejich řešení. Zaměřují se při tom na vytváření a rozvíjení
personálních postupů a systémů (např. řízení pracovního výkonu, plánování
personálního rozvoje). Také se zaměřují na získávání a vzdělávání pracovníků.
Také mají roli monitorovací – dohlížejí, aby personální politika a postupy byly
dostatečně důsledně uskutečňovány. Zvlášť důležité je hlídat, aby byly dodržovány
zákony týkající se zaměstnávání lidí.
Personalisté mohou hrát reaktivní roli (tj. plní požadavky managementu, reagují
na žádosti). Ale důležitá je proaktivní role, kdy personalisté vytvářejí nové strategie
lidských zdrojů, intervenují, inovují apod.
(Armstrong, 2002)
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Konkrétněji náplň práce personalistů tvoří: vytváření a zajišťování personální
politiky organizace, plánování kvantitativního i kvalitativního rozvoje pracovních sil,
stanovování kvalifikačních předpokladů pro vykonávání určitých pozic a hodnocení
jejich plnění, realizace náborů nových zaměstnanců, vyřizování pracovněprávních
záležitostí organizace spojených se vznikem, průběhem a skončením pracovních
poměrů, vedení personální evidence, zajišťování vzdělávání zaměstnanců, spolupráce
s vedoucími útvarů, komunikace s úřady (správou důchodového zabezpečení, orgány
nemocenského pojištění, úřady práce apod.) atp.
(http://www.occupationsguide.cz/cz/POVOL/povolani.aspx?Par=471.htm)

2.2 Možné zdroje vyhoření v práci personalistů
_________________________________________________________________________________________________________________

Mezi zdroje stresu a vyhoření může u personalistů patřit:
-

to, že od nich pracovníci očekávají, že jim pomohou vyřešit jejich problémy.
Ne vždy jsou toho ale personalisté schopni.

-

stresující také je, když se personalista ocitne uprostřed konfliktu dvou stran,
přičemž každá nasazuje na tu druhou.

-

personalisté si často tuto profesi zvolí, protože jsou orientováni na lidi. Mají
potom potřebu pomoci jim vyřešit jejich problémy, ale pokud toho na sebe
naberou hodně, může je to zatěžovat.

-

to, že v praxi je někdy obtížné zacházet se soukromými nebo citlivými
informacemi.

-

obtížnost udržet si rovnováhu mezi zaměřením na lidi a zaměřením na
byznys.

-

příliš mnoho práce a příliš málo času.

-

hodně odpovědnosti a malé pravomoci.

(http://findarticles.com/p/articles/mi_m3495/is_7_48/ai_105438751/?tag=content;col1)
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VÝZKUMNÁ ČÁST
_________________________________________________________________________________________________________________

Výzkumná část se zabývá výzkumem na téma „Riziko vyhoření u podnikových
personalistů“. Je rozdělena do několika částí. V jejím úvodu jsou stanoveny výzkumné
cíle a hypotézy, dále je popsána metoda sběru dat a samotné provedení výzkumu.
V další části jsou získaná data analyzována – rozebírá se zde obecný popis
vzorku respondentů, míra jejich vyhoření, odpovědi na doplňující otázky a především
souvislosti mezi zjištěnou mírou vyhoření a zjištěnými údaji o respondentech.
V závěru výzkumné části se výsledky těchto analýz diskutují, shrnují a vyvozují
se z nich navrhovaná opatření, jak vyhoření u personalistů snížit anebo mu zabránit.

3 VÝZKUM
_________________________________________________________________________________________________________________

3.1 Cíle výzkumu
_________________________________________________________________________________________________________________

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, zda by personalisté mohli být syndromem
vyhoření ohroženi a jaké faktory by se na jeho vzniku a rozvoji mohly podílet. Jde o
exploratorní výzkum, jehož cílem je upozornit na problematiku vyhoření u
personalistů a dát podnět pro další výzkumy v této oblasti.

3.2 Výzkumné otázky a hypotézy
_________________________________________________________________________________________________________________

Na základě cílů výzkumu a na základě prostudování dostupných informací jak o
syndromu vyhoření, tak o profesi personalisty, byly formulovány následující výzkumné
otázky a hypotézy:

Hlavní výzkumná otázka: Vyskytuje se syndrom vyhoření mezi personalisty?
Vedlejší výzkumná otázka: Pokud ano, v jaké míře a jaké faktory při jeho
vzniku působí?

Hlavní hypotéza: Předpokládám, že lidé pracující na pozici personalisty jsou
ohroženi syndromem vyhoření.
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Vedlejší hypotéza 1: Předpokládám, že riziko vzniku syndromu vyhoření bude
vyšší během prvních let praxe v personalistice.
Vedlejší hypotéza 2: Předpokládám, že riziko vzniku syndromu vyhoření bude
vyšší u lidí pracujících v mezinárodních firmách.

3.3 Metoda výzkumu
_________________________________________________________________________________________________________________

Vzhledem k tomu, že k tématice syndromu vyhoření u personalistů není dosud
mnoho informací, byl výzkum exploratorní (průzkumový).

Tento výzkum je vhodný právě v případě, kdy se prozkoumává nové téma.
Úkolem výzkumníka pak je, aby na základě takovéhoto výzkumu navrhnul otázky,
které by se v budoucnu v rámci rozsáhlejšího a systematičtějšího výzkumu měly
zodpovědět.
(Hendl, 2005)

Strategie smíšeného výzkumu byla použita z toho důvodu, aby se využilo výhod
obou přístupů - kvantitativní část výzkumu má pomoci nalézt odpovědi především na
to, v jaké míře se syndrom se syndrom vyhoření mezi personalisty vyskytuje,
kvalitativní část zase zmapovat problém trochu více do hloubky. Jak uvádí Hendl
(2005), díky smíšenému výzkumu můžeme odpovídat na širší a komplexnější otázky,
dále tato metoda přináší různé pohledy, které by při použití čistě kvalitativní nebo
čistě kvantitativní strategie mohly být opomenuty apod. Z těchto důvodů byla tedy
tato strategie pro tento exploratorní výzkum vhodná.
Ke sběru dat byl použit dotazník. Tato metoda ale byla trochu upravena,
protože nebyl použit klasický papírový dotazník, nýbrž dotazník internetový.
Na internetu existují stránky, kde si lze zdarma zřídit účet a vytvořit a vyvěsit
dotazník.
Tento typ dotazníku byl zvolen proto, že je finančně a časově méně náročný,
než dotazník papírový (odpadá tisk dotazníků, posílání poštou anebo osobní odvoz
personalistům a zase zpět apod.).
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Pro některé výzkumy by tento druh dotazníku nebyl vhodný, protože by
diskriminoval osoby bez znalosti práce s počítačem nebo bez přístupu k internetu, ale
personalisté s počítačem každodenně pracují, takže zacházení s ním ovládají, a přístup
k internetu je na jejich pracovištích také běžný.
Dotazník byl anonymní a přístup k získaným datům byl chráněn uživatelským
jménem a heslem.

3.3.1

Struktura dotazníku

Použitý dotazník lze rozdělit na tři části.
První část (otázky 1 – 21) tvořil dotazník, který zjišťoval míru vyhoření daného
respondenta.
Po projití některých dostupných dotazníků byl vybrán dotazník BM (Burnout
Measure) autorů Pinesové a Aronsona (dotazník byl s drobnými úpravami převzat
z knihy J. Křivohlavého Jak neztratit nadšení). Tento dotazník byl již popsán v části o
diagnostice syndromu vyhoření. Je sice starší, avšak stále má svou platnost a je dosud
užívaný. Tento dotazník byl zařazen z toho důvodu, aby bylo možno s jeho pomocí
odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, zda se syndrom vyhoření mezi personalisty
vyskytuje.
Do druhé části dotazníku (otázky 22 – 32) bylo zařazeno 11 otázek, které
zjišťovaly bližší charakteristiky respondentů (pohlaví, věk, celková délka praxe
v personalistice, délka práce v současném zaměstnání). Dále zde bylo několik otázek
na podmínky práce personalistů (typ firmy a typ kanceláře, ve které dotyční
respondenti pracují, jak jsou za svou práci oceněni, zda se uplatňují v praxi výsledky
jejich pracovního úsilí a návrhů, zda si myslí, že tráví příliš mnoho času nad
pracovními výkazy na úkor práce s lidmi, zda jejich pravomoci odpovídají jejich
zodpovědnosti a jaké jsou jejich vztahy s kolegy). Tyto otázky byly formulovány na
základě rozhovoru s personalistou na téma syndrom vyhoření v personalistice a jeho
možné příčiny. S pomocí těchto otázek se mělo odpovědět na vedlejší výzkumnou
otázku, jaké faktory mohou při vzniku vyhoření působit.
Poslední část dotazníku (otázky 33 – 35) tvořily tři otevřené otázky, které byly na
rozdíl od všech předešlých otázek nepovinné. Pokud chtěli, tak zde respondenti mohli
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svými slovy rozvést, co je na jejich práci stresuje, co na ní naopak oceňují a jaké by
navrhovali změny, aby se jim lépe pracovalo. (Dotazník je v plném znění uveden
v Příloze č. 1)

3.4 Provedení výzkumu
_________________________________________________________________________________________________________________

Výzkum probíhal od začátku května 2010 do začátku června 2010.
Byl osloven Klub personalistů České republiky a Česká společnost pro rozvoj
lidských zdrojů, zda by mohly internetový odkaz na dotazník spolu s prosbou o jeho
vyplnění rozeslat svým členům.
Kontaktním osobám, kterým byla poslána žádost o spolupráci, bylo sděleno,
k jakému účelu budou výsledky dotazníku použity (že budou použity v mé bakalářské
práci, případně že celkové výsledky poskytnu jednotlivcům či organizacím, které o ně
projeví zájem) a co dotazník zkoumá. Nicméně tyto osoby byly požádány, aby lidem,
kterým odkaz na dotazník pošlou, nesdělovaly, co konkrétně dotazník zkoumá, aby
nedošlo k ovlivnění respondentů.
Dále bylo osloveno několik osob, o kterých jsem se domnívala, že by mohly mít
kontakty na personalisty, a i tyto osoby byly požádány, zda by jim odkaz na dotazník
nemohly poslat (s tím, že i ony věděly, co dotazník zkoumá, nicméně neměly to
osloveným personalistům sdělovat).
Všechny tyto osoby, které měly při oslovování personalistů dělat prostředníky,
byly požádány, aby personalistům rozeslaly e-mail, kde byl uveden odkaz na
internetový dotazník a kde byly dále sděleny základní informace o výzkumu
(personalistům ale bylo sděleno, že se jedná o výzkum pracovní spokojenosti
personalistů. Bylo tak učiněno z toho důvodu, aby nedošlo k ovlivnění odpovědí
respondentů tím, že by předem věděli, že je ve skutečnosti zkoumán syndrom
vyhoření.).*

___________________________________________________________________________
* Ukázka průvodního e-mailu pro personalisty viz. v Příloze č. 2. Se základními informacemi o
výzkumu byli respondenti seznámeni i v úvodní části samotného internetového dotazníku (úvodní text
viz. v Příloze č. 1).
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3.5 Analýza výsledků výzkumu
_________________________________________________________________________________________________________________

3.5.1 Výzkumný vzorek
Vzorek tvořilo celkem 16 respondentů, charakteristiky respondentů jsou
uvedeny v tabulkách a grafech.

Pohlaví respondentů

Pohlaví

Muž

Žena

Počet respondentů
3
13
Tabulka č. 1 – Pohlaví respondentů

Graf č. 1 – Pohlaví respondentů

Věk respondentů
Věk

méně než 20 let

20 – 30 let

31 – 40 let

Počet
respondentů

0

5

1

41 – 50 let více než 50 let
5

5

Tabulka č. 2 – Věk respondentů
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Graf č. 2 – Věk respondentů

Celková délka praxe v personalistice

Celková délka praxe v
méně než 1 rok
personalistice

1 – 5 let

6 – 10 let

11 – 15 let

Počet respondentů
1
3
3
6
Tabulka č. 3 – Celková délka praxe v personalistice

více než 15 let
3

Graf č. 3 – Celková délka praxe v personalistice
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Délka práce v současném zaměstnání

Délka práce v
současném zaměstnání

méně než 1 rok

1 – 5 let

6 – 10 let

11 – 15 let

více než 15 let

Počet respondentů
3
4
5
2
Tabulka č. 4 – Délka práce v současném zaměstnání

2

Graf č. 4 – Délka práce v současném zaměstnání

Zkoumaný vzorek byl tedy poměrně různorodý. Jediná kategorie, která nebyla
zastoupena, byli lidé mladší 20ti let. Ve zkoumaném vzorku výrazně převažovaly ženy,
zastoupení věkových kategorií bylo až na kategorie „méně než 20 let“ a „31 – 40 let“
rovnoměrné. Jinak ve vzorku mírně převažovali respondenti, kteří se personalistice
věnovali 11 – 15 let a kteří ve svém současném zaměstnání byli 6 – 10 let.

3.5.2

Analýza části dotazníku určující míru vyhoření

Jak již bylo zmíněno, v této části byl použit již existující dotazník Burnout
Measure od Pinesové a Aronsona (s drobnými úpravami byl použit již hotový český
překlad tohoto dotazníku, který ve své knize uvádí Křivohlavý [1998]).
Otazník má 21 otázek, na které se odpovídá pomocí sedmibodové škály. Každá
odpověď (bod na škále) má svou číselnou hodnotu. Celá škála vypadá následovně:
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Odpověď

Číselná hodnota

nikdy
1
jednou za čas
2
zřídka kdy
3
někdy
4
často
5
obvykle
6
vždy
7
Tabulka č. 5 – Škála dotazníku Burnout Measure

Dotazník se vyhodnocuje následovně:
1) Vypočítá se položka A, a to tak, že se sečtou hodnoty odpovědí u otázek číslo
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 21.
2) Dále se vypočítá položka B tak, že se sečtou hodnoty odpovědí u otázek číslo
3, 6, 19 a 20.
3) Jako další se takto vypočítá položka C tím, že se od hodnoty 32 odečte
položka B (tj. C = 32 – B).
4) V dalším kroku se vypočte položka D tak, že se sečtou hodnoty A a C (tj. D =
A + C).
5) A konečně se vypočítá celkové skóre (BQ) tak, že se D vydělí číslem 21 (tj.
BQ = D : 21).*
(Křivohlavý, 1998)

___________________________________________________________________________
* V tomto kroku je dle mého názoru v knize Křivohlavého chyba, tam se uvádí, že se D má dělit
číslem 32. Ale v knize Pinesové a Aronsona (1988) je uvedeno číslo 21, takže jsem se řídila
instrukcemi autorů dotazníku. (poznámka autorky)

43

Vyhodnocené výsledky se poté interpretují takto:
 BQ = 2 a méně – dobrý výsledek.
 BQ = 2 až 3 – uspokojivý výsledek
 BQ = 3 až 4 – doporučuje se zamyslet se nad stylem a smysluplností vlastního
života a ujasnit si žebříček hodnot.
 BQ = 4 až 5 – přítomnost syndromu syndromu psychického vyčerpání lze
považovat za prokázanou. V tomto případě je nutné proti tomu podniknout
opatření, např. obrátit se na psychoterapeuta.
 BQ = 5 a více – havarijní signál. Je třeba okamžitě se obrátit na klinického
psychologa či psychoterapeuta.
(Křivohlavý, 1998)

Míra vyhoření

Dle výše uvedeného způsobu byla vypočtena míra vyhoření všech respondentů.

Míra vyhoření

BQ = 2 a méně

BQ = 2 až 3

BQ = 3 až 4 BQ = 4 až 5

Počet respondentů
1
10
4
1
Tabulka č. 6 – Míra vyhoření u zkoumaného vzorku personalistů

BQ = 5 a více
0

Graf č. 5 – Míra vyhoření
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Do kategorie „dobrý výsledek“ bylo možné zařadit pouze jediného respondenta
(ale jen velmi těsně, neboť jeho hodnota BQ se rovnala 2,00), tj. 6,25% respondentů.
Výsledky převážné většiny respondentů (10 lidí, tj. 62,50%) lze hodnotit jako
„uspokojivé“ (hodnota jejich BQ se pohybovala v rozmezí 2 – 3). Vyhoření ovšem
hrozilo 4 respondentům (25%) a u jednoho respondenta dokonce byla podle dotazníku
Burnout Measure přítomnost vyhoření prokázána. Havarijního signálu nedosáhnul
nikdo z respondentů.

3.5.3

Analýza některých aspektů pracoviště a práce personalistů

Tato část analyzuje otázky 26 – 32, které se ptají na některé z podmínek na
pracovišti a na aspekty práce perosnalistů. Tyto otázky byly vytvořeny a do dotazníku
zařazeny na základě rozhovoru s personalistou. Aspekty, na které se otázky ptají, byly
daným personalistou hodnoceny jako potenciálně významné při vzniku a rozvoji
syndromu vyhoření.
Typ firmy
Typ firmy
Počet respondentů

mezinárodní

česká s celostátní
působností

9
3
Tabulka č. 7 – Typ firmy

česká s regionální
působností
4

Graf č. 6 – Typ firmy
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Pocit ocenění práce

Pocit ocenění práce

nedostatečně

přiměřeně

Počet respondentů
1
12
Tabulka č. 8 – Pocit ocenění práce

velmi dobře
3

Graf č. 7 – Pocit ocenění práce

Uplatnění výsledků pracovního úsilí a návrhů personalistů v praxi

Uplatnění výsledků
vůbec ne spíše ne spíše ano ano, většinou
pracovního úsilí a návrhů
personalistů v praxi
Počet respondentů
0
2
7
7
Tabulka č. 9 - Uplatnění výsledků pracovního úsilí a návrhů personalistů v praxi
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Graf č. 8 - Uplatnění výsledků pracovního úsilí a návrhů personalistů v praxi

Trávení příliš mnoha času nad pracovními výkazy na úkor práce s lidmi

Trávení příliš mnoha času
nad pracovními výkazy na vůbec ne spíše ne spíše ano ano, většinou
úkor práce s lidmi
Počet respondentů
2
9
4
1
Tabulka č. 10 - Trávení příliš mnoha času nad pracovními výkazy na úkor práce s lidmi

Graf č. 9 - Trávení příliš mnoha času nad pracovními výkazy na úkor práce s lidmi
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Poměr pravomocí a zodpovědnosti

Poměr pravomocí a
zodpovědnosti

více pravomocí než méně pravomocí pravomoci odpovídají
zodpovědnosti
než zodpovědnosti
zodpovědnosti

Počet respondentů
0
5
Tabulka č. 11 – Poměr pravomocí a zodpovědnosti

11

Graf č. 10 – Poměr pravomocí a zodpovědnosti

Typ kanceláře

Typ kanceláře
Počet respondentů

kancelář typu
"openspace"

kancelář sdílená s
jedním kolegou nebo
několika málo kolegy

2
Tabulka č. 12 – Typ kanceláře

7

vlastní kancelář
7
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Graf č. 11 – Typ kanceláře

Vztahy s kolegy

Vztahy s kolegy
Počet respondentů

špatné

poměrně dobré

0
8
Tabulka č. 13 – Vztahy s kolegy

výborné
8

Graf č. 12 – Vztahy s kolegy
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3.5.4 Analýza souvislostí mezi zjištěnou mírou vyhoření a zjištěnými
subjektivními údaji
Po představení základních výsledků výzkumu budou dále analyzovány
souvislosti mezi zjištěnou mírou vyhoření, bližšími charakteristikami personalistů a
jejich hodnocením jejich práce.

Míra vyhoření personalistů v závislosti na pohlaví

Pohlaví

muž

žena

Průměrná míra vyhoření
2,56
2,92
Tabulka č. 14 – Míra vyhoření personalistů v závislosti na pohlaví

Graf č. 13 – Míra vyhoření personalistů v závislosti na pohlaví

Míra vyhoření personalistů v závislosti na věku

Věk

méně než 20 let

20 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

Průměrná míra kategorie v odpovědích
2,70
2,95
3,25
nezastoupena
vyhoření
Tabulka č. 15 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na věku

více než 50 let
2,58
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Graf č. 14 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na věku

Míra vyhoření personalistů v závislosti na celkové délce praxe v personalistice

Celková délka praxe v
personalistice

méně než 1 rok

1 - 5 let

6 - 10 let

Průměrná míra vyhoření

2,00

2,57

3,67

11 - 15 let více než 15 let
2,61

3,07

Tabulka č. 16 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na celkové délce praxe
v personalistice

Graf č. 15 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na celkové délce praxe v personalistice
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Míra vyhoření personalistů v závislosti na délce práce v současném zaměstnání

Délka práce v současném
méně než 1 rok
zaměstnání
Průměrná míra vyhoření

2,43

1 - 5 let

6 - 10 let

2,73

2,94

11 - 15 let více než 15 let
3,39

2,96

Tabulka č. 17 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na délce práce v současném
zaměstnání

Graf č. 16 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na délce práce v současném
zaměstnání

Míra vyhoření personalistů v závislosti na typu firmy

Typ firmy

mezinárodní

česká s celostátní
působností

česká s regionální
působností

Průměrná míra vyhoření

2,66

2,76

3,35

Tabulka č. 18 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na typu firmy
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Graf č. 17 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na typu firmy

Míra vyhoření personalistů v závislosti na pocitu ocenění práce

Pocit ocenění práce

nedostatečně

přiměřeně

velmi dobře

Průměrná míra vyhoření

4,29

2,74

2,82

Tabulka č. 19 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na pocitu ocenění práce

Graf č. 18 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na pocitu ocenění práce
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Míra vyhoření personalistů v závislosti na míře uplatnění jejich pracovního
úsilí a návrhů v praxi

Uplatnění výsledků pracovního úsilí
a návrhů personalistů v praxi

vůbec ne

Průměrná míra vyhoření

kategorie v odpovědích
nezastoupena

spíše ne spíše ano
4,10

ano,
většinou

2,73

2,61

Tabulka č. 20 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na míře uplatnění jejich
pracovního úsilí a návrhů v praxi

Graf č. 19 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na míře uplatnění jejich pracovního
úsilí a návrhů v praxi

Míra vyhoření personalistů v závislosti na trávení příliš mnoha času nad
pracovními výkazy na úkor práce s lidmi

Trávení příliš mnoha času nad pracovními
výkazy na úkor práce s lidmi
Průměrná míra vyhoření

vůbec ne spíše ne spíše ano ano, většinou
2,67

2,89

2,84

2,95

Tabulka č. 21 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na trávení příliš mnoha času nad
pracovními výkazy na úkor práce s lidmi
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Graf č. 20 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na trávení příliš mnoha času nad
pracovními výkazy na úkor práce s lidmi

Míra vyhoření personalistů v závislosti na poměru pravomocí a zodpovědnosti

Poměr pravomocí a
zodpovědnosti

více pravomocí než
zodpovědnosti

Průměrná míra vyhoření

kategorie v odpovědích
nezastoupena

méně pravomocí než pravomoci odpovídají
zodpovědnosti
zodpovědnosti
2,82

2,86

Tabulka č. 22 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na poměru pravomocí a
zodpovědnosti

Graf č. 21 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na poměru pravomocí a zodpovědnosti
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Míra vyhoření personalistů v závislosti na typu kanceláře

Typ kanceláře

kancelář typu
"openspace"

kancelář sdílená s jedním kolegou
nebo několika málo kolegy

vlastní kancelář

Průměrná míra vyhoření

2,72

2,96

2,78

Tabulka č. 23 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na typu kanceláře

Graf č. 22 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na typu kanceláře

Míra vyhoření personalistů v závislosti na vztazích s kolegy

Vztahy s kolegy

špatné

poměrně
dobré

výborné

Průměrná míra vyhoření

kategorie v odpovědích
nezastoupena

2,59

3,12

Tabulka č. 24 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na vztazích s kolegy
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Graf č. 23 - Míra vyhoření personalistů v závislosti na vztazích s kolegy

3.5.5 Analýza otevřených otázek
Na konec dotazníku byly zařazeny tři otevřené otázky (otázky 33 – 35), které se
ptaly na to, co personalisty na jejich práci stresuje, co na ní naopak oceňují a jaké by
navrhovali změny pro to, aby se jim lépe pracovalo. Tyto otázky byly nepovinné,
respondenti na ně mohli odpovídat, pouze když chtěli svými odpověďmi dotazník dále
rozvinout a doplnit.

Co personalisty v jejich práci stresuje
Personalisté si stěžovali především na nedostatek času, na termíny, na situace,
kdy se sejde hodně věcí najednou a vše má být hotovo okamžitě.
Dalším problematickým aspektem byl jejich vztah k vedení a k zaměstnancům –
stěžovali si, že je stresují nepopulární opatření vůči zaměstnancům, schopnost dostát
požadavkům vedení a udržet si důvěru zaměstnanců a také že je personalistika ze
strany managementu podceňována.
Co se týká vztahů s kolegy, tak personalistům vadily jejich intriky či „nedospělé“
chování některých kolegů v řešení malicherností.
Dále si respondenti stěžovali na nejasné cíle, nedostatky v komunikaci,
osamělost, prostředí „openspace“ (na to, že je v něm hlučnost, není možné tam mluvit
o důvěrnějších záležitostech a že občas vstupují do diskuse nepovolané osoby) a
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dokonce i na blbost lidí (personalista, který toto napsal, však hned v následující
odpovědi ocenil, že těch blbých kolem něj není moc).

Co personalisté na své práci oceňují
Personalisté mají svou práci rádi pro stálý styk s lidmi, tvorbu personálních
procesů, možnost občas něco změnit, vliv na všechny lidi ve firmě a možnost zadávat
úkoly komukoliv ve firmě bez ohledu na to, zda patří do personalistova útvaru či
nikoliv.
Dále oceňovali rozličné úkoly, možnost kreativních nápadů, které se pak
realizují, možnost iniciovat i realizovat změny v oblasti personalistiky, možnost
samostatného rozhodování či možnost vybudovat HR oddělení úplně od nuly.
Pro dalšího personalistu bylo důležité, že má jeho práce smysl a že se to čím dál
víc projevuje, jiný oceňoval spolehlivost svého pracovního kolektivu a toleranci chyb
při učení se v nových oblastech, další oceňoval firemní kulturu a jiný prostě to, že ho
práce baví.

Jaké by personalisté navrhovali změny k tomu, aby se jim lépe pracovalo
Personalisté by mnohdy uvítali lepší komunikaci ze strany zahraničních
vlastníků, změnu (osobního) přístupu managementu k oblasti personalistiky nebo to,
že by vedení mělo více komunikovat s mistry (to proto, aby věděli, jak to ve výrobě
doopravdy funguje a nezkreslovali to vlastními představami; plno věcí by se pak dalo
řešit rychleji a jednodušeji).
Další personalisté by navrhovali méně směrnic a mailů, protože není možné vše
přečíst, či stabilizaci připravovaných výkazů, a to jak interních, tak daných legislativou.
Dále bylo navrhováno zvýšení počtu zaměstnanců HR oddělení a více
pravomocí či autonomie (daný personalista byl ochoten spolu se zvětšením autonomie
převzít i větší míru zodpovědnosti se všemi možnými důsledky).
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3.5.6 Shrnutí výsledků analýz

I přes to, že dotazník vyplnilo pouze 16 respondentů, tak byl vzorek poměrně
různorodý

a

jen

minimum

kategorií odpovědí nebylo

zastoupeno

žádným

respondentem.
Některé kategorie ale samozřejmě byly zastoupeny výrazněji než jiné – ve
vzorku tak např. výrazně převažovaly ženy a mírně převažovali respondenti s dobou
praxe v personalistice 11 – 15 let a délkou práce ve svém současném zaměstnání 6 – 10
let.
Většina personalistů (11 ze 16) také nevykazovala známky vyhoření, nicméně ve
vzorku byli 4, u kterých se již vyskytly varovné známky možného vyhoření a 1, u
kterého dokonce lze podle dotazníku Burnout Measure považovat vyhoření za
prokázané.
Dle výsledků analýzy se u žen objevila mírně vyšší průměrná míra vyhoření, než
u mužů (2,92 u žen vs. 2,56 u mužů), nicméně obě pohlaví ještě co do míry vyhoření
spadala do kategorie „uspokojivý výsledek“.
Co se týká věku, tak věková kategorie „méně než 20 let“ mezi respondenty
zastoupena

nebyla

(profese

personalisty

vyžaduje

určitou

zkušenost,

není

pravděpodobné, že by tato funkce byla svěřena pracovníkovi mladšímu 20 let), ale
jinak průměrná míra vyhoření s věkem mírně stoupala, nejvyšší byla u věkové
kategorie „41 – 50 let“ (3,25 – tedy by se již dala považovat za varovný signál, že by
k pozdějšímu vyhoření mohlo dojít) a u věkové kategorie nad 50 let poklesla na
nejnižší průměrnou míru vyhoření ze všech věkových kategorií (2,58).
Obdobně rostla průměrná míra vyhoření spolu s dobou strávenou v oblasti
personalistiky. Svého vrcholu dosáhla v kategorii personalistů, kteří se personalistice
věnují 6 – 10 let a pak měla v dalších kategoriích opět spíše sestupnou tendenci.
Stejně tak průměrná míra vyhoření stoupala spolu s lety, po která personalisté
pracovali ve svém současném zaměstnání. Největší průměrnou míru vyhoření (3,39)
vykazovali respondenti zaměstnání ve svém současném zaměstnání po dobu 11 – 15 let.
U personalistů pracujících ve svém současném zaměstnání více než 15 let průměrná
míra vyhoření opět klesla.
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Největší průměrnou míru vykazovali personalisté z českých firem s regionální
působností, nižší měli personalisté z českých firem s celostátní působností a nejnižší
respondenti z firem mezinárodních.
Poněkud překvapivě měli nejnižší průměrnou míru vyhoření personalisté, kteří
si myslí, že jsou za svou práci oceněni přiměřeně. Ti, kteří se domnívali, že jsou
oceněni výborně, měli průměrnou míru vyhoření nepatrně vyšší (o 0,08). Nejvyšší míru
vyhoření vykazovala kategorie „nedostatečně“, ovšem sem spadal pouze jediný
respondent.
Personalisté, kteří měli pocit, že se jejich pracovní úsilí a návrhy většinou do
praxe promítají, vykazovali nejnižší průměrnou míru vyhoření. S tím, jak tento pocit
klesal, rostla i průměrná míra vyhoření (v kategorii „spíše ne“ byla nejvyšší, kategorie
„vůbec ne“ nebyl v odpovědích zastoupena). V kategorii „spíše ne“ už byla průměrná
míra vyhoření dokonce tak vysoká, že značila vyhoření.
Respondenti, kteří odpověděli, že většinou tráví příliš mnoho času nad výkazy, a
to na úkor práce s lidmi, sice vykazovali nejvyšší průměrnou míru vyhoření, avšak
rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi v rámci této otázky byly pouze nepatrné a
průměrná míra vyhoření navíc kolísala, takže žádnou závislost mezi průměrnou mírou
vyhoření a velkým množstvím času nad výkazy se nepodařilo vyzkoumat.
Stejně tak se nepodařila najít závislost mezi mírou vyhoření a poměrem
pravomocí a zodpovědnosti. Kategorie „ne, mám více pravomocí než zodpovědnosti“
sice vůbec nebyla zastoupena, ale mezi klíčovými kategoriemi „ne, mám méně
pravomocí, než zodpovědnosti“ a „ano“ (tj. pravomoci odpovídají zodpovědnosti) byl
rozdíl v průměrné míře vyhoření jen nepatrný (0,04).
Dalším překvapivým výsledkem bylo, že personalisté, kteří pracovali v kanceláři
typu „openspace“, tedy v pracovním prostředí, které je považováno za jedno
z nejnepříjemnějších, vykazovali nejnižší průměrnou míru vyhoření. Následovali je
personalisté, kteří pro sebe měli svou vlastní kancelář, a nejvyšší průměrnou míru
vyhoření měli personalisté z kanceláří, které sdíleli s jedním anebo několika málo
kolegy.
Co se týká vztahů s kolegy, tak personalisté, kteří je popsali jako „výborné“ měli
vyšší průměrnou míru vyhoření než ti, kteří je označili za „poměrně dobré“. Za špatné
své vztahy s kolegy nepovažoval z respondentů nikdo.
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V odpovědích na otevřené otázky bylo možno identifikovat především některé
opakující se prvky.
Stresující byl pro personalisty nedostatek času, jejich postavení mezi vedením
společnosti a zaměstnanci (přičemž požadavkům obou skupin nelze mnohdy dostát) a
nedostatek uznání ze strany managementu.
Naopak oceňovali stálý styk s lidmi, různorodost práce, možnost něco iniciovat,
vytvořit, změnit.
Co se týká změn, tak by personalisté uvítali lepší přístup vedení k personalistice,
lepší komunikaci ve firmě, méně směrnic apod. a více pravomocí.

3.6 Diskuse
_________________________________________________________________________________________________________________

V následujících dvou oddílech jsou diskutovány hlavní výsledky výzkumu a
omezení provedeného výzkumu.
3.6.1 Hodnocení hypotéz
Na začátku výzkumu byly stanoveny následující hypotézy:
Hlavní hypotéza: Předpokládám, že lidé pracující na pozici personalisty jsou
ohroženi syndromem vyhoření.
Vedlejší hypotéza 1: Předpokládám, že riziko vzniku syndromu vyhoření bude
vyšší během prvních let praxe v personalistice.
Vedlejší hypotéza 2: Předpokládám, že riziko vzniku syndromu vyhoření bude
vyšší u lidí pracujících v mezinárodních firmách.

Zda se je podařilo potvrdit či vyvrátit bude dále rozebráno jednotlivě u každé
hypotézy.

Hlavní hypotéza: Předpokládám, že lidé pracující na pozici personalisty
jsou ohroženi syndromem vyhoření.
Tato hypotéze byla stanovena po průzkumu literatury o syndromu vyhoření,
kde se uvádí, že mezi jeho příčiny patří mj. časté jednání s lidmi, nedostatek času,
personálu apod., pracovní přetížení a nedostatek odpočinku v průběhu práce, náročné
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pracovní požadavky, nedostatek uznání ze strany vedení či klientů nebo nedostatky
v komunikaci.
(Jeklová, Reitmayerová, 2006; Křivohlavý, 1998)

Jelikož i personalisté jsou těmto negativním vlivům vystaveni, bylo možné se
domnívat, že i jim syndrom vyhoření hrozí.

Dle vyhodnocení první části dotazníku, kterou tvořil dotazník Burnout Measure,
vykazoval pouze 1 respondent z 16 míru vyhoření rovnou dvěma (BQ = 2,00) a bylo jej
možné zařadit do kategorie „dobrý výsledek“. Míra vyhoření převážné většiny
respondentů (10 z 16) se pohybovala mezi 2 a 3, čili jejich výsledky bylo možno
hodnotit jako „uspokojivé“. Míra vyhoření 4 respondentů se ale již pohybovala mezi 3 a
4, takže jejich výsledky se dají považovat za signál, že by k vyhoření mohlo dojít a že
proti tomu třeba podniknout opatření. U 1 respondenta se pak podle dotazníku
Burnout Measure dá vyhoření dokonce považovat za prokázané. Havarijního signálu
(kdy by se BQ rovnalo 5 a více) nedosáhnul nikdo z respondentů.
Tyto výsledky tedy naznačují, že by personalisté vyhořením mohli být ohroženi.
Hypotéza byla potvrzena.

Vedlejší hypotéza 1: Předpokládám, že riziko vzniku syndromu vyhoření
bude vyšší během prvních let praxe v personalistice.
Tato hypotéza opět vycházela z literatury, kde se uvádí, že vyhoření postihuje
zejména lidi, kteří do svých profesí vstupují vysoce motivovaní a idealističtí, ale při
střetu s každodenní realitou pak přichází vystřízlivění a frustrace, které mohou přejít
až do vyhoření.
(Pinesová, Aronson, 1988; Kebza, Šolcová, 2003)

Z toho bylo možné usoudit, že vyhoření personalisty postihne spíše v prvních
letech jejich praxe v personalistice, kdy jsou jejich představy a ideály konfrontovány
s realitou.
Dle výsledků výzkumu ale byla průměrná míra vyhoření nejnižší v kategorii
respondentů, kteří se personalistice věnují méně než jeden rok a rostla s rostoucí
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délkou praxe v personalistce. Nejvyšší byla u kategorie personalistů, kteří jsou
v personalistice 6 – 10 let a pak kolísavě klesala.
Výsledky výzkumu tedy spíše naznačují, že míra vyhoření spolu s počtem let
strávených v personalistice roste a hypotéza se nepotvrdila.

(Poznámka: Obdobný trend vykazovala i analýza závislosti míry vyhoření a věku
respondentů či závislosti míry vyhoření a délky práce v současném zaměstnání –
s věkem, počty let v personalistice či v současném zaměstnání míra vyhoření spíše
rostla, ovšem po určité době [viz. tabulky a grafy v části 3.5.4 „Analýza

souvislostí

mezi zjištěnou mírou vyhoření a zjištěnými subjektivními údaji“] začala opět klesat.
Zdá se tedy spíše, jako by se frustrace u personalistů začala projevovat teprve po
mnohaleté práci v tomto oboru, ale že po určité době, kdy dosáhne vrcholu, se opět
zmenší – snad u nich s věkem přichází větší nadhled či zkušenosti, se kterými si svůj
pracovní život uspořádají tak, aby pro ně nebyl tolik stresující a frustrující.)

Vedlejší hypotéza 2: Předpokládám, že riziko vzniku syndromu vyhoření
bude vyšší u lidí pracujících v mezinárodních firmách.
Tato hypotéza jako jediná z odborné literatury nevycházela. A právě proto,
že jsem v literatuře nenalezla srovnání, jak si v míře vyhoření stojí různé typy firem,
byla tato hypotéza zařazena.
Podle výsledků výzkumu ale byla v mezinárodních firmách zjištěna nejnižší
míra vyhoření, mírně vyšší byla zjištěna u českých firem s celostátní působností a
nejvyšší u českých firem s regionální působností.
Tato hypotéza se tedy nepotvrdila.

3.6.2 Omezení výzkumu

Hlavním omezením provedeného výzkumu je nízký počet respondentů. Každá
kategorie odpovědí tak nemusela být zastoupena dostatečným množství respondentů,
což mohlo zkreslit celkové výsledky. Celkové výsledky tedy nelze zevšeobecnit na celou
populaci personalistů, vypovídají jen o těch personalistech, kteří se výzkumu
zúčastnili.
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Jednalo se však pouze o výzkum exploratorní, který si kladl za úkol provést
prvotní výzkum v oblasti rizika vyhoření u personalistů a upozornit na něj.

Je třeba také brát v úvahu omezení samotné metody sběru dat. Technika sběru
dat pomocí dotazníku má nevýhodu v tom, že návratnost dotazníků bývá obecně velmi
nízká. Dotazník klade vysoké nároky na ochotu respondentů, kteří nemusejí odpovědět
na některé otázky, nebo dokonce nemusejí odpovědět vůbec (Tento fakt byl
v internetovém dotazníku zajištěn tak, že dotazník nešlo odeslat, dokud nebyly
vyplněny všechny povinné otázky, tj. otázky 1 – 32. Je ale možné, že pokud někdo
nechtěl na nějakou otázku odpovídat, raději tedy dotazník nevyplňoval vůbec. Kromě
toho lze předpokládat, že na žádost o vyplnění dotazníku nereagovali zvláště
personalisté, kteří již jevili známky přepracovanosti, nezájmu apod., což jsou právě
rysy vyhoření. Tento fakt mohl výsledky výzkumu negativně ovlivnit. – poznámka
autorky). Rovněž je třeba brát v úvahu, že otázky mohl vyplnit i někdo jiný, než
podnikoví personalisté, případně že se na jeho vyplnění podílelo více lidí dohromady.
(Disman, 2002)

Lidé také mohou otázkám v dotazníku různě rozumět anebo při odpovídání na
ně záměrně lhát.
Negativa, která Disman u dotazníků uvádí, platí pro dotazníky papírové.
Nicméně tato omezení lze vztáhnout i na použitý internetový dotazník.
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ZÁVĚR
_____________ _________ _________ __________ _________ _________ _________ _________ _________ ______ _____________ ________

4 ZÁVĚR
_________________________________________________________________________________________________________________

Ačkoliv byl syndrom vyhoření pojmenován již před necelými čtyřiceti lety, je to
téma, které stále poutá pozornost badatelů a které nám má dodnes co říci.
V poslední době se stává stále známějším i u nás v České republice, nicméně
stále ještě spousta lidí neví, že takový syndrom existuje a že jím třeba právě oni trpí. Na
druhou stranu se termín syndrom vyhoření někdy používá příliš vágně a je ohledně
informovanosti veřejnosti o tomto syndromu ještě na čem pracovat.
Stejně tak v oblasti výzkumu dalších faktorů pravděpodobně ovlivňujících sklon
či naopak prevenci proti vyhoření (např. typ osobnosti) je mnoho prostoru pro další
bádání.
Výzkum byl proveden jen s malým počtem respondentů, a tak nelze jeho
výsledky zevšeobecnit, ale naznačuje, že by syndrom vyhoření u personalistů mohl být
potenciálně hrozícím problémem.
Další výzkum v této oblasti by byl přínosný nejen pro personalisty samotné
(protože vyhoření ovlivňuje jak jejich duševní, tak i tělesné zdraví), ale i pro
organizace, které je zaměstnávají (vyhoření se totiž kromě jiného projevuje sníženým
pracovním

úsilím, nedochvilností, vyšší nemocností nebo

častými změnami

zaměstnání). Vyhoření tedy může být pro společnost velmi nákladné – samotné
vzdělání a zaškolení něco stojí, dále je nákladné, když organizace platí zaměstnance,
který je často na nemocenské nebo neodvádí práci tak, jak má, a léčba zdravotníc h či
duševních problémů také vyžaduje peníze.
Pro všechny zúčastněné strany by tedy samozřejmě bylo nejlepší syndromu
vyhoření efektivně předcházet. K tomu by bylo dobré zejména zvýšit povědomí lidí o
tomto problému, aby věděli, jaké jsou možnosti prevence, případně aby se jej naučili
včas správně rozpoznávat, ať už sami u sebe nebo u lidí ze svého okolí.
Co se týká navrhovaných opatření, která lze vyvodit z provedeného výzkumu,
týkají se především oblasti pracovního prostředí (otázky se zaměřovaly spíše na něj,
než na interní individuální možnosti prevence).

65

Personalisté si stěžovali především na stresující termíny a nedostatek času.
Řešením by do jisté míry mohlo být např. zvýšení počtu personalistů na daném
oddělení, kurzy time managementu apod.
Vedení by se mnohdy také mělo o práci personalistů více zajímat a snažit se jí
porozumět, poskytovat personalistům pravidelnou zpětnou vazbu. Efektivní je také
poskytování si vzájemné zpětné vazby s kolegy na pracovišti.
Personalisté si rovněž stěžovali na to, že je pro ně stresující provádět
nepopulární opatření vůči zaměstnancům. Takováto opatření jsou zajisté pro všechny
zúčastněné strany velmi nepříjemná, ale je třeba si také uvědomit, že někdy jsou pro
firmu nezbytná a personalisté musejí být i v této situaci prostředníky mezi vedením
společnosti a jejími zaměstnanci. V tomto případě by snad mohly být pomocí jedině
nějaká školení, jak tento stres zvládat a nebrat si negativní emoce zaměstnanců
osobně.
Personalisté ke své práci také potřebují dostatek prostoru, aby se mohli věnovat
lidem a vymýšlet a uplatňovat změny v oblasti personalistiky, proto by jim vedení mělo
tento prostor poskytnout tím, že jim dá dostatek pravomocí (spojených ale
samozřejmě i s patřičnou zodpovědností), nebude je zatěžovat zbytečnými výkazy
apod.
Provedený výzkum byl sondou do prostředí personalistů. Mnoho personalistů se
jej ale nezúčastnilo, možná z obav, že by měli poskytnout informace někomu
neznámému. Při dalším výzkumu bych tedy navrhovala navázat s prostředím
personalistů lepší styky, než jen oslovit organizace, kde se někteří personalisté
sdružují. Myslím, že při bližším seznámení s touto problematikou a cíli výzkumu by
oni sami mohli mít na výzkumu zájem.
Pro další případné výzkumy v oblasti vyhoření u personalistů bych dále
doporučovala zaměřit se na výzkum toho, do jaké míry se syndrom vyhoření mezi
personalisty vyskytuje, a to pomocí rozsáhlejších kvantitativních výzkumů s velkými a
reprezentativními vzorky, díky kterým by možno výsledky zobecnit.
Dalším směrem by dle mého názoru měly být naopak kvalitativní výzkumy,
které by se problematice snažily porozumět více do hloubky a dala by se z nich vyvodit
doporučení a opatření platná pro profesi personalistů. Jak bylo vidět výše, mnoho
doporučení, která vyplynula z toho výzkumu, se svou podstatou shodovala
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s možnostmi prevence, které vytvořili badatelé, kteří se vyhořením zabývají, a které
byly popsány v teoretické části této práce. Nicméně tato opatření jsou spíše obecná a
lze je aplikovat na většinu pracovišť. S úspěchem by se dala aplikovat i na personální
oddělení, nicméně práce personalistů je přece jen poněkud specifická, a proto by měly
být vyvinuty i možnosti prevence, které by byly specifické pro personalisty.
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6 PŘÍLOHY
_________________________________________________________________________________________________________________

6.1 Příloha č. 1 – Dotazník pracovní spokojenosti personalistů

Dobrý den,

chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění tohoto dobrovolného
anonymního dotazníku, který zkoumá pracovní spokojenost personalistů jakožto
důležitý faktor duševního i tělesného zdraví. Výsledky tohoto dotazníku použiji ve své
bakalářské práci, případně budou celkové výsledky poskytnuty jednotlivcům či
organizacím, které o ně projeví zájem.
Dotazník je v první řadě určen pro podnikové personalisty, nikoliv pro
personalisty z personálních agentur.
Pokud máte kolegy či známé, kteří rovněž pracují jako podnikoví personalisté,
budu ráda, když internetový odkaz na tento dotazník spolu s mou prosbou o jeho
vyplnění pošlete i jim.

Předem děkuji za spolupráci a upřímné odpovědi
Radka Krocová

NÁPOVĚDA K VYPLŇOVÁNÍ DOTAZNÍKU
Otázky 1 - 21: Jak často máte následující pocity a zkušenosti? (Jako odpověď vyberte
jednu z nabízených možností.)
Otázky 22 - 32: Jako odpověď vyberte jednu z nabízených možností.
Otázky 33 - 35: Pokud máte zájem, můžete tento dotazník rozvinout odpověďmi na
následující otázky.
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1. Byl/a jsem unavený/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

2. Byl/a jsem v depresi.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

3. Prožíval/a jsem krásný den.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy
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4. Byl/a jsem tělesně vyčerpaný/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

5. Byl/a jsem citově vyčerpaný/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

6. Byl/a jsem šťastný/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy
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7. Cítil/a jsem se vyřízený/á (zničený/á).
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

8. Nemohl/a jsem se vzchopit a pokračovat dále.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

9. Byl/a jsem nešťastný/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

74

10. Cítil/a jsem se uhoněný/á a utahaný/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

11. Cítil/a jsem se jako by uvězněný/á v pasti.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

12. Cítil/a jsem se jako bych byl/a nula (bezcenný/á).
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy
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13. Cítil/a jsem se utrápený/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

14.Tížily mne starosti.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

15. Cítil/a jsem se zklamaný/á a rozčarovaný/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy
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16. Byl/a jsem slabý/á a na nejlepší cestě k onemocnění.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

17. Cítil/a jsem se beznadějně.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

18. Cítil/a jsem se odmítnutý/á a odstrčený/á.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy
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19. Cítil/a jsem se plný/á optimismu.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

20. Cítil/a jsem se plný/á energie.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy

21. Byl/a jsem plný/á úzkostí a obav.
a) nikdy
b) jednou za čas
c) zřídka kdy
d) někdy
e) často
f) obvykle
g) vždy
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22. Jaké je Vaše pohlaví?
a) muž
b) žena

23. Kolik Vám je let?
a) méně než 20 let
b) 20 – 30 let
c) 31 – 40 let
d) 41 – 50 let
e) více než 50 let

24. Jaká je celková délka Vaší praxe v personalistice?
a) méně než 1 rok
b) 1 – 5 let
c) 6 – 10 let
d) 11 – 15 let
e) více než 15 let

25. Jak dlouho pracujete ve svém současném zaměstnání?
a) méně než 1 rok
b) 1 – 5 let
c) 6 – 10 let
d) 11 – 15 let
e) více než 15 let

26. Firma, ve které pracujete, je:
a) mezinárodní
b) česká s celostátní působností
c) česká s regionální působností
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27. Jak jste za svou práci oceněn/a?
a) nedostatečně
b) přiměřeně
c) velmi dobře

28. Uplatňují se v praxi výsledky Vašeho pracovního úsilí a návrhů?
a) vůbec ne
b) spíše ne
c) spíše ano
d) ano, většinou

29. Myslíte si, že ve své práci trávíte příliš mnoho času pracovními výkazy na
úkor práce s lidmi?
a) vůbec ne
b) spíše ne
c) spíše ano
d) ano, většinou

30. Odpovídají Vaše pravomoci Vaší zodpovědnosti?
a) ne, mám více pravomocí než zodpovědnosti
b) ne, mám méně pravomocí než zodpovědnosti
c) ano

31. Pracujete v:
a) kanceláři typu „openspace“
b) kanceláři, kterou sdílíte s jedním kolegou nebo několika málo kolegy
c) své vlastní kanceláři

32. Vaše vztahy s kolegy jsou:
a) špatné
b) poměrně dobré
c) výborné
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33. Co Vás ve Vaší práci stresuje?

34. Co na své práci oceňujete?

35. Jaké byste navrhoval/a změny, aby se Vám lépe pracovalo?

6.2 – Příloha č. 2 - Vzor průvodního e-mailu pro podnikové personalisty

Dobrý den,

jmenuji se Radka Krocová, jsem studentkou Fakulty humanitních studií Univerzity
Karlovy a chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění dobrovolného anonymního
dotazníku na stránkách … Tento dotazník zkoumá pracovní spokojenost personalistů
jakožto důležitý faktor duševního i tělesného zdraví. Výsledky tohoto dotazníku
použiji ve své bakalářské práci, případně mohu celkové výsledky průzkumu poskytnout
jednotlivcům či organizacím, které o ně projeví zájem.

Dotazník je v první řadě určen pro podnikové personalisty, nikoliv pro personalisty z
personálních agentur.

Pokud máte kolegy či známé, kteří rovněž pracují jako podnikoví personalisté, budu
ráda, když internetový odkaz na tento dotazník spolu s mou prosbou o jeho vyplnění
pošlete i jim.
Předem děkuji za spolupráci
Radka Krocová
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